
ลําดับ รหัสสวัสดิการ ยศ - ชื่อ - สกุล เงินงวด เดือนที่ตองนําสง สถานที่ทํางาน

1 001W446382 พ.ต. ปติพัฒน ทองแกววีรพงศ     3,500.00   มิถุนายน 2564 สํานักงานปลัดบัญชีกองทับก จ. กรุงเทพมหานคร      

2 001W446382 จ.ส.อ. ศรีภูมิ ชูชื่น  1,100.00   มิถุนายน 2564 ศปภอ.ทบ. จ. กรุงเทพมหานคร

3 001W446382 พ.อ. ชวการ คมคาย       26,800.00 มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร     

4 001W446382 จ.ส.อ. ภานุวัฒน เสวีวัลลภ        3,000.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 1 รักษาพระองค จ. กรุงเทพมหานคร 

5 001W446382 ส.อ. ดอนแสง สระทองฮวม 200.00     มิถุนายน 2564 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค จ. กรุงเทพมหานคร 

6 001W446382 พ.ต. สุเมธ เมนะสูต     1,500.00   มิถุนายน 2564 สํานักงานพระธรรมนูญทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

7 001W446382 ส.ต.หญิง รพรจิตร เมฆสุวรรณ      2,400.00   มิถุนายน 2564 กรมสงกําลังบํารุงทหารบก  จ. กรุงเทพมหานคร 

8 001W446382 น.ส. วราภรณ แกวมณี   4,100.00   มิถุนายน 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

9 001W446382 จ.ส.อ. ไพรัตน อินทรสวาท         6,400.00   มิถุนายน 2564 สังกัดกองรอยทหารปนใหญฯ จ. กรุงเทพมหานคร     

10 001W446382 คุณ ชินโนรส ศรีสูงเนิน 1,100.00   มิถุนายน 2564 กองพันสารวัตรทหารที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร       

11 001W446382 พ.อ. ประธาน ตลับทอง    1,800.00   มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 45 จ. สุราษฏรธานี       

12 001W465213 น.ส. วราภรณ แกวมณี   3,500.00   มิถุนายน 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

13 001W488211 พ.ต. ปติพัฒน ทองแกววีรพงศ     1,100.00   มิถุนายน 2564 สํานักงานปลัดบัญชีกองทับก จ. กรุงเทพมหานคร      

14 001W506213 จ.ส.อ. ศรีภูมิ ชูชื่น  1,600.00   มิถุนายน 2564 ศปภอ.ทบ. จ. กรุงเทพมหานคร

15 001W506213 พ.ต. สุเมธ เมนะสูต     3,100.00   มิถุนายน 2564 สํานักงานพระธรรมนูญทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

16 001W521215 พ.ท. พรชัย ปะนัดเต     3,500.00   มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา จ. กรุงเทพมหานคร

17 001W521215 พ.ต. อิทธิศักดิ์ เตชสุวรรณกิจ     12,900.00 มิถุนายน 2564 กรมจเรทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร       

18 001W530167 พ.ท. ธงรบ เรืองสมบัติ  800.00     มิถุนายน 2564 กองอาสารักษาดินแดน สํานักงานฝายอํานวยการ จ. กรุงเทพมหานคร 

19 001W530167 นาย อํานาจ อัมพร        1,600.00   มิถุนายน 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

รายชื่อกําลังพล สังกัด ทบ. ที่ใชสิทธิ์กูเงินตามโครงการสวัสดิการกูเงินเพื่อที่อยูอาศัย

หักสงเดือน มิ.ย., ส.ค., ก.ย. 64
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20 001W530167 นาย อํานาจ อัมพร        5,300.00   มิถุนายน 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

21 001W530167 พ.อ. รัฐนันท รถทอง    4,600.00   มิถุนายน 2564 กองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

22 001W530167 ร.อ. เชษฐา ปากขันตี    2,400.00   มิถุนายน 2564 โรงเรียนรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร

23 001W530167 ร.อ. เชษฐา ปากขันตี    5,000.00   มิถุนายน 2564 โรงเรียนรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร

24 001W530167 นาย วุฒิชัย จรัสศุภกร  4,200.00   มิถุนายน 2564 กรมยุทธโยธาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

25 001W530167 น.ส. วิลาวัณย จรัสศุภกร          6,700.00   มิถุนายน 2564 กรมยุทธโยธาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

26 001W530167 พ.ท.หญิง สายชล โปรดตญะกุล         29,500.00 มิถุนายน 2564 โรงเรียนทหารพลาธิการ จ. กรุงเทพมหานคร

27 001W530167 จ.ส.อ. ประดิษฐ เสระทอง 2,900.00   มิถุนายน 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

28 001W530167 พ.ต.หญิง ชามาณัฏฐ ภัคธนณัฏฐ     4,000.00   มิถุนายน 2564 กองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร จ. กรุงเทพมหานคร   

29 001W530167 พ.อ. ขจรเดช วงศอัครชัย 21,000.00 มิถุนายน 2564 กรมกิจการพลเรือนทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

30 001W530167 นาย มนูณ ศรีสมบัติ     5,400.00   มิถุนายน 2564 สนง.ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง จ. กรุงเทพมหานคร 

31 001W530167 นาย มนูณ ศรีสมบัติ     11,700.00 มิถุนายน 2564 สนง.ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง จ. กรุงเทพมหานคร 

32 001W530167 พ.อ. นพสิทธิ์ ฟกหอม   5,800.00   มิถุนายน 2564 หนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร  

33 001W530167 น.ส. กรรณิการ จีนอิ่ม 2,500.00   มิถุนายน 2564 กรมสรรพวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร   

34 001W530167 ส.ต.หญิง วิไลวรรณ สุขวงศ         3,400.00   มิถุนายน 2564 กรมขาวทหารบก  จ. กรุงเทพมหานคร   

35 001W530167 จ.ส.อ. สุริยา ฟาคุม  3,100.00   มิถุนายน 2564 กองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน ฝายพลาธิการ  จ. กรุงเทพมหานคร  

36 001W530167 พ.ท. เรวัต วาราชนนท   8,300.00   มิถุนายน 2564 รพ.พระมงกุฎเกลา จ. กรุงเทพมหานคร   

37 001W530167 นาง รัชฎาภรณ สุขใส    1,600.00   มิถุนายน 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

38 001W530167 พ.อ. ภูมิจิต ภูมินาถ   12,700.00 มิถุนายน 2564 คายสมเด็จพระนารายณ รพศ.2 พัน.2 จ. กรุงเทพมหานคร
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39 001W530167 พ.อ. สุรพล บัวอุไร     6,600.00   มิถุนายน 2564 ศูนยการกําลังสํารอง โรงเรียนรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร   

40 001W530167 พ.อ. สุรพล บัวอุไร     16,800.00 มิถุนายน 2564 ศูนยการกําลังสํารอง โรงเรียนรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร   

41 001W530167 น.ส. พลับพลึง สนคลัง   4,700.00   มิถุนายน 2564 สํานักงานการเงิน กรมแพทยทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

42 001W530167 จ.ส.อ. กอบกิจ เวศกาวี  3,400.00   มิถุนายน 2564 กรมการสื่อสารทหาร  จ. กรุงเทพมหานคร    

43 001W530167 จ.ส.อ. ฐานะ ตัวประโคน  8,900.00   มิถุนายน 2564 กองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน ฝายพลาธิการ จ. กรุงเทพมหานคร 

44 001W530167 จ.ส.อ. พงศหิรัณย มาฆะธรรม       8,700.00   มิถุนายน 2564 กรมการขนสงทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

45 001W530167 ร.อ.หญิง จิราพร นูโพนทอง          2,500.00   มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จ. กรุงเทพมหานคร

46 001W530167 ร.ท. ชัยณรงค วงคคําจันทร        200.00     มิถุนายน 2564 ร.1 พัน.4 รอ. มหาดเล็กรักษาพระองค จ. กรุงเทพมหานคร 

47 001W530167 ร.ท. ชัยณรงค วงคคําจันทร        2,700.00   มิถุนายน 2564 ร.1 พัน.4 รอ. มหาดเล็กรักษาพระองค จ. กรุงเทพมหานคร 

48 001W530167 จ.ส.อ. สมัย กางบุญเรือง 9,800.00   มิถุนายน 2564 ศปภอ.ทบ. จ. กรุงเทพมหานคร

49 001W530167 จ.ส.อ. วิสิทธ รักษจิตร 12,800.00 มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร    

50 001W530167 ส.อ. วีรวัฒน ภริงคาร  3,700.00   มิถุนายน 2564 หนวยขาวกรองทางทหาร จ. กรุงเทพมหานคร

51 001W530167 จ.ส.อ. พิทยา สัมมาวรรณ 15,900.00 มิถุนายน 2564 กรมสวัสดิการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร 

52 001W530167 ร.ท. เลิศชัย จิรากร    11,300.00 มิถุนายน 2564 กรมขาวทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

53 001W530167 พ.อ. เอกธนัช วงษทอง   7,300.00   มิถุนายน 2564 กรมทหารขนสงรักษาพระองค จ. กรุงเทพมหานคร      

54 001W530167 ร.ต. ประวิทย ศรีสรรณ 3,900.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารปนใหญฯ จ. กรุงเทพมหานคร 

55 001W530167 ร.อ. มนูญ บุญลี        12,700.00 มิถุนายน 2564 กองยานพานะ กรมการขนสงทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

56 001W530167 ร.อ. มนูญ บุญลี        5,300.00   มิถุนายน 2564 กองยานพานะ กรมการขนสงทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

57 001W530167 จ.ส.ท. ณัฏฐวุฒิ ไทยศิลป          9,400.00   มิถุนายน 2564 กองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร
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58 001W530167 พ.อ.หญิง พัชราภรณ อุนเตจะ      15,200.00 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

59 001W530167 ส.ท. วิทวัส เรืองศักดิ์ 7,400.00   มิถุนายน 2564 กรมการขนสงทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

60 001W530167 น.ส. ฉวีวรรณ สุทธวงค  6,700.00   มิถุนายน 2564 บริษัท เอสแอนดพีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) จ. กรุงเทพมหานคร   

61 001W530167 จ.ส.อ. พิศณุ ทองแพง    5,000.00   มิถุนายน 2564 กองการบิน ศูนยการเคลื่อนยานกองทัพบก  จ. กรุงเทพมหานคร      

62 001W530167 นาย นราเศรษฐ จาบรรณ  5,100.00   มิถุนายน 2564 กรมยุทธโยธาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

63 001W530167 จ.ส.อ. ประชาคม สักการี 5,900.00   มิถุนายน 2564 กรมยุทธโยธาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

64 001W530167 ร.ต. สมาน ประทุมรัตน  11,400.00 มิถุนายน 2564 กรมการทหารสื่อสาร จ. กรุงเทพมหานคร     

65 001W530167 นาย ชาณุกฤต เสนาะ      3,600.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 จ. กรุงเทพมหานคร

66 001W530167 จ.ส.อ. สุทธา ทิมลอยแกว 7,800.00   มิถุนายน 2564 กรมทหารขนสงรักษาพระองค จ. กรุงเทพมหานคร      

67 001W530167 ร.ต. ศิรสิทธิ์ สวางเมฆฤทธิ์      3,500.00   มิถุนายน 2564  จ. กรุงเทพมหานคร

68 001W530167 ร.ต. ศิรสิทธิ์ สวางเมฆฤทธิ์      1,900.00   มิถุนายน 2564  จ. กรุงเทพมหานคร

69 001W530167 นาง อนิสา ศรีนิยม      6,000.00   มิถุนายน 2564  จ. กรุงเทพมหานคร

70 001W530167 พ.ท. บุญเรือง จันทรวิมล 15,800.00 มิถุนายน 2564 กรมยุทธศึกษาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร 

71 001W530167 พล.ต. ปาลิต จุลกะ      4,000.00   มิถุนายน 2564 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก  จ. กรุงเทพมหานคร  

72 001W530167 จ.ส.อ. วัชระ หอมเย็น   10,100.00 มิถุนายน 2564 หนวยบัญชากําลังสํารอง กองการศึกษา จ. กรุงเทพมหานคร

73 001W530167 พ.ท.หญิง หงสรถ เบญจจินดา    12,300.00 มิถุนายน 2564 กรมจเรทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร      

74 001W530167 น.ส. วิศัลยา เทพชู     2,500.00   มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5  จ. กรุงเทพมหานคร  

75 001W530167 ส.ต. มาโนชญ กิ่งสีดา  2,600.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 จ. กรุงเทพมหานคร       

76 001W530167 นาย พงศกร งามวิเศษ     4,500.00   มิถุนายน 2564 กองซอม กรมการขนสงทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร     
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77 001W530167 พล.ท. สิรวิชญ พะวงผล  9,700.00   มิถุนายน 2564 กองการฝก กรมยุทธศึกษาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

78 001W530167 ส.อ. ชลธิศ ศิริคชรัตน 8,300.00   มิถุนายน 2564 กองพลทหารมาที่ 2 รักษาพระองค จ. กรุงเทพมหานคร 

79 001W530167 จ.ส.อ. แมนพงษ เพ็ชรสัจจะ         7,800.00   มิถุนายน 2564 กองพลทหารมาที่ 2 รักษาพระองค จ. กรุงเทพมหานคร 

80 001W530167 นาย ธงไชย อินทนาม      12,100.00 มิถุนายน 2564  จ. กรุงเทพมหานคร

81 001W530167 พ.ท. สรยุทธ คัยนันทน  7,500.00   มิถุนายน 2564 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 จ. กรุงเทพมหานคร      

82 001W530167 น.ส. ศศิกานต หลิบนุกูล 4,000.00   มิถุนายน 2564 กรมขาวทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

83 001W530167 ร.ต.หญิง ปทมวรรณ ศรีชวย         7,400.00   มิถุนายน 2564 กรมยุทธการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร       

84 001W530167 นาย กิตติชัย เสาเขียว  5,500.00   มิถุนายน 2564 หนวยขาวกรองการทหาร จ. กรุงเทพมหานคร

85 001W446382 จ.ส.อ. สุชาติ ตะโกพวง 2,200.00   มิถุนายน 2564 ร.9 พัน.1 คายสุรสีห จ. กาญจนบุรี  

86 001W488211 จ.ส.อ. สุชาติ ตะโกพวง 5,300.00   มิถุนายน 2564 ร.9 พัน.1 คายสุรสีห จ. กาญจนบุรี  

87 001W521215 จ.ส.อ. เสนอชาติ เสริมใหม         2,000.00   มิถุนายน 2564 กรมทหารพรานที่ 14 จ. กาญจนบุรี      

88 001W530167 จ.ส.อ. เสถียร เฉลิมถาวรสุข        3,900.00   มิถุนายน 2564 ร.9 พัน.1 คายสุรสีห จ. กาญจนบุรี  

89 001W530167 จ.ส.อ. ธีระชัย ศรีษะพันธุ        13,200.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 9 คายสุรสีห จ. กาญจนบุรี     

90 001W530167 จ.ส.อ. สุทน ดอนไพรบุญ  15,800.00 มิถุนายน 2564 กองรอยลาดตระเวนระยะไกลที่ 9 คายสุรสีห จ. กาญจนบุรี     

91 001W530167 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ สถิตพรพรหม       9,900.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 19 คายสุรสีห จ. กาญจนบุรี

92 001W530167 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ สถิตพรพรหม       800.00     มิถุนายน 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 19 คายสุรสีห จ. กาญจนบุรี

93 001W530167 จ.ส.อ. วีระชน เอมทอง   4,700.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 จ. กาญจนบุรี

94 001W530167 ร.ต. ประสงค โทจอม     12,400.00 มิถุนายน 2564 กรมทหารราบที่ 19 จ. กาญจนบุรี

95 001W530167 ส.ท. ศิริโชค ชํานาญ     3,000.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 2 จ. กาญจนบุรี     
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96 001W530167 จ.ส.อ. กฤษดา เกื้อกูล  7,400.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 จ. กาญจนบุรี

97 001W468229 พ.อ. ดุสิต ทรงศิริ     13,800.00 มิถุนายน 2564 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน  จ. กาฬสินธุ     

98 001W530167 พ.อ. ดุสิต ทรงศิริ     2,000.00   มิถุนายน 2564 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน  จ. กาฬสินธุ     

99 001W446382 ส.อ. ประสาน ชัชวาลย   5,100.00   มิถุนายน 2564 หนองหิน จ. ขอนแกน       

100 001W446382 ส.อ. ตะวัน ผาสุตะ      2,700.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารมาที่ 6 ตอนสื่อสาร รอย บก.ม จ. ขอนแกน       

101 001W446382 จ.ส.ต. จิรเดช ภิญโญทรัพย         2,500.00   มิถุนายน 2564 ผพร.มทบ.23 คายศรีพัชรินทร  จ. ขอนแกน

102 001W448245 ร.ต. สุริศักดิ์ นามศรี -          มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 2 จ. ขอนแกน 

103 001W488211 จ.ส.ต. จิรเดช ภิญโญทรัพย         3,800.00   มิถุนายน 2564 ผพร.มทบ.23 คายศรีพัชรินทร จ. ขอนแกน

104 001W530167 จ.ส.ท. สมหมาย กาหลง    2,000.00   มิถุนายน 2564 กองพลทหารมาที่ 3 คายเปรมติณสูลานนท  จ. ขอนแกน

105 001W530167 ร.อ. กัณฐ พลพิมพ     1,200.00   มิถุนายน 2564 หมูบานแกนทอง จ. ขอนแกน

106 001W530167 ร.อ. กัณฐ พลพิมพ     2,000.00   มิถุนายน 2564 หมูบานแกนทอง จ. ขอนแกน

107 001W530167 ร.อ. กัณฐ พลพิมพ     2,500.00   มิถุนายน 2564 หมูบานแกนทอง จ. ขอนแกน

108 001W530167 จ.ส.ต. จิรเดช ภิญโญทรัพย         1,200.00   มิถุนายน 2564 ผพร.มทบ.23 คายศรีพัชรินทร จ. ขอนแกน

109 001W530167 จ.ส.ต. จิรเดช ภิญโญทรัพย         800.00     มิถุนายน 2564 ผพร.มทบ.23 คายศรีพัชรินทร จ. ขอนแกน

110 001W530167 ร.ต. สุริศักดิ์ นามศรี 500.00     มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 2   จ. ขอนแกน 

111 001W530167 จ.ส.อ. กิตติพงษ นวลกรม 4,200.00   มิถุนายน 2564 ร.8 พัน.2 คายมหาศักดิพลเสพ จ. ขอนแกน 

112 001W530167 ส.ท. พีระพงษ แสงอรุณ  4,300.00   มิถุนายน 2564 คายมหาศักดิพลเสพ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 จ. ขอนแกน

113 001W530167 นาย ประเดิมชัย วรรณทะวงษ         4,200.00   มิถุนายน 2564 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี จ. จันทบุรี 

114 001W530167 พ.อ. วุฒิชัย เจริญรื่น 4,000.00   มิถุนายน 2564 กองพลทหารราบที่ 11 คายสมเด็จพระนั่งเกลา จ. ฉะเชิงเทรา    
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115 001W530167 ร.ต. ยุทธนา สดีเดช     4,000.00   มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 14 จ. ชลบุรี

116 001W530167 ส.ต. รัชภูมิ จุลคําภา   2,800.00   มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 14 กองยุทธการ จ. ชลบุรี

117 001W530167 จ.ส.อ. รายุวัฒน นวบํารุงสวัสดิ์   1,900.00   มิถุนายน 2564 มลฑลทหารบกที่ 14 คายนวมิทราชินี จ. ชลบุรี     

118 001W530167 จ.ส.อ. สุภกฤต กาบกลอน  4,100.00   มิถุนายน 2564 คายนวมินทราชินี  จ. ชลบุรี   

119 001W530167 ส.อ. ปยะ แสงสวาง     1,800.00   มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 14 คายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี    

120 001W488211 พ.อ. สมนึก ภูนากลม     1,500.00   มิถุนายน 2564  จ. ชัยภูมิ   

121 001W530167 พ.อ. สมนึก ภูนากลม     700.00     มิถุนายน 2564  จ. ชัยภูมิ   

122 001W521215 ร.ต. นิคม ปตเมฆ       8,400.00   มิถุนายน 2564  ร.25 พัน.2 จ. ชุมพร     

123 001W530167 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ มีสติ 3,100.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 25 จ. ชุมพร    

124 001W530167 จ.ส.อ. วรชาติ มหาวรรณ  3,900.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 3 จ. เชียงราย      

125 001W530167 น.ส. รุงทิวา อิ่นคํา   10,100.00 มิถุนายน 2564 คายเม็งรายมหาราช จ. เชียงราย       

126 001W446382 ส.อ. ณรงค ประทิศ      5,800.00   มิถุนายน 2564 กรมทหารราบที่ 7 จ. เชียงใหม 

127 001W468229 จ.ส.อ. วัลลภ บุริโท    200.00     มิถุนายน 2564 ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร  จ. เชียงใหม

128 001W530167 จ.ส.อ. ชิโนรส ชุติกุลสุข          7,500.00   มิถุนายน 2564 กองพันพัฒนาที่ 3 จ. เชียงใหม       

129 001W530167 ส.ท.หญิง ณัฐธิดา อินสองใจ  11,400.00 มิถุนายน 2564 กรมการสัตวทหารบก จ. นครปฐม

130 001W530167 นาย มานะ ปานศรี        7,300.00   มิถุนายน 2564 กองพลทหารราบที่ 7 จ. เชียงใหม      

131 001W530167 นาย ขจรพงศ มั่นยืนยง  12,900.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบ 4 กรมทหารราบที่ 15 จ. ตรัง 

132 001W530167 ร.ท. เสรีย เดชประสิทธิ์          1,200.00   มิถุนายน 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดตรัง จ. ตรัง    

133 001W468229 วาที่ ร.อ. ศุภสันต สังขออน    9,100.00   มิถุนายน 2564 กองกําลังนเรศวร จ. ตาก
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134 001W516215 ร.ต. มนัส สนออง       2,000.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 3 จ. ตาก 

135 001W446382 จ.ส.อ. เฉลิมศักดิ์ พยุงตน         1,600.00   มิถุนายน 2564 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา   จ. นครนายก 

136 001W530167 จ.ส.อ. ชวน รากทอง      6,000.00   มิถุนายน 2564 หนวยสัสดีอําเภอเมืองนครนายก  จ. นครนายก

137 001W446382 จ.ส.อ. วิโชค ซังปาน    7,000.00   มิถุนายน 2564 กองพลพัฒนาที่ 2 คายสุรธรรมพิทักษ จ. นครราชสีมา

138 001W446382 จ.ส.อ. จตุรวิทย มูลวิชา          1,300.00   มิถุนายน 2564 ตลาดหนองบัวรอง จ. นครราชสีมา

139 001W446382 จ.ส.อ. พิสิษฐ วงศาโรจน          2,400.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารเสนารักษที่ 22 กองบัญชาการชวยรบที่ 2 จ. นครราชสีมา    

140 001W468229 จ.ส.อ. สมภาร บัวศรี    8,600.00   มิถุนายน 2564  จ. นครราชสีมา

141 001W488211 จ.ส.อ. สุนทร คงภิรมย  7,100.00   มิถุนายน 2564 กองทหารพลาธิการ กองพลทหารราบที่ 3 คายสุรนารี จ. นครราชสีมา    

142 001W488211 จ.ส.อ. ประวัติ์ ทอนแกว          4,900.00   มิถุนายน 2564 รอยบก.พลทหารราบที่ 3 คายสุรนารี จ. นครราชสีมา

143 001W506213 จ.ส.อ. พิสิษฐ วงศาโรจน          7,600.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารเสนารักษที่ 22 กองบัญชาการชวยรบที่ 2 จ. นครราชสีมา    

144 001W521215 จ.ส.อ. บรรพต สุขมิตรเจริญ         8,500.00   มิถุนายน 2564 กรมทหารปนใหญที่ 3 จ. นครราชสีมา   

145 001W530167 จ.ส.อ. พิศักดิ์ แหชัย  2,900.00   มิถุนายน 2564 กรซย.ศอ.สพ.ทบ. คายสุรธรรมพิทักษ  จ. นครราชสีมา     

146 001W530167 จ.ส.อ. จตุรวิทย มูลวิชา          600.00     มิถุนายน 2564 ตลาดหนองบัวรอง จ. นครราชสีมา

147 001W530167 นาย สมศักดิ์ พลดงนอก   11,500.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 22 กองทพภาคที่ 2 จ. นครราชสีมา

148 001W530167 ร.ท. วิทยา ชารีรัตน   2,400.00   มิถุนายน 2564 โรงเรียนทหารปนใหญ ศูนยการทหารปนใหญ จ. นครราชสีมา     

149 001W530167 พ.ท. สุเมธ สุปนราษฏร 13,900.00 มิถุนายน 2564 กองการสัตวและเกษตรกรรมที่ 2 จ. นครราชสีมา      

150 001W530167 พ.ท. สุเมธ สุปนราษฏร 5,700.00   มิถุนายน 2564 กองการสัตวและเกษตรกรรมที่ 2 จ. นครราชสีมา      

151 001W530167 จ.ส.อ. ศุภโชค วรวิสุทธิวงศ       5,400.00   มิถุนายน 2564 คายสุรนารี จ. นครราชสีมา

152 001W530167 นาย อรรถพล พงษทับ     3,000.00   มิถุนายน 2564 คายสุรนารี จ. นครราชสีมา
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153 001W530167 ส.อ. ฤทธิ์ หาญทองไชย   3,000.00   มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 21  จ. นครราชสีมา

154 001W530167 นาย เฉลิมทรัพย ทองออน 1,900.00   มิถุนายน 2564 กองโรงงานซอมสรางยุทโธปกรณ คายสุรธรรมพิทักษ จ. นครราชสีมา     

155 001W530167 นาย สุทธินันท พุมพฤกษ          5,000.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 จ. นครราชสีมา

156 001W530167 ร.ท. สุวิช เจริญตา     16,000.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 3 จ. นครราชสีมา

157 001W530167 จ.ส.อ. เฉลิมศักดิ์ ขอของกลาง      4,700.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 22 จ. นครราชสีมา

158 001W530167 ส.อ. พฤกษา โคตรภักดี   2,600.00   มิถุนายน 2564 กองพลทหารราบที่ 3 จ. นครราชสีมา     

159 001W446382 วาที่ ร.ต. อรุณ สุพรรณพงศ       2,900.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 5 คายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช  

160 001W465213 นาย สมพร ดวงดี        6,300.00   มิถุนายน 2564 ฝายการเงิน บทบ.41 คายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช  

161 001W521215 พ.อ. นิพนธ รองสวัสดิ์ 34,400.00 มิถุนายน 2564 คายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

162 001W530167 น.ส. ปยะนุช ผองศรี   2,700.00   มิถุนายน 2564 คายเทพสตรีศรีสุนทร   จ. นครศรีธรรมราช

163 001W530167 นาง ศิริรัตน สัตยซื่อ 4,500.00   มิถุนายน 2564 กองบัญชาการชวยรบที่ 4 คายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช 

164 001W530167 ร.อ. สายชล พวงเดช      2,500.00   มิถุนายน 2564 ร.15 พัน.2 จ. นครศรีธรรมราช

165 001W530167 ร.อ. สายชล พวงเดช      1,200.00   มิถุนายน 2564 ร.15 พัน.2 จ. นครศรีธรรมราช

166 001W530167 ส.ต.ท. สุรเชษฐ เกษกลา 9,900.00   มิถุนายน 2564  จ. นครศรีธรรมราช

167 001W530167 ร.อ. บุญคง เลกากาญจน  3,500.00   มิถุนายน 2564 มทบ.43 จ. นครศรีธรรมราช  

168 001W530167 พ.ท. อวยพร ชุมทอง      20,300.00 มิถุนายน 2564 กองทัพภาคที่ 4 คายวชิราวุธ  จ. นครศรีธรรมราช  

169 001W530167 ร.ท. ธนิต อินทะนิง     15,600.00 มิถุนายน 2564 คายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

170 001W530167 จ.ส.อ. สมพร เพชรรามวงศ 6,300.00   มิถุนายน 2564 คายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

171 001W530167 พ.ต. บุญมา มาตรศรี     14,000.00 มิถุนายน 2564 คายเทพสตรีศรีสุนทร บก.พล.ร.5 จ. นครศรีธรรมราช
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172 001W530167 จ.ส.อ. จําเริญ สุวรรณโณ 10,700.00 มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 43 จ. นครศรีธรรมราช   

173 001W530167 จ.ส.ท. ปฏิวัติ ศรีละมูล 12,000.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 15 คายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช 

174 001W530167 จ.ส.อ. อติชาต ธรรมรส   13,500.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 คายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช  

175 001W530167 จ.ส.ท. วัฒนา รัตนพงศ  9,200.00   มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 41 จ. นครศรีธรรมราช   

176 001W446382 จ.ส.อ. ไพศาล คงเปลื้อง 2,400.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 4 คายจิรประวัติ จ. นครสวรรค    

177 001W530167 นาย มานพ งวนพริ้ง     3,100.00   มิถุนายน 2564 กองการสัตวและเกษตรกรรมที่ 3 จ. นครสวรรค      

178 001W530167 ส.ต. ทัศนเทพ ทองปน    5,900.00   มิถุนายน 2564 กองรอยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 31 จ. นครสวรรค

179 001W530167 จ.ส.อ. ชยพัทธ แกวมณี 6,500.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 4 คายจิรประวัติ จ. นครสวรรค

180 001W446382 นาง พิมพวิมล ขันธิรัตน          4,300.00   มิถุนายน 2564 กรมพลาธิการทหารบก กองน้ํามันเชื้อเพลิง จ. นนทบุรี

181 001W530167 พ.อ. อํานวย คุมวงษ    15,900.00 มิถุนายน 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

182 001W530167 น.ส. ศิริพร ประเสริฐ   2,600.00   มิถุนายน 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

183 001W530167 นาย อานนท ภาคาใจ      3,400.00   มิถุนายน 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

184 001W530167 น.ส. สรัญญา ภูฆัง      4,300.00   มิถุนายน 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

185 001W530167 นาง ทัศนีย ธานี       2,600.00   มิถุนายน 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

186 001W530167 นาง สายชล ปติสินชูชัย 7,100.00   มิถุนายน 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

187 001W530167 ส.ต. ศักดิ์ชัย วงศเพ็ง 3,900.00   มิถุนายน 2564 กรมพลาธิการทหารบก แผนกขนสง จ. นนทบุรี 

188 001W530167 นาง วรรณา บูรณะสัมฤทธิ์ 3,500.00   มิถุนายน 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

189 001W530167 น.ส. ยลธกาล หัสสระนอย 5,900.00   มิถุนายน 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

190 001W530167 ร.ต. บริบูรณ พฤฒิสาร  8,600.00   มิถุนายน 2564 รอย ร.15114 จ. นราธิวาส 
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191 001W530167 จ.ส.ต. ปุณณวงษ แถบประสิทธิ์      2,200.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 คายกัลยานิวัฒนา จ. นราธิวาส       

192 001W530167 จ.ส.อ. ธนกฤต แสงจันทร 9,200.00   มิถุนายน 2564 กรมทหารพรานที่ 48 จ. นราธิวาส

193 001W530167 นาย ฉัตรพล จิตมาณะ     3,400.00   มิถุนายน 2564 คายกัลยาณิวัฒนา จ. นราธิวาส

194 001W446382 จ.ส.อ. อนุชา งานวิชา   2,400.00   มิถุนายน 2564 กรมทหารมาที่ 32 จ. นาน 

195 001W530167 จ.ส.อ. ถวิล ไชยศิริ    7,000.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารมาที่ 15 จ. นาน 

196 001W530167 จ.ส.อ. ถวิล ไชยศิริ    2,500.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารมาที่ 15 จ. นาน 

197 001W530167 จ.ส.อ. วิทูลย คําแสน   5,600.00   มิถุนายน 2564  ม.2 พัน10 จ. นาน      

198 001W530167 จ.ส.อ. ประเวศน คํานอง 3,400.00   มิถุนายน 2564 คายสุริยพงษ กองพันทหารมาที่ 10 จ. นาน    

199 001W530167 ส.อ. ดอกรักษ เอิบอิ่ม 7,800.00   มิถุนายน 2564 กรมทหารพรานที่ 32  จ. นาน    

200 001W530167 ส.ท. เทอดฤทธิ์ ธิปนแกว          1,000.00   มิถุนายน 2564 ม.พัน.15 จ. นาน

201 001W530167 ส.ท. เทอดฤทธิ์ ธิปนแกว          1,500.00   มิถุนายน 2564 ม.พัน.15 จ. นาน

202 001W530167 จ.ส.อ.หญิง นลินทิพย ศิริมาตย    2,200.00   มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 38 คายสุริยะพงษ  จ. นาน      

203 001W530167 จ.ส.อ. เสกสรรค ศิริมาตย         2,000.00   มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 38 คายสุริยะพงษ  จ. นาน      

204 001W530167 ส.อ. วริพัฒน ออนชํานิ 4,100.00   มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 38 คายสุริยะพงษ  จ. นาน      

205 001W530167 จ.ส.อ. อนุชา งานวิชา   4,500.00   มิถุนายน 2564 กรมทหารมาที่ 32 จ. นาน 

206 001W530167 ส.อ. ณัฐกิตติ์ อินทะนิล 2,800.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารมาที่ 15 กรมทหารมาที่ 2 จ. นาน    

207 001W530167 จ.ส.อ. วิชัย พิชัยกาล  5,500.00   มิถุนายน 2564 ร.23 พัน.4 จ. บุรีรัมย 

208 001W446382 จ.ส.อ. อุทิศ ภูเลาสิงห 8,500.00   มิถุนายน 2564 พัน.นร.รร.กสรฯ คายธนะรัชต จ. ประจวบคีรีขันธ 

209 001W516215 ส.ต. รนฤทธิ์ โคตรแสงศรี 4,100.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 จ. ประจวบคีรีขันธ      
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210 001W530167 จ.ส.อ. ศักดา สิทธิธัญกรรม         8,500.00   มิถุนายน 2564 กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 15   จ. ประจวบคีรีขันธ

211 001W530167 พ.ท. ชยพล โชคจิรบวรเดช 11,700.00 มิถุนายน 2564 สัสดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ   จ. ประจวบคีรีขันธ

212 001W530167 ส.ต.หญิง จันทรประภา ผองแผว     6,700.00   มิถุนายน 2564 คายธนะรัชต จ. ประจวบคีรีขันธ     

213 001W530167 ส.อ. วิเชริฐ อินทรชู  6,100.00   มิถุนายน 2564 คายธนะรัชต คายธนะรัชต จ. ประจวบคีรีขันธ   

214 001W530167 ส.อ. ศราวุธ อินตา      3,500.00   มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลคายธนะรัชต จ. ประจวบคีรีขันธ       

215 001W530167 จ.ส.อ. ประเสริฐ แตงออน 8,600.00   มิถุนายน 2564 คายธนะรัชต จ. ประจวบคีรีขันธ     

216 001W530167 จ.ส.อ. ธัญวัฒน รักกลิ่น          10,800.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 2 ศูนยการทหารราบ คายธนะรัชต จ. ประจวบคีรีขันธ

217 001W530167 นาย วิรัติ ไทยราช      5,600.00   มิถุนายน 2564 คายธนะรัตน จ. ประจวบคีรีขันธ     

218 001W530167 นาย วิรัติ ไทยราช      6,200.00   มิถุนายน 2564 คายธนะรัตน จ. ประจวบคีรีขันธ     

219 001W446382 ร.ต. กิจจา กสิผล       900.00     มิถุนายน 2564 กองพันเสนารักษที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 ร จ. ปราจีนบุรี    

220 001W446382 จ.ส.อ. สิน ลําดับศรี    6,300.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารสารวัตรที่ 12 คาจัก คายจักรพงษ จ. ปราจีนบุรี    

221 001W506213 ส.อ. ศรายุทธ เหล็กศิริ 1,300.00   มิถุนายน 2564 กองรอยลาดตระเวนระยะไกลที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รอ. จ. ปราจีนบุรี    

222 001W506213 ส.อ. ศรายุทธ เหล็กศิริ 600.00     มิถุนายน 2564 กองรอยลาดตระเวนระยะไกลที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รอ. จ. ปราจีนบุรี    

223 001W530167 ส.ต. ศรีพิพัฒน พลเยี่ยม          3,500.00   มิถุนายน 2564 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค จ. ปราจีนบุรี      

224 001W530167 ส.อ. นิยม ดวงแกว      3,300.00   มิถุนายน 2564 กองรอยทหารราบยานเกราะที่ 1 ร.2 พัน.1 รอ.  จ. ปราจีนบุรี     

225 001W530167 จ.ส.อ. บุญสง โชติมงคล 6,900.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รอ. จ. ปราจีนบุรี     

226 001W530167 จ.ส.อ. สุทธินันต สุวดิษฐ        4,700.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 102 คายพรหมโยธี จ. ปราจีนบุรี      

227 001W530167 วาที่ ร.ต. สมศักดิ์ สาโพธิ์      3,600.00   มิถุนายน 2564 ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร จ. ปราจีนบุรี      

228 001W530167 นาย เสริมทรัพย การุณ  4,500.00   มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลคายจักรพงษ จ. ปราจีนบุรี 
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229 001W530167 จ.ส.อ. ชัยสิทธิ์ จําจิตต          7,700.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารสารวัตรที่ 12 คายจักรพงษ จ. ปราจีนบุรี

230 001W446382 ส.อ. ธุมชาล กลับรินทร 900.00     มิถุนายน 2564 กรมทหารพรานที่ 43 จ. ปตตานี 

231 001W446382 ส.อ. สุรสีห กลับรินทร 500.00     มิถุนายน 2564 คายอิงคยุทธบริหาร จ. ปตตานี

232 001W516215 ส.อ. สุรสีห กลับรินทร 900.00     มิถุนายน 2564 คายอิงคยุทธบริหาร จ. ปตตานี

233 001W516215 ส.อ. ธุมชาล กลับรินทร 900.00     มิถุนายน 2564 กรมทหารพรานที่ 43 จ. ปตตานี 

234 001W530167 นาย วรวิช รัตนอุดม     11,700.00 มิถุนายน 2564 ร.153 พัน.2 จ. ปตตานี   

235 001W530167 นาย อนุวัฒน หวานแกว  5,900.00   มิถุนายน 2564 กองทัพนอยที่ 4 คายสิรินธร   จ. ปตตานี

236 001W530167 จ.ส.อ. สุจิตต ศรีเจริญ 1,400.00   มิถุนายน 2564 คายอิงคยุทธบริหาร  จ. ปตตานี

237 001W530167 ส.อ. สุรสีห กลับรินทร 1,000.00   มิถุนายน 2564 คายอิงคยุทธบริหาร จ. ปตตานี

238 001W530167 จ.ส.อ. เฉลียว โทหา     8,300.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 15 คายพญาอินทิรา จ. ปตตานี 

239 001W530167 นาย อรรถพล เงื้อมผา    2,300.00   มิถุนายน 2564 คายอิงคยุทธบริหาร จ. ปตตานี       

240 001W530167 ร.อ. ไพโรจน แกวฟก    2,500.00   มิถุนายน 2564 กรม ทพ.45 คายอิงคยุทธบริหาร จ. ปตตานี

241 001W530167 ร.อ. ไพโรจน แกวฟก    3,600.00   มิถุนายน 2564 กรม ทพ.45 คายอิงคยุทธบริหาร จ. ปตตานี

242 001W530167 นาย มนตรี มณีกันทัง    5,300.00   มิถุนายน 2564 ศูนยขาวรวมสํานักอํานวยการขาวกรอง   จ. ปตตานี

243 001W530167 ส.ต. วชิรวิทย เมฆสุวรรณ          5,500.00   มิถุนายน 2564 คายพญาอินทิรา ร.153 พัน.1  จ. ปตตานี  

244 001W468229 ส.อ. เมธี สัมมาสิทธิ์  6,900.00   มิถุนายน 2564 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 

245 001W446382 ร.อ.หญิง นภาพร หอมสมบัติ          1,200.00   มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลคายขุนเจือง จ. พะเยา      

246 001W488211 จ.ส.อ. ดํารงครักษ เงินมาก        4,900.00   มิถุนายน 2564 แผนกสรรพาวุธ จทบ.พะเยา จ. พะเยา     

247 001W530167 ร.อ.หญิง นภาพร หอมสมบัติ          800.00     มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลคายขุนเจือง จ. พะเยา      
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248 001W446382 จ.ส.อ. สมหวัง ขุนพิทักษ          2,300.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 401 คายอภัยบริรักษ จ. พัทลุง

249 001W488211 จ.ส.อ. สมหวัง ขุนพิทักษ          6,400.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 401 คายอภัยบริรักษ จ. พัทลุง

250 001W521215 จ.ส.ต. ชาญชัย จานมาตร  5,100.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 402 คายอภัยบริรักษ จ. พัทลุง 

251 001W530167 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา อินเอียด          5,200.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 402 คายอภัยบริรักษ จ. พัทลุง 

252 001W530167 นาย ธนาเดช ไชยนิตย    2,100.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 402 คายอภัยบริรักษ จ. พัทลุง 

253 001W446382 จ.ส.อ. ประสาน กลิ่นลอย 1,400.00   มิถุนายน 2564 ศปภอ.ทบ.3 คายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก      

254 001W446382 จ.ส.อ. เจษฏา เกตุแกว  300.00     มิถุนายน 2564 กองรอยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 คายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ. พิษณุโลก       

255 001W488211 จ.ส.อ. ประสาน กลิ่นลอย 4,500.00   มิถุนายน 2564 ศปภอ.ทบ.3 คายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก      

256 001W521215 ร.ท. วัลลภ คายเทศ     4,000.00   มิถุนายน 2564 คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันเสนารักษที่ 4 จ. พิษณุโลก

257 001W521215 จ.ส.อ. เจษฏา เกตุแกว  2,900.00   มิถุนายน 2564 กองรอยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 คายสมเด็จพระบรมไตรโลก จ. พิษณุโลก       

258 001W530167 จ.ส.อ. แผน หอมสุด      3,800.00   มิถุนายน 2564 รพ.คายสมเด็ชพระนเรศวรมหาราช แผนกพยาธิวิทยาจ. พิษณุโลก      

259 001W530167 จ.ส.อ. เสถียร ทองจําปา  1,200.00   มิถุนายน 2564 กองพันเสนารักษที่ 4 คายสมเด็จพระนเรศวร จ. พิษณุโลก       

260 001W530167 ส.ท. เปลงพานิชย ครุธจู          2,200.00   มิถุนายน 2564 ศูนยควบคุมการสงกําลังบํารุง บชร.3 จ. พิษณุโลก   

261 001W530167 จ.ส.อ. ปญจลักษณ เครือศิริยงค   1,500.00   มิถุนายน 2564 กองขาว กองทัพภาคที่ 3 จ. พิษณุโลก 

262 001W530167 ร.อ. กฤช เพ็ชรกระจาง  1,400.00   มิถุนายน 2564 คายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ กองสรรพาวุธเบา จ. พิษณุโลก     

263 001W530167 พ.ต. กิติพงค เกตุเดชา 13,500.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 4 คายสมเด็จพระนเรศวรฯ จ. พิษณุโลก      

264 001W530167 ส.ท. ภูเบศร สุยะยอด   4,000.00   มิถุนายน 2564 กองทัพภาคที่ 3 จ. พิษณุโลก

265 001W530167 ส.ท. ภูเบศร สุยะยอด   1,700.00   มิถุนายน 2564 กองทัพภาคที่ 3 จ. พิษณุโลก

266 001W530167 พ.ต. บัณฑิต เพชรนิล    25,200.00 มิถุนายน 2564 กองพลทหารราบที่ 4 จ. พิษณุโลก       
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267 001W530167 จ.ส.อ. ดนัยนันท ไทเชาวนโรจน    11,000.00 มิถุนายน 2564 กองทัพนอยที่ 3 คายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก 

268 001W530167 ส.ท. อัครฤทธิ์ ทองเสี่ยน          4,500.00   มิถุนายน 2564 คายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พละพัฒนา จ. พิษณุโลก 

269 001W530167 จ.ส.ต. มานนท ตาลหยง      10,900.00 มิถุนายน 2564 กรม ทพ.33 จ. พิษณุโลก  

270 001W530167 ส.อ. ไพรทูล พรมแสน     6,600.00   มิถุนายน 2564 ร.11 พัน 3 รอ. จ. เพชรบุรี

271 001W530167 นาย สุภพงษ โพธิโสภา   5,300.00   มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 15 จ. เพชรบุรี

272 001W448245 จ.ส.อ. องอาจ การบรรจง  8,100.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 8 กองพลทหารมาที่ 1 จ. เพชรบูรณ

273 001W530167 จ.ส.อ. บรรจบ ชนะมาร    3,300.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารมาที่ 13 คายพอขุนผาเมือง  จ. เพชรบูรณ      

274 001W530167 ร.ต. ยุทธศักดิ์ สิงคราช 4,400.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 8 จ. เพชรบูรณ     

275 001W530167 ร.ต. อนุวัตร ขุนสุด    2,700.00   มิถุนายน 2564 ศาลจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ คายพอขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ     

276 001W530167 จ.ส.อ. เสนีย สุโพธิ์  10,100.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารมาที่ 13 จ. เพชรบูรณ    

277 001W530167 ร.ต. ยุทธศักดิ์ สิงคราช 800.00     มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 8 จ. เพชรบูรณ     

278 001W530167 จ.ส.อ. อุเรียน ไกรหาญ  15,900.00 มิถุนายน 2564  จ. เพชรบูรณ 

279 001W530167 ร.อ. ธวัชชัย สิงหธวัช  1,600.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารมาที่ 26 จ. เพชรบูรณ      

280 001W530167 ส.อ. ภานุพงศ สิงหธวัช 4,300.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพันทหารสื่อสารที่ 11 จ. เพชรบูรณ 

281 001W530167 นาย ทรงกลด ชนะมาร      2,900.00   มิถุนายน 2564 สนง.ขนสง มณฑลทหารบกที่ 36 คายพอขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ     

282 001W530167 จ.ส.อ. องอาจ การบรรจง  700.00     มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 8 กองพลทหารมาที่ 1 จ. เพชรบูรณ

283 001W530167 จ.ส.อ. องอาจ การบรรจง  1,400.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 8 กองพลทหารมาที่ 1 จ. เพชรบูรณ

284 001W530167 จ.ส.อ. ทรงชาย พันชนะ   4,200.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 8 คายพอขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ

285 001W530167 ส.ต. ชัพวิชญ ยิ้มยวน  10,000.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารมาที่ 13 กรมทหารมาที่ 3 คายพอขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ      
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286 001W446382 ร.ต. วัธนกานต กันแกว 1,400.00   มิถุนายน 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดแพร จ. แพร    

287 001W468229 จ.ส.อ. สมคิด พงศพัฒนากร          -          มิถุนายน 2564 กองพันทหารมาที่ 12  จ. แพร     

288 001W488211 ร.ต. วัธนกานต กันแกว 4,600.00   มิถุนายน 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดแพร จ. แพร    

289 001W506213 ส.อ. นพดล เรืองรินทร  1,800.00   มิถุนายน 2564 เทศบาลตําบลปาแมต จ. แพร 

290 001W530167 ร.ต. วัธนกานต กันแกว 500.00     มิถุนายน 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดแพร จ. แพร    

291 001W446382 จ.ส.อ. ไพศาล เกิดสุข   2,100.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 คายบดินทรเดชา จ. ยโสธร 

292 001W446382 จ.ส.อ. บุญสง ชุมพล    2,000.00   มิถุนายน 2564 แผนกสัสดีจังหวัดยโสธร จ. ยโสธร      

293 001W488211 จ.ส.อ. บุญสง ชุมพล    7,600.00   มิถุนายน 2564 แผนกสัสดีจังหวัดยโสธร จ. ยโสธร      

294 001W521215 ส.อ. พรชัย บรรทัดจันทร 1,600.00   มิถุนายน 2564 องคการบริหารสวนตําบลเชียงเพ็ง จ. ยโสธร

295 001W521215 จ.ส.อ. ไพศาล เกิดสุข   4,900.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 คายบดินทรเดชา จ. ยโสธร 

296 001W530167 ส.อ. อิทธิฤทธิ์ สุวรรณกูฎ         6,100.00   มิถุนายน 2564 คายบดินทรเดชาจังหวัดยโสธร จ. ยโสธร 

297 001W530167 ส.ท. เมธา กาญจนเพ็ญ    5,800.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที 152 จ. ยะลา     

298 001W530167 จ.ส.อ. สุรินทร ยอดมณี  7,700.00   มิถุนายน 2564 กรมหทารพรานที่ 41 จ. ยะลา

299 001W446382 จ.ส.อ. ชนะ ปาละสานต   6,800.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 106 คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ จ. รอยเอ็ด      

300 001W488211 ส.อ. ชัยยุทธ อาจหาญ    4,300.00   มิถุนายน 2564 จังหวัดทหารบกรอยเอ็ด คายประเสริฐสงคราม จ. รอยเอ็ด      

301 001W530167 ร.อ. นนธวัช ฉ่ําแฉลม   11,100.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จ. รอยเอ็ด

302 001W530167 จ.ส.อ.หญิง เครือมาศ ศรีวิลัย      11,000.00 มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 27 จ. รอยเอ็ด

303 001W465213 นาง ชญานิษฐ จันทรศร   2,500.00   มิถุนายน 2564  จ. ราชบุรี   

304 001W530167 ร.ท. อภิสร มาลา        4,100.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางเครื่องมือพิเศษ  จ. ราชบุรี
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305 001W530167 จ.ส.อ. ประวิช สถิตพรพรหม          5,700.00   มิถุนายน 2564 ช.พัน.51 คายบุรฉัตร  จ. ราชบุรี    

306 001W530167 จ.ส.อ. เจษฎ ชูชวย    4,200.00   มิถุนายน 2564 รร.ทหารชาง กรมการทหารชาง จ. ราชบุรี

307 001W530167 จ.ส.อ. วงศเดช พิมดี   14,400.00 มิถุนายน 2564 คายบุรฉัตร ช.พัน52 ช.1รอ จ. ราชบุรี

308 001W530167 จ.ส.อ. วิเชียร ศรีอําคา 13,500.00 มิถุนายน 2564 คายบุรฉัตร จ. ราชบุรี   

309 001W530167 จ.ส.ท. ฉัชคเชณ ยะปญญา 3,800.00   มิถุนายน 2564 คายบุรฉัตรจังหวัดราชบุรี กองพันทหารชางเครื่องมือ จ. ราชบุรี

310 001W530167 นาง ชญานิษฐ จันทรศร   3,900.00   มิถุนายน 2564  จ. ราชบุรี   

311 001W530167 จ.ส.อ. สุระ สะอาดโอษฐ  15,400.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 111 คายบุรฉัตร จ. ราชบุรี   

312 001W530167 ส.ท. จิระเดช จีนบัว    2,800.00   มิถุนายน 2564 จังหวัดทหารบกราชบุรี จ. ราชบุรี     

313 001W530167 พ.ต.หญิง รัชดาวัลย รังสฤษฎโยธิน 10,300.00 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลคายภาณุรังษี โรงพยาบาลคายภาณุรังษี จ. ราชบุรี  

314 001W530167 จ.ส.อ. ดเรศ สืบสีมา    3,200.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางที่ 112 จ. ราชบุรี     

315 001W530167 ส.อ. พงศศรี ชุมโสตร 10,900.00 มิถุนายน 2564 กองพลพัฒนาที่ 1 คายศรีสุริยวงศ จ. ราชบุรี     

316 001W530167 จ.ส.อ. ฤทธิรงค สุขศิริ 10,800.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางเครื่องมือพิเศษ จ. ราชบุรี       

317 001W530167 จ.ส.อ. ฤทธิรงค สุขศิริ 4,100.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารชางเครื่องมือพิเศษ จ. ราชบุรี       

318 001W446382 จ.ส.อ. บุญสืบ แสงมณี   2,300.00   มิถุนายน 2564 ศูนยฝกทางยุทธวิธีกองทัพบก จ. ลพบุรี

319 001W530167 พ.อ. วิเชียร วิริยะธรรมกุล        6,400.00   มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ. ลพบุรี      

320 001W530167 พ.ท. ชนินธร อยูภู    7,500.00   มิถุนายน 2564 ศูนยอํานวยการสรางอาวุธ คายจิรวิชิตสงคราม จ. ลพบุรี

321 001W530167 จ.ส.อ. ชาญณรงค ชวงโชติ          13,400.00 มิถุนายน 2564  จ. ลพบุรี    

322 001W530167 พ.อ. อุดมศักดิ์ ประสพศรี 7,800.00   มิถุนายน 2564 ศสพ. จ. ลพบุรี

323 001W530167 ส.ท. ธนกฤต กันตา       8,000.00   มิถุนายน 2564 กองพันปฏิบัติการพิเศษ จ. ลพบุรี     
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324 001W530167 จ.ส.อ. วิรัตน กิจพงษศรี         4,700.00   มิถุนายน 2564 ศูนยการทหารปนใหญ จ. ลพบุรี       

325 001W530167 จ.ส.อ. เอกอมรพันธ สังกรแกว      9,800.00   มิถุนายน 2564 รร.สพศ.ศสพ. หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ จ. ลพบุรี 

326 001W530167 จ.ส.อ. พิสุทธิ์ โทชนบท 4,300.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 3 จ. ลพบุรี  

327 001W530167 จ.ส.อ. อนุชา อรรคสังข 7,100.00   มิถุนายน 2564 ร.31 พัน.1 จ. ลพบุรี      

328 001W530167 ร.ต. วุฒิวัฒน คุมญาติ 12,400.00 มิถุนายน 2564 คายสมเด็จพระนารายณมหาราช จ. ลพบุรี

329 001W530167 ส.อ. วิวัฒน ศรีเรืองพันธ        7,000.00   มิถุนายน 2564 ร.31 พัน.1 รอ. รอย อวบ.1 จ. ลพบุรี 

330 001W530167 จ.ส.อ. ชาญพัชญ เกียนประโคน       7,800.00   มิถุนายน 2564 กองบินที่ 41 กรมบิน จ. ลพบุรี 

331 001W446382 นาย ตาลออน แกวกงพาน  2,700.00   มิถุนายน 2564 กรมทหารพรานที่ 21 จ. เลย 

332 001W446382 จ.ส.อ. สาโรจน ฐานสมบัติ          2,000.00   มิถุนายน 2564 คายศรีสองรัก กองพันทหารราบที่ 1 จ. เลย

333 001W488211 จ.ส.อ. สาโรจน ฐานสมบัติ          3,400.00   มิถุนายน 2564 คายศรีสองรัก กองพันทหารราบที่ 1 จ. เลย

334 001W530167 ส.อ. พงษศิริ ศรีตะบุตร 3,200.00   มิถุนายน 2564 คายศรีสองรัก จ. เลย     

335 001W530167 นาย ทวาย กุนันตา       3,300.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 คายศรีสองรัก จ. เลย

336 001W446382 ร.ต. ศรยุทธ ถวยทอง    1,500.00   มิถุนายน 2564 สถานีวิทยุ 909 สนภ.2 นทพ. จ. สกลนคร   

337 001W530167 จ.ส.อ. ฟาสาง ไตรทามา  2,000.00   มิถุนายน 2564 จังหวัดทหารบกสกลนคร จ. สกลนคร       

338 001W530167 จ.ส.อ. ฟาสาง ไตรทามา  3,200.00   มิถุนายน 2564 จังหวัดทหารบกสกลนคร จ. สกลนคร       

339 001W506213 พ.ต. พุทธกฤษต ฉิมแกว 1,600.00   มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 42 คายเสนาณรงค จ. สงขลา 

340 001W506213 พ.ต. พุทธกฤษต ฉิมแกว 10,700.00 มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 42 คายเสนาณรงค จ. สงขลา 

341 001W530167 จ.ส.อ. วรฆามินทร เขียวบุญจันทร  14,600.00 มิถุนายน 2564 สํานักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย จ. สงขลา   

342 001W530167 นาย อุทัย ชูผล         6,300.00   มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 42 คายเสนาณรงค จ. สงขลา 
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343 001W530167 ส.ต.ต. ปฐมพงษ พราวศรี 2,500.00   มิถุนายน 2564 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จ. สงขลา    

344 001W530167 พ.ต. พุทธกฤษต ฉิมแกว 1,600.00   มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 42 คายเสนาณรงค จ. สงขลา 

345 001W530167 นาย พงคเดช โสะสันสะ  12,300.00 มิถุนายน 2564 ร.5 พัน.3 จ. สงขลา     

346 001W530167 นาย สักการ สุวรรณรัตน 4,900.00   มิถุนายน 2564 ร.5 พัน.2 จ. สงขลา     

347 001W530167 ส.ต. จิรภาส พลเยี่ยม   7,000.00   มิถุนายน 2564 คายกําแพงเพชรอัครโยธิน จ. สมุทรสาคร 

348 001W530167 จ.ส.อ. วินัย ชางเปยม 11,800.00 มิถุนายน 2564  จ. สมุทรสาคร 

349 001W446382 จ.ส.อ. สมคิด นิลเขต    7,200.00   มิถุนายน 2564 ม.พัน.20 รอ. จ. สระบุรี   

350 001W488211 จ.ส.อ. พงษธร ชัยดี    1,300.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารมาที่ 27 รักษาพระองค  จ. สระบุรี       

351 001W530167 . สุธีรพงษ เหมือนโพธิ์ 9,600.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารมาที่ 27 รักษาพระองค จ. สระบุรี      

352 001W530167 ส.ท. เอกพจน วงษอารักษ          6,100.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารมาที่ 5 รักษาพระองคฯ จ. สระบุรี

353 001W530167 จ.ส.อ. สมคิด สุขงาม    4,400.00   มิถุนายน 2564 กองพลทหารมาที่ 2 จ. สระบุรี

354 001W468229 ส.อ. กนกศักดิ์ จันทรแพง          5,200.00   มิถุนายน 2564 ที่วาการอําเภอศรีประจันต จ. สุพรรณบุรี

355 001W530167 ส.ท. ชิษณุพงศ วารีอินทร         8,700.00   มิถุนายน 2564 กองรอยทหารสารวัตร มทบ.45 จ. สุราษฎรธานี  

356 001W530167 ร.อ.หญิง กัญญณัช ตรีพงศ          7,200.00   มิถุนายน 2564 รพ.คายวิภาวดีรังสิต จ. สุราษฎรธานี

357 001W521215 จ.ส.อ.หญิง กชกร ผิวทน  4,100.00   มิถุนายน 2564 รพ.คายวีรวัฒนโยธิน  จ. สุรินทร    

358 001W530167 จ.ส.ต. ประภา อุกอาจ    1,000.00   มิถุนายน 2564 กองรอยกองบังคับการ จังหวัดทหารบกสุรินทร จ. สุรินทร      

359 001W530167 จ.ส.ต. วีรยุทธ แกวคํา  4,500.00   มิถุนายน 2564 คายวีรวัฒนโยธิน จ.สุรินทร จ. สุรินทร       

360 001W530167 ส.อ. ชัยภัทร เกียรติรักษ         9,200.00   มิถุนายน 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จ. หนองคาย

361 001W530167 นาย ชีพ เอี่ยมสําอางค  4,600.00   มิถุนายน 2564 ขาราชการบํานาญ จ. อางทอง



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ยศ - ชื่อ - สกุล เงินงวด เดือนที่ตองนําสง สถานที่ทํางาน

รายชื่อกําลังพล สังกัด ทบ. ที่ใชสิทธิ์กูเงินตามโครงการสวัสดิการกูเงินเพื่อที่อยูอาศัย

หักสงเดือน มิ.ย., ส.ค., ก.ย. 64

362 001W446382 จ.ส.อ. สมนึก นาคแกว   1,000.00   มิถุนายน 2564  จ. อุดรธานี  

363 001W446382 จ.ส.อ. สมภาร นิราสคํา   4,200.00   มิถุนายน 2564 ร.13 พัน.1 คายพระยาสุนทรธาดา จ. อุดรธานี      

364 001W530167 ส.ท. ธนรรณพ วังคะฮาต   2,500.00   มิถุนายน 2564 โรงพยาบาคายประจักษศิลปาคม จ. อุดรธานี

365 001W530167 ส.ท. อริญช เชื้อคําเพ็ง 3,400.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 13 คายยุทธศิลปประสิทธิ์ จ. อุดรธานี      

366 001W530167 ร.ต. ปรวุฒิ นิติพจนานนท          5,500.00   มิถุนายน 2564 คายประจักษศิลปาคม จ. อุดรธานี     

367 001W530167 จ.ส.อ. สนิท จันตรีชา   13,500.00 มิถุนายน 2564  จ. อุดรธานี  

368 001W530167 จ.ส.อ. ณรงค จรรยาวิภา 1,000.00   มิถุนายน 2564 ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 24 จ. อุดรธานี      

369 001W530167 นาย พัสกร สุริเยศ      4,500.00   มิถุนายน 2564 คายเจาพระยาสุรวงศืวัฒนศักดิ์ กรมทหารราบที่ 13  จ. อุดรธานี       

370 001W530167 พ.ต. วิทยา สาริยา      24,400.00 มิถุนายน 2564 คายประจักษศิลปาคม จ. อุดรธานี     

371 001W530167 นาย อุปพงษ ใจทน       6,100.00   มิถุนายน 2564 คายประจักษศิลปาคม จ. อุดรธานี     

372 001W530167 พ.ต. ณรงค พันนา       3,400.00   มิถุนายน 2564 สนง.สัสดีจังหวัดอุดรธานี จ. อุดรธานี

373 001W530167 จ.ส.อ. อภิชัย จันทรภูทัศน       3,500.00   มิถุนายน 2564 กรมทหารราบที่ 13 จ. อุดรธานี

374 001W530167 จ.ส.อ. เจริญ ทิพทา     5,300.00   มิถุนายน 2564 แผนกยุทธโยธา มทบ.35 คายพระพิชัยดาบหัก จ. อุตรดิตถ     

375 001W530167 จ.ส.อ. เจริญ ทิพทา     2,300.00   มิถุนายน 2564 แผนกยุทธโยธา มทบ.35 คายพระพิชัยดาบหัก จ. อุตรดิตถ     

376 001W446382 จ.ส.อ. พัฒนพงษ เนตรหาญ 1,100.00   มิถุนายน 2564 กองรอยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 22 จ. อุบลราชธานี   

377 001W446382 จ.ส.อ. ณฐกร สิทธิธรรม  2,300.00   มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 22 จ. อุบลราชธานี     

378 001W446382 ส.อ. นิคม สีลามน       3,500.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 6 จ. อุบลราชธานี

379 001W446382 ส.อ. นิคม สีลามน       1,000.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 6 จ. อุบลราชธานี

380 001W446382 ส.อ. โอสถ แสนทวีสุข    2,300.00   มิถุนายน 2564 กรมทหาราบที่ 6 กอนพันทหารราบที่ 3 จ. อุบลราชธานี      
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381 001W468229 จ.ส.อ. ณฐกร สิทธิธรรม  6,200.00   มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 22 จ. อุบลราชธานี     

382 001W530167 จ.ส.อ. ณฐกร สิทธิธรรม  2,500.00   มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 22 จ. อุบลราชธานี     

383 001W530167 ร.ต. ยงยุทธ เผาภูรี   12,200.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 6 คายสรรพสิทธิประสงค จ. อุบลราชธานี

384 001W530167 ร.ต. ยงยุทธ เผาภูรี   3,200.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 6 คายสรรพสิทธิประสงค จ. อุบลราชธานี

385 001W530167 จ.ส.อ. ณฐกร สิทธิธรรม  7,200.00   มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 22 จ. อุบลราชธานี     

386 001W530167 ส.อ. อนุวัฒน หูมวงค  2,100.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 จ. อุบลราชธานี 

387 001W530167 จ.ส.อ. มนตรี สุรภี     11,500.00 มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 22 คายสรรพสิทธิประสงค จ. อุบลราชธานี      

388 001W530167 นาย จีรวิชย คําแพง     7,000.00   มิถุนายน 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 6 จ. อุบลราชธานี

389 001W446382 นาย บุญชู เดชมา        4,500.00   สิงหาคม 2564 โรงเรียนรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร

390 001W530167 ส.อ.หญิง อรอุมา อัปมะกา 5,900.00   สิงหาคม 2564 รพ.พระมงกุฎเกลา เวชศาสตรฟนฟู ชั้น 4 จ. กรุงเทพมหานคร  

391 001W530167 ส.ท. กฤษณปฏิภาณ พันธุขนุน       12,700.00 สิงหาคม 2564 หนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร  

392 001W530167 นาย จิรวัฒน เอมแบน    5,400.00   สิงหาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

393 001W530167 พล.ท. วีระ บรรทม         31,100.00 สิงหาคม 2564 ขาราชการบํานาญ จ. กรุงเทพมหานคร     

394 001W530167 ร.ท. สราวุธ โพธิชัย    10,100.00 สิงหาคม 2564 ร.112 พัน.1  จ. ฉะเชิงเทรา

395 001W530167 ร.ต.หญิง อัจฉราทิพย โพธิชัย      5,000.00   สิงหาคม 2564 สํานักขาวกรอง กรมขาวทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร      

396 001W530167 นาย ณัฐวัฒน บุญกรับพวง 13,300.00 สิงหาคม 2564 กรมขาวทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร      

397 001W530167 จ.ส.อ. ตรีเพชร วิรัชมาศโกมล       5,300.00   สิงหาคม 2564 ช.พัน.1 พล.1 รอ. จ. กรุงเทพมหานคร

398 001W530167 พล.ต. กิตติธัช บุพศิริ 27,500.00 สิงหาคม 2564 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร     

399 001W530167 ร.อ. ชวิศร ชูประทุม   8,100.00   สิงหาคม 2564 กรมการทหารสื่อสาร จ. กรุงเทพมหานคร       
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400 001W530167 พ.อ.หญิง ชุลีภรณ บัวหลวง         19,400.00 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยแพทยศาสตร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จ. กรุงเทพมหานคร 

401 001W530167 ส.อ. อาทิตย คลายพยัฆ  5,300.00   สิงหาคม 2564 กองสรรพาวุธเบา พล.ปตอ. จ. กรุงเทพมหานคร     

402 001W530167 นาง วรรณา ศรีสุชาติ    10,900.00 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จ. กรุงเทพมหานคร

403 001W530167 จ.ส.อ. จิโรจน วีระสิทธิ์         9,600.00   สิงหาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

404 001W530167 น.ส. พิชามญชุ รูปขํา   4,800.00   สิงหาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

405 001W530167 ร.ต. ชลวัตร ชุมภูงาม   8,100.00   สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จ. กรุงเทพมหานคร

406 001W530167 จ.ส.อ. สุชาติ กํามะหยี่ 10,800.00 สิงหาคม 2564 กองรอยกองบัญชาการ กองทัพนอยที่ 1  จ. กรุงเทพมหานคร      

407 001W530167 จ.ส.อ.หญิง ประยูรวรรณ แสงสุรินทร 20,600.00 สิงหาคม 2564 ศูนยการนักศึกษาวิชาทหาร นรด. จ. กรุงเทพมหานคร      

408 001W530167 จ.ส.อ. ธนกร แสงสุรินทร 7,500.00   สิงหาคม 2564 ศูนยการนักศึกษาวิชาทหาร นรด. จ. กรุงเทพมหานคร      

409 001W530167 พ.ท. สิทธิชัย ศิริลวน 10,700.00 สิงหาคม 2564 กรมการขนสงทหารบก กองการบิน จ. กรุงเทพมหานคร   

410 001W530167 พ.ท. อภิวัฒน บุญโกย   8,000.00   สิงหาคม 2564 กรมวิทยาศาสตรทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

411 001W530167 นาย กฤตภัค มีทิพย     6,700.00   สิงหาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

412 001W530167 พ.ต.หญิง ฤทัย สุหรายมาตร        6,700.00   สิงหาคม 2564 รพ.พระมงกุฏเกลา กองวิสัญญีและหองผาตัด จ. กรุงเทพมหานคร 

413 001W530167 พ.อ.หญิง รังสินี พูลเพิ่ม         2,800.00   สิงหาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

414 001W530167 พล.ท. เทอดศักดิ์ ดําขํา    18,300.00 สิงหาคม 2564 กรมขาวทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร 

415 001W530167 น.ส. ฉัตรสุดา เจนการ   5,500.00   สิงหาคม 2564 กรมยุทธการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร   

416 001W530167 ร.ต. บัลลังก โสธรวงค 4,200.00   สิงหาคม 2564 กอง สนข.พล.ปตอ. จ. กรุงเทพมหานคร    

417 001W530167 จ.ส.ท. สมชาย ฤกษงาม   7,600.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 1 กรมทหารปนใหญที่ 1 รอ. จ. กรุงเทพมหานคร    

418 001W530167 จ.ส.อ. สุจิน กรสําโรง   23,300.00 สิงหาคม 2564 กรมการทหารสื่อสาร จ. กรุงเทพมหานคร  
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419 001W530167 นาง เบญจมาภรณ วงควุฒิ 10,800.00 สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร   

420 001W530167 นาง นิลันดา ดอกรัก     6,800.00   สิงหาคม 2564 สวนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

421 001W530167 ร.ท. ธวัชชัย นาอุดม    18,200.00 สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร      

422 001W530167 นาย ฉัตรวุฒิ เลิศอัครพงศ         5,100.00   สิงหาคม 2564 ร.1 พัน.2 รอ. จ. กรุงเทพมหานคร

423 001W530167 พ.ท. ขจรยศ อัจฉรารักษ 9,700.00   สิงหาคม 2564 กรมขาวทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร      

424 001W530167 พล.ท. วิสันติ สระศรีดา 23,400.00 สิงหาคม 2564 กรมยุทธศึกษาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร 

425 001W530167 ร.ต. วรวัฒน มิ่งไชย   4,600.00   สิงหาคม 2564 หนวยขาวกรองทางทหาร จ. กรุงเทพมหานคร

426 001W530167 นาย พงศธร กานทอง      12,300.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค จ. กรุงเทพมหานคร      

427 001W530167 พ.ต. ปรัชญา ตาคํา       6,000.00   สิงหาคม 2564 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร       

428 001W530167 จ.ส.อ. ธนิต ตราชู      6,900.00   สิงหาคม 2564 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร จ. กรุงเทพมหานคร       

429 001W530167 พ.อ.หญิง วันทนีย นักรบ 27,700.00 สิงหาคม 2564 กรมยุทธการทหารบก กองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร     

430 001W530167 จ.ส.อ. วัฒนา สุวรรณมาลี 12,200.00 สิงหาคม 2564 กองสรรพาวุธเบา กองพลที1่รักษา จ. กรุงเทพมหานคร 

431 001W530167 ส.อ. อมรเทพ คชนิล      10,100.00 สิงหาคม 2564 ศูนยโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ. กรุงเทพมหานคร       

432 001W530167 ส.อ. ปยะ เอี่ยมเอิบ   9,300.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค จ. กรุงเทพมหานคร    

433 001W530167 พ.อ. สันติพงษ มั่นคงดี 53,100.00 สิงหาคม 2564 กรมการสารวัตรทหารบก  จ. กรุงเทพมหานคร 

434 001W530167 น.ส. ลัคขณา มะโน       6,000.00   สิงหาคม 2564  จ. กรุงเทพมหานคร

435 001W530167 นาย จําลอง พรมพุก       12,700.00 สิงหาคม 2564 กองพลทหารมาที่ 2 รักษาพระองค จ. กรุงเทพมหานคร  

436 001W530167 ร.ท.หญิง นารีนาถ ศิริวิสูตร       10,800.00 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จ. กรุงเทพมหานคร

437 001W530167 นาย เสกศักดิ์ มารดา    4,300.00   สิงหาคม 2564 กองการสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร จ. กรุงเทพมหานคร  
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438 001W530167 ส.อ. ชาญชัย จันทปะขาว  4,200.00   สิงหาคม 2564 พัน.ขส.1 กรม ขส.  จ. กรุงเทพมหานคร      

439 001W530167 พ.อ. กร มณีพรหม        9,000.00   สิงหาคม 2564 สง.ปรมน.ทบ. จ. กรุงเทพมหานคร

440 001W446382 จ.ส.อ. อุดม พูลสวัสดิ์ 3,400.00   สิงหาคม 2564 กรมทหารปนใหญที่ 9 จ. กาญจนบุรี      

441 001W530167 พ.อ. สุทธิพงษ พืชมงคล 12,900.00 สิงหาคม 2564 กรมทหารราบที่ 29 คายสุรสีห จ. กาญจนบุรี      

442 001W530167 นาย สนิท จงจอหอ        11,800.00 สิงหาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 14 จ. กาญจนบุรี      

443 001W530167 ส.ท. เมธี อุทัยนิตย   11,200.00 สิงหาคม 2564 กองรอย.สบร.กรบ.สน.พล.ร.9 จ. กาญจนบุรี 

444 001W530167 ส.อ. พัชรพงษ ปานแพร   7,500.00   สิงหาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 9 คายสุรสีห จ. กาญจนบุรี     

445 001W530167 ส.อ. กฤษฎา สายปวน      5,900.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารขนสง กองพลทหารราบที่ 9 จ. กาญจนบุรี 

446 001W530167 จ.ส.อ. วิมาน วิชาโคตร  19,300.00 สิงหาคม 2564 กรมทหารราบที่ 9 คายสุรสีห จ. กาญจนบุรี

447 001W530167 นาย จิตติเดช สุริสาร   4,100.00   สิงหาคม 2564 ร.8 พัน.2 คายมหาศักดิพลเสพ จ. ขอนแกน 

448 001W530167 นาย สําเนียง แสนเมือง   6,400.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารมาที่ 14 กรมทหารมาที่ 7 จ. ขอนแกน 

449 001W530167 พ.อ. นักรบ วรวาส       21,700.00 สิงหาคม 2564 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร  

450 001W446382 จ.ส.อ. สมพงษ จันทรดี 6,800.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหาราบที่ 21 รักษาพระองค จ. ชลบุรี

451 001W530167 นาย รัฐพงษ ทองวิเชียร 6,100.00   สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 14 คายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี    

452 001W530167 พ.ท. นริศ สามารถ       26,300.00 สิงหาคม 2564 ศฝ.นศท.มทบ.14 คายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี       

453 001W530167 นาย ชนะ หลาดวงดี      19,000.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 จ. ชลบุรี    

454 001W530167 จ.ส.อ. เฉลิมศักดิ์ รัตนวงศ       3,900.00   สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 14 คายนวมินทราชินี  จ. ชลบุรี  

455 001W530167 จ.ส.อ. บุญทัน เจริญจิตนิรันดร    7,300.00   สิงหาคม 2564 หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 44 จ. ชุมพร

456 001W530167 จ.ส.อ. พรเลิศ ขาวงาม      4,300.00   สิงหาคม 2564 ร.17 พัน.3 จ. เชียงราย   
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457 001W530167 จ.ส.ต. ปุญญพัฒน ปนตาเหมืองหมอ  4,800.00   สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 37 จ. เชียงราย 

458 001W530167 จ.ส.ต. เกรียงสิทธิ์ ปนตาติ๊บ     7,200.00   สิงหาคม 2564 ร.17 พัน.3 จ. เชียงราย   

459 001W530167 ส.ท. วิวัฒน มาใจ      4,900.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 7 จ. เชียงใหม 

460 001W530167 ร.อ. ชาญคณิต เมฆบังวัน 12,200.00 สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ จ. เชียงใหม       

461 001W530167 ร.อ. ชาญคณิต เมฆบังวัน 700.00     สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ จ. เชียงใหม       

462 001W530167 จ.ส.อ. นรารัตน มณีวรรณ 6,100.00   สิงหาคม 2564 คายกาวิละ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 จ. เชียงใหม     

463 001W530167 พ.ต. สุรเชษฐ วังกาวี  7,600.00   สิงหาคม 2564 มทบ.33 คายกาวิละ จ. เชียงใหม 

464 001W530167 ร.ท. สายันต โกสินทร  13,900.00 สิงหาคม 2564 กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5 จ. เชียงใหม

465 001W530167 ร.ต. สมพิศ บุญโชติ     24,600.00 สิงหาคม 2564 กรมรบพิเศษที่ 5 พัน2 จ. เชียงใหม   

466 001W530167 ร.ท. ชินโชติ หลีสู      16,100.00 สิงหาคม 2564 สํานักงานสัสดี จ. ตรัง ศาลากลาง จ.ตรัง

467 001W530167 พ.ท. วิสุทธิ์ สุขวิสุทธิ์         16,200.00 สิงหาคม 2564 สํานักขาวกรอง กรมขาวทหารบก คายพระยารัษฎานุประดิษฐ จ. ตรัง

468 001W530167 ส.ต. ธนภัทร อยูเย็น   6,100.00   สิงหาคม 2564 กองทหารราบที่ 14 คายวชิรปราการ จ. ตาก

469 001W530167 จ.ส.อ. กรวิทย อุปจักร 7,900.00   สิงหาคม 2564 ร.14 พัน.2 คายวชิรปราการ  จ. ตาก       

470 001W530167 จ.ส.ท. กฤษณะ เงินเส็ง  10,400.00 สิงหาคม 2564 ร.14 พัน.3 คายวชิรปราการ  จ. ตาก       

471 001W530167 พ.ต. ฐาพล จีนบันทึก    7,900.00   สิงหาคม 2564 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ. นครนายก       

472 001W530167 นาย วิทวัส สิงหนันท  7,900.00   สิงหาคม 2564 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ. นครนายก       

473 001W530167 จ.ส.อ. วีรศักดิ์ อุนบริบูรณ     10,500.00 สิงหาคม 2564 กรมการสัตวทหารบก จ. นครปฐม    

474 001W530167 จ.ส.ต. อภินันท นามเพ็ง 8,300.00   สิงหาคม 2564 ร.3 พัน.3 คายพระยอดเมืองขวาง จ. นครพนม       

475 001W530167 นาย ปรีดา อินภูวา      6,700.00   สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 210 คายพระยอดเมืองขวาง จ. นครพนม
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476 001W530167 จ.ส.อ. นิคม หาญณรงค   12,400.00 สิงหาคม 2564 หมูบานภัทราโคราช จ. นครราชสีมา   

477 001W530167 จ.ส.อ. พรสวรรค ทองสุ  10,000.00 สิงหาคม 2564 ศูนยตอสูปองกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2 คายสุรนารี จ. นครราชสีมา    

478 001W530167 จ.ส.อ. สัน ฉะกระโทก    13,600.00 สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 21 คายสุรนารี จ. นครราชสีมา     

479 001W530167 ส.อ. นิติกร หารัญดา    2,500.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารชางที่ 3 จ. นครราชสีมา     

480 001W530167 นาย ศักดิ์สิทธิ์ เขจรสัตย        10,800.00 สิงหาคม 2564 ศูนยการสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก จ. นครราชสีมา 

481 001W530167 จ.ส.อ. รุจิพันธุ แกวมวง        9,300.00   สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 21 คายสุรนารี จ. นครราชสีมา     

482 001W530167 พ.อ. อุดมศักดิ์ บุญธรรม 17,500.00 สิงหาคม 2564 กกบ.ทภ.2 คายสุรนารี  จ. นครราชสีมา   

483 001W530167 พ.อ.หญิง ลอองพรรณ คุณกมุท         37,200.00 สิงหาคม 2564 รพ.คายสุรนารี จ. นครราชสีมา

484 001W530167 นาย ทองจือ ประกิ่ง     3,300.00   สิงหาคม 2564 คลังแสงที่ 5 กองคลังแสง จ. นครราชสีมา

485 001W530167 ร.ท.หญิง กานตชนก มณีพรหม   13,100.00 สิงหาคม 2564 กรมกําลังพลทหารบก  จ. กรุงเทพมหานคร 

486 001W530167 จ.ส.ต. อัมฤทธิ์ พลอยหมื่นไวย      5,200.00   สิงหาคม 2564 กองทัพภาคที่ 2 คายสุรนารี จ. นครราชสีมา       

487 001W530167 นาย ประสบชัย เฮงขจรรัตนโชค        8,100.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารชางที่ 202 คายสุรธรรมพิทักษ จ. นครราชสีมา    

488 001W530167 นาย วีรพันธุ เจียกงูเหลือม       5,800.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารชางที่ 202 จ. นครราชสีมา 

489 001W530167 ร.ต. กําพล มรรคคงคา     5,700.00   สิงหาคม 2564 กองรอยทหารมา ลาดตระเวนที่ 5 จ. นครศรีธรรมราช 

490 001W530167 จ.ส.อ. วัชรากร เหล็กกลา          13,700.00 สิงหาคม 2564 กองพันซอมบํารุงที่ 24 บชร.4 จ. นครศรีธรรมราช

491 001W530167 นาย โชคชัย เรืองแกว   11,300.00 สิงหาคม 2564 กองพันเสนารักษที่ 5 คายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช 

492 001W530167 ส.อ. ไกรวุฒิ ชัยแกว   6,100.00   สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลคายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช  

493 001W530167 จ.ส.อ. นิกร นาสิทธิ์   6,500.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 105 จ. นครศรีธรรมราช      

494 001W530167 นาย วรวิทย เล็กมาก    10,300.00 สิงหาคม 2564 กรมทหารราบที่ 15 คายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช 
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495 001W530167 นาย ภูวนาท เพชรสี่หมื่น 3,200.00   สิงหาคม 2564 กองรอยทหารปนใหญที่ 1 คายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช 

496 001W530167 นาย เกียรติชัย พิทักษวงศ        9,100.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 5 จ. นครศรีธรรมราช

497 001W530167 ส.อ. เจษฎาพร ดินจันทร  8,100.00   สิงหาคม 2564 รอย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 2 จ. นครราชสีมา

498 001W530167 พ.ท. ประจวบ คําพีระ     11,300.00 สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 31 จ. นครสวรรค

499 001W530167 ส.อ. ธนาทร ดีเหนี่ยง   6,700.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 2 คายจิรประวัติ  จ. นครสวรรค     

500 001W446382 จ.ส.อ. พิศิษฐ อุณณะ    6,100.00   สิงหาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

501 001W530167 นาย ภูดิส โตจันทร     4,600.00   สิงหาคม 2564 กองสงกําลังบํารุง กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี  

502 001W530167 นาง ชเนตตี อุนกลาง    9,000.00   สิงหาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

503 001W530167 จ.ส.อ. เชษฐา ไรดี     4,800.00   สิงหาคม 2564 กองรอยพลาธิการสงกําลังน้ํามัน พธ.ทบ. จ. นนทบุรี  

504 001W530167 ร.ท. สมศักดิ์ ชุมปาน   13,700.00 สิงหาคม 2564 คายกรมหลวงนราธวาสราชนคริทร หนวยเฉพาะกิจทหารพราน จ. นราธิวาส       

505 001W530167 นาย กฤตภาส ยืนลิบ      8,800.00   สิงหาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 46 จ. นราธิวาส

506 001W530167 ส.อ. ยงยุทธ ไชยพรม     7,900.00   สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 38 คายสุริยพงษ จ. นาน

507 001W530167 จ.ส.อ. พยุงศักดิ์ ใจเสมอ          3,200.00   สิงหาคม 2564 ม.พัน.15 จ. นาน 

508 001W530167 ส.อ. เอกชัย หนองภิวงค 4,600.00   สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 38 คายสุริยพงษ จ. นาน

509 001W530167 พ.อ. จิตรพล รุจานันท  27,800.00 สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 38 คายสุริยพงษ จ. นาน

510 001W530167 ร.ท. เอกชัย ยานา       6,800.00   สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 38 คายสุริยพงษ จ. นาน

511 001W530167 จ.ส.อ. อนุยุต สุทธหลวง 5,500.00   สิงหาคม 2564 ม.2 พัน.10 จ. นาน      

512 001W530167 ส.อ. ชาญวิทย ราชวงศ  7,600.00   สิงหาคม 2564 นฝ.นศท.มทบ.26 คายสมเด็จเจาพระยามหากษัตรยศึก จ. บุรีรัมย  

513 001W530167 นาง วิมล สุโพธิ์       9,800.00   สิงหาคม 2564 ศูนยซอมสรางสิ่งอุปกรณสายสรรพวุธ สพ.ทบ. จ. ปทุมธานี
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514 001W530167 ร.ท. ปริญญา จันทรจําปา 7,900.00   สิงหาคม 2564 โรงเรียนทหารราบศูนยการทหารราบ คายธนะรัชน จ. ประจวบคีรีขันธ

515 001W530167 ร.ต. สุบิน หทัยดํารงวิทยา          7,800.00   สิงหาคม 2564 โรงเรียนการกําลังสํารอง จ. ประจวบคีรีขันธ       

516 001W530167 พ.ท. ศักดิ์ชาตรี สินธีรประเสริฐ   12,400.00 สิงหาคม 2564 โรงเรียนทหารราบศูนยการทหารราบ คายธนะรัชน จ. ประจวบคีรีขันธ

517 001W530167 จ.ส.ต. วรวิทย สมประสงค          13,300.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 ศูนยการทหารราบ จ. ประจวบคีรีขันธ      

518 001W530167 ร.อ. สมชาย ภาคีพันธุ  5,700.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 12 รักษาพระองคฯ จ. ปราจีนบุรี

519 001W530167 จ.ส.อ. ธวัช หันสัง     14,200.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 12 กรมทหารปนใหญที่ 2 รักษาพระองคฯ จ. ปราจีนบุรี     

520 001W530167 จ.ส.อ. เอกชัย สาโพธิ์  3,200.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารมาที่ 2  จ. ปราจีนบุรี     

521 001W530167 ส.อ. สถิต ใบสี         6,100.00   สิงหาคม 2564 กองรอยลาดตระเวนระยะไกลที่ 2 จ. ปราจีนบุรี     

522 001W530167 ร.ต. กรัณยรัช อภิเสฏฐสิน        2,400.00   สิงหาคม 2564 หนวยขาวกรองทหาร กองพลทหารราบที่ 15  จ. ปตตานี 

523 001W530167 ร.ท. พีรพัฒน วงคอิน  11,000.00 สิงหาคม 2564 คายสมเด็จพระสุริโยทัย จ. ปตตานี   

524 001W530167 จ.ส.อ. สมยศ ไมสนธิ์   17,800.00 สิงหาคม 2564 ช.พัน.15 พล.ร.15 จ. ปตตานี  

525 001W530167 อธิคุณ ดวงมณี        4,700.00   สิงหาคม 2564 คายอิงคยุทธบริหาร จ. ปตตานี       

526 001W530167 ส.ท. เสรี เจะเอาะ     9,600.00   สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 46 คายอิงคยุทธบริหาร  จ. ปตตานี 

527 001W530167 ส.อ. ธนวัฒน สิริจิราวัชร        2,900.00   สิงหาคม 2564 กองรอยลาดตระเวนระยะไกล พล.ร.15 จ. ปตตานี  

528 001W530167 ร.ต. วัชรากร บุญศิริ   6,800.00   สิงหาคม 2564 ป.5 พัน.5 คายสิรินธร จ. ปตตานี   

529 001W530167 จ.ส.อ. สุเจต อิ่นแกวปวงคํา        8,100.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 จ. พะเยา 

530 001W530167 จ.ส.อ. ดํารงคชัย ดูแกว   8,700.00   สิงหาคม 2564 กรมทหารราบที่ 17 คายขุนเจืองธรรมิกราช จ. พะเยา     

531 001W530167 ร.ต.หญิง จิราภรณ วีรศักดิ์สกุล   9,800.00   สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 34 จ. พะเยา 

532 001W530167 จ.ส.อ. เชิดชัย มีสุข   4,700.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 จ. พะเยา 
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533 001W530167 นาย สุเมธ ประมุข       4,700.00   สิงหาคม 2564 ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 คายอภัยบริรักษ จ. พัทลุง

534 001W530167 จ.ส.อ. สมาน บํารุงผล    11,400.00 สิงหาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 4 คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก    

535 001W530167 จ.ส.อ. วัยกูล ชะรุมรัมย          8,600.00   สิงหาคม 2564 คายสมเด็จพระเอกาทศรถ กรมทหารปนใหญที่ 4 จ. พิษณุโลก      

536 001W530167 ส.ท. กรนันทน วังแง   3,800.00   สิงหาคม 2564 ส.พัน.4 พล.ร.4 คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก     

537 001W530167 จ.ส.อ. สุทธิพงศ สุขใย 10,500.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารชางที่ 22 คายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ. พิษณุโลก

538 001W530167 พ.ท. สนิท พรมมา        13,800.00 สิงหาคม 2564 คายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก   

539 001W530167 พ.ท. คึกฤทธิ์ บุญมาก   20,000.00 สิงหาคม 2564 คายสมเด็จพระนเรศวร จ. พิษณุโลก     

540 001W530167 วาที่ ร.อ. สมชาย แกวสกุล        13,700.00 สิงหาคม 2564 คายสฤษดิ์เสนา จ. พิษณุโลก

541 001W530167 ส.อ. วันชัย นาระถี     6,100.00   สิงหาคม 2564 กองรอยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 คายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  จ. พิษณุโลก       

542 001W530167 ส.อ. ศุภมิต ศิขินารัมย 3,200.00   สิงหาคม 2564 กองรอยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 คายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  จ. พิษณุโลก       

543 001W530167 ส.อ. ณรงคศักดิ์ คลายมั่ง        7,700.00   สิงหาคม 2564 ส.พัน.23 กองทัพภาคที่ 3 คายเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก 

544 001W530167 พ.อ. วุทธิพัฒน ปรัชญฐากรณ      14,700.00 สิงหาคม 2564 กองกําลังพล กองทัพภาคที3่ จ. พิษณุโลก 

545 001W530167 พ.อ. เอกชวิน เครือวัลย 6,500.00   สิงหาคม 2564 คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก

546 001W530167 นาย ขจรศักดิ์ อินทเนตร 8,300.00   สิงหาคม 2564 กองพันเสนารักษที่ 4 คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก 

547 001W530167 จ.ส.อ. บัญหยัด กลิ่นนิรัญ         16,400.00 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลคายรามราชนิเวศน จ. เพชรบุรี 

548 001W530167 ร.ต. นิรันดร สุกกล่ํา  16,600.00 สิงหาคม 2564 มทบ.15 จ. เพชรบุรี       

549 001W530167 นาย กิตติพจน มิ่งคุณากร          5,700.00   สิงหาคม 2564 กองพลทหารมาที่ 1 จ. เพชรบูรณ      

550 001W530167 นาย กฤษฎา สุขใจ        5,000.00   สิงหาคม 2564 กรมพันทหารสื่อสารที่ 11 จ. เพชรบูรณ 

551 001W530167 ส.ท. เนติพงษ พรมดอนกลอย          4,000.00   สิงหาคม 2564 คายพอขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ      
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552 001W530167 ส.ท. เจษฎา จันเสี่ยน   8,000.00   สิงหาคม 2564 ม.3 พัน.26 คายพอขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ 

553 001W530167 ร.ต. อดิศักดิ์ มีสนุน 12,700.00 สิงหาคม 2564 กอง สพบ.พล.ม.1 คายพอขุนผาเมือง  จ. เพชรบูรณ  

554 001W530167 ส.ต. ธาตรี เรืองวุฒิ   6,700.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 จ. แมฮองสอน

555 001W530167 นาย วรเชษฐ หลาดอก    6,300.00   สิงหาคม 2564 คายทหารบดินทรเดชา จ. ยโสธร 

556 001W530167 นาย พิทักษ หนูเทศ     3,600.00   สิงหาคม 2564 กรมทหารราบที่ 16 จ. ยโสธร

557 001W530167 จ.ส.อ. ถาวร ตรีกิ่ง    6,600.00   สิงหาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 41 จ. ยะลา

558 001W530167 ส.อ. สมชาย ผกาแกว     14,000.00 สิงหาคม 2564 กรม.ทพ.47 จ. ยะลา

559 001W530167 จ.ส.อ. กตตน นาคทรัพย 7,900.00   สิงหาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 41 จ. ยะลา 

560 001W530167 นาย เจริญศักดิ์ นพวงศ 6,200.00   สิงหาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 41 จ. ยะลา 

561 001W530167 จ.ส.ต. กฤษณะ นาสินเพิ่ม 5,900.00   สิงหาคม 2564 ป.6 พัน.16 จ. รอยเอ็ด     

562 001W530167 พ.ท. นริศชัย ชัยมาลา   9,000.00   สิงหาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 6 คายสมเด็จพระพุทธยอดฟามหาราช จ. รอยเอ็ด       

563 001W530167 จ.ส.ท. ชัชเทพ อนุฤทธิ์ 8,000.00   สิงหาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 6 คายสมเด็จพระพุทธยอดฟามหาราช จ. รอยเอ็ด       

564 001W530167 จ.ส.อ. สิทธิสอง สีลาพัฒน         4,500.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารมาที่ 21 จ. รอยเอ็ด     

565 001W446382 พ.อ.หญิง นิตยา เลาหประเสริฐสิทธิ์ 3,000.00   สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลคายภาณุรังษี จ. ราชบุรี   

566 001W530167 จ.ส.อ. สุธี หลีลวน    9,500.00   สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 16 จ. ราชบุรี     

567 001W530167 จ.ส.อ. ภาณุมาศ สถิตยนอย         10,500.00 สิงหาคม 2564 ช.พัน.152 ช.1 รอ. คายบุรฉัตร จ. ราชบุรี 

568 001W530167 จ.ส.อ. ธวัช เจี่ยประเสริฐ         9,400.00   สิงหาคม 2564 คายบุรฉัตร กองพันทหารชางที่ 112 จ. ราชบุรี   

569 001W530167 จ.ส.อ. สายัน ทองศรี    10,000.00 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลคายภาณุรังษี แผนกทะเบียน จ. ราชบุรี

570 001W530167 จ.ส.อ. พิเชฐ สอสะอาด   8,000.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารชางที่ 111 จ. ราชบุรี     
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571 001W530167 พ.ต. คมกฤช คชรักษา     19,100.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารชางเครื่องมือพิเศษ คายบุรฉัตร จ. ราชบุรี       

572 001W530167 พ.ต.หญิง อัญญาลักขณ จันทร        1,200.00   สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 16 จ. ราชบุรี 

573 001W530167 จ.ส.อ. วัลลภ ศิริโต    12,800.00 สิงหาคม 2564 กองรอยทหารชางซอมบํารุงสนาม จ. ราชบุรี

574 001W530167 จ.ส.อ. ศรายุทธ แพรพิชัย 18,600.00 สิงหาคม 2564 กรมการทหารชาง คายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

575 001W530167 ส.อ. ชาตรี ปานแกว     6,600.00   สิงหาคม 2564 กองพลพัฒนาที่ 1 จ. ราชบุรี

576 001W530167 พ.อ. อาคม เพียงนั้น    15,400.00 สิงหาคม 2564 รร.กสร.ศสร. จ.ประจวบคีรีขันธ

577 001W530167 นาย อนันต อินสุข      7,100.00   สิงหาคม 2564  จ. ราชบุรี   

578 001W530167 พ.อ. สิทธิพร วิพัฒนครุฑ          21,600.00 สิงหาคม 2564 กรม.พัฒนา 1 จ. ราชบุรี   

579 001W530167 พ.ต. ประพันธ กาบแกว  16,800.00 สิงหาคม 2564 พล.พัฒนา 1 คายบุรฉัตร จ. ราชบุรี   

580 001W446382 จ.ส.อ. พรชัย นังตะลา     6,900.00   สิงหาคม 2564 รร.ม.ศม. จ. สระบุรี 

581 001W530167 จ.ส.ต. ณรงควิทย ราชา 5,100.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 713 จ. ลพบุรี  

582 001W530167 จ.ส.อ. เฉลิมพล โพธิ์ศรี 7,300.00   สิงหาคม 2564 กองพันปฏิบัติการพิเศษ การรบพิเศษที่ 3 จ. ลพบุรี 

583 001W530167 พ.ท. ศานิต วงศชวลิต   4,800.00   สิงหาคม 2564 ฝายการเงิน กองพลทหารปนใหญ จ. ลพบุรี

584 001W530167 ร.ท. สุภกิจ ชีเรไร     4,600.00   สิงหาคม 2564 กองพันจูโจม คายเอราวัณ จ. ลพบุรี  

585 001W530167 ส.ต. ธีรศักดิ์ อยูพุม 4,000.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 712 จ. ลพบุรี    

586 001W530167 จ.ส.อ. จีระสิทธิ์ พวงดอกไม       11,600.00 สิงหาคม 2564 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค จ. ลพบุรี

587 001W530167 พ.ท. วัชระ กุมพานิชย  5,700.00   สิงหาคม 2564 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จ. ลพบุรี 

588 001W530167 จ.ส.อ. เสกสรรค พูลอําไพ 6,700.00   สิงหาคม 2564  จ. ลพบุรี    

589 001W530167 จ.ส.อ. ชานันท แกนจันทร         12,800.00 สิงหาคม 2564 กองพันซอมบํารุงเครื่องบินทหารบก จ. ลพบุรี      
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590 001W530167 จ.ส.อ. เจษฎา หาญธงชัย  11,800.00 สิงหาคม 2564 กรมรบพิเศษที่ 1 จ. ลพบุรี 

591 001W530167 ร.อ. วิรัตน ภักศรีวงษ 600.00     สิงหาคม 2564 กองพันบินที่ 1 กรมบิน ศูนยการบินทหารบก จ. ลพบุรี     

592 001W530167 พ.ต. สุรภัทร บริบูรณ  7,000.00   สิงหาคม 2564 กองพันบินที่ 2 กรมบิน ศูนยการบินทหารบก จ. ลพบุรี

593 001W530167 พ.ต. พลชาติ สุขพันธุ  15,300.00 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร   

594 001W603219 ร.อ. วิรัตน ภักศรีวงษ 7,800.00   สิงหาคม 2564 กองพันบินที่ 1 กรมบิน จ. ลพบุรี     

595 001W530167 พ.ท. ทินกร วงคศรี     4,200.00   สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 32 คายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง   

596 001W530167 พ.ท. ทินกร วงคศรี     1,900.00   สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 32 คายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง   

597 001W530167 ส.อ. ภูมินทร อุปนันท 8,300.00   สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 32 คายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง   

598 001W530167 ส.อ. โอภาส พันราตรี    5,300.00   สิงหาคม 2564 ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร จ. ลําปาง

599 001W530167 จ.ส.อ. อาทิตย ขุนทา      9,900.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 คายศรีสองรัก จ. เลย 

600 001W530167 ส.อ. กรกฤช รักษาสรอย  3,700.00   สิงหาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 21 จ. เลย

601 001W530167 นาย ธนพล ทองอยู       14,400.00 สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 28 จ. เลย   

602 001W530167 ส.อ. ตอตระกูล หาญกลา 10,700.00 สิงหาคม 2564  จ. ศรีสะเกษ  

603 001W530167 จ.ส.อ. ตระเวณไพร เถาวโท          5,300.00   สิงหาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 23 จ. ศรีสะเกษ       

604 001W530167 นาง จิราภา อันเดอรสสัน 17,700.00 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลคายกฤษณสีวะรา  จ. สกลนคร

605 001W530167 จ.ส.อ. วินัย ไชยนนท   5,200.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 จ. สกลนคร     

606 001W530167 ส.ต. องอาจ ศรีบุญเรือง 9,700.00   สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 29 จ. สกลนคร    

607 001W530167 จ.ส.อ. ทนง เสาวพรรณ    4,700.00   สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 42 คายเสนาณรงค จ. สงขลา

608 001W530167 นาย บุญยงศ ทองศรี     1,700.00   สิงหาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 42 จ. สงขลา
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609 001W530167 ร.ท. คํานูณ สุขไสย      18,900.00 สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 42 จ. สงขลา 

610 001W530167 นาย ธีศิษฐ หุนยนต   5,900.00   สิงหาคม 2564 กองพลพัฒนาที่ 4 จ. สงขลา 

611 001W530167 ส.ต. สมโภช มณีนิยม     3,800.00   สิงหาคม 2564 คายมหาจักรีสิริธร จ. สงขลา 

612 001W530167 ร.ต. ยุทธการ รมรุกษ  8,100.00   สิงหาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 42 จ. สงขลา

613 001W530167 นาย นิรุตติ์ ชุดเชื้อ  6,400.00   สิงหาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดสตูล จ. สตูล 

614 001W530167 จ.ส.อ. สมคิด บัวเพชร   11,400.00 สิงหาคม 2564 กองพันขาวกรองทางทหาร จ. สมุทรสาคร  

615 001W530167 จ.ส.อ. กิตติ จิตรตรีฐิน          11,500.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารมาที่ 11 จ. สระบุรี      

616 001W530167 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ โกยทรัพย        15,300.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารมาที่ 11 กรมทหารมาที่ 4 จ. สระบุรี 

617 001W530167 จ.ส.อ. รุงเรือง ไลยนอก 1,800.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารมาที่ 25 รักษาพระองค จ. สระบุรี    

618 001W530167 ส.อ. สายัน เกตุศรี     7,300.00   สิงหาคม 2564 ศูนยการทหารมา คายอดิศร จ. สระบุรี

619 001W530167 ส.อ. อดิศร ชะนู        6,500.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารมาที่ 27 รักษาพระองค จ. สระบุรี    

620 001W530167 จ.ส.อ. ยุทธนา ครุฑบุญ  5,100.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารมาที่ 27 รักษาพระองค จ. สระบุรี    

621 001W530167 ร.อ. สุเมธ รักษจันทร 5,800.00   สิงหาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 45 จ. สุราษฎรธานี   

622 001W530167 พ.ท. กานต โคตรสันเทียะ          11,800.00 สิงหาคม 2564 ศูนยตอสูปองกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 จ. สุราษฎรธานี  

623 001W530167 ส.อ. บรรพต ดวงประโคน  9,000.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารราบที3่ กรมทหารราบที่ 23 จ. สุรินทร 

624 001W446382 ร.อ. ประพาส อินทะรังษี 3,900.00   สิงหาคม 2564 กองพันทหารมาที่ 7 จ. อุตรดิตถ     

625 001W530167 ร.ท. ธีระยุทธ ทองปน    10,600.00 สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 22 จ. อุบลราชธานี

626 001W530167 ร.ต.หญิง พจวรรณ หอกกิ่ง 6,800.00   สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค จ. อุบลราชธานี   

627 001W530167 นาย วิชิต จันสด        14,300.00 สิงหาคม 2564  จ. อุบลราชธานี
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628 001W530167 น.ส. กิติยาภรณ ไขลาเมา 6,000.00   สิงหาคม 2564 มลทลทหารบกที่ 22 จ. อุบลราชธานี     

629 001W530167 นาย อํานาจ อัมพร        2,000.00   กันยายน 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  

630 001W530167 ส.อ. อริยะ เจือจันทร  6,300.00   กันยายน 2564 กองกําลังพล กรมการทหารสื่อสาร จ. กรุงเทพมหานคร  

631 001W530167 พ.อ.หญิง ฤทัย สาระวงษ 23,500.00 กันยายน 2564 สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร     

632 001W530167 พ.ต. ธนพล สุขประเสริฐ   7,800.00   กันยายน 2564 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร       

633 001W530167 พ.ท.หญิง ดวงรัตน สุขสันติสวัสดิ์ 9,800.00   กันยายน 2564 แผนกกิจกรรมบําบัด รพ.พระมงกุฎเกลา จ. กรุงเทพมหานคร

634 001W530167 จ.ส.อ. วิชิต จําปานิล   13,000.00 กันยายน 2564 กรมยุทธศึกษาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร 

635 001W530167 จ.ส.อ. วิชิต จําปานิล   600.00     กันยายน 2564 กรมยุทธศึกษาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร 

636 001W530167 พล.ต. อุชุกร ทรงวรัชญ 19,000.00 กันยายน 2564 กรมการทหารสื่อสาร จ. กรุงเทพมหานคร  

637 001W530167 พ.อ. ธนพล นนทะโชติ     12,700.00 กันยายน 2564 กรมทหารปนใหญตอสูอากาศยาน จ. กรุงเทพมหานคร  

638 001W530167 ร.อ. ถกลรัตน สุนทรวิภาค          12,700.00 กันยายน 2564 ศูนยการนักศึกษาวิชาทหาร จ. กรุงเทพมหานคร      

639 001W530167 นาย เอกภพ เปงทอง      3,900.00   กันยายน 2564 กองพันทหารชางที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค จ. กรุงเทพมหานคร  

640 001W530167 นาย เอกชัย นอยนาลุม  10,800.00 กันยายน 2564 กองพันทหารราบ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร   

641 001W530167 ร.ท.หญิง ชาลิสา ลิ้มเจริญชัย          10,600.00 กันยายน 2564 รพ.คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จ. รอยเอ็ด

642 001W530167 ร.ท. ธนกฤต จูพลาย      6,200.00   กันยายน 2564 กองพันทหารมาที่ 1 รักษาพระองค จ. กรุงเทพมหานคร

643 001W530167 ร.ท. กนก ศรีหะชัย      9,900.00   กันยายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร   

644 001W530167 ส.ท. วรพต สารี         5,800.00   กันยายน 2564 กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 7 จ. กรุงเทพมหานคร     

645 001W530167 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ชูวิเศษสุข       5,300.00   กันยายน 2564 กรมการสารวัตรทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

646 001W530167 นาย ตอศักดิ์ ไชยมาลี  11,800.00 กันยายน 2564 กองการเงิน กรมการขนสงทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร  
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647 001W530167 ร.ท.หญิง มนฤดี ศรีวิชัย 4,200.00   กันยายน 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จ. กรุงเทพมหานคร

648 001W530167 จ.ส.อ. ปรเมนทร ปองชาลี          7,100.00   กันยายน 2564 กองพันทหารชางที่ 4 กองพลทหารราบที่ 9 จ. กาญจนบุรี

649 001W530167 นาย ชรินทร นพศรี      17,400.00 กันยายน 2564  จ. กาญจนบุรี 

650 001W530167 จ.ส.อ. อภิชาติ แกนชัยภูมิ 5,000.00   กันยายน 2564 ร.8 พัน.3 คายสีหราชเดโชไชย จ. ขอนแกน

651 001W530167 จ.ส.อ. อําพล โพธิแสง       6,400.00   กันยายน 2564 ร.8 พัน.3 คายสีหราชเดโชไชย จ. ขอนแกน

652 001W530167 นาย ทวีทรัพย ดวงมนตรี 1,800.00   กันยายน 2564 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค จ. ชลบุรี

653 001W530167 นาย อรรถพล ศรีอุธา     4,500.00   กันยายน 2564 กองพันทหารที่ 21 รักษาพระองค จ. ชลบุรี

654 001W530167 ส.อ. เดนชัย อินทรเอียด          8,200.00   กันยายน 2564 ป.5 พัน.25 คายเขตอุดมศักดิ์ จ. ชุมพร

655 001W530167 ร.ต. ปฤษฎี นามวงค     3,700.00   กันยายน 2564 กองพลทหารราบที่ 7 จ. เชียงใหม      

656 001W530167 จ.ส.อ. ศราวุธ คายคํา   10,500.00 กันยายน 2564 ร.7 พัน.2 จ. เชียงใหม 

657 001W530167 ร.ต. วิทูร คันธา        16,800.00 กันยายน 2564 กรมทหารราบที่ 7 จ. เชียงใหม 

658 001W530167 นาย เกียรติศักดิ์ เคนกิจ          5,100.00   กันยายน 2564 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ. นครนายก       

659 001W530167 พ.ต. ธิติพันธุ เดชบุญ 14,900.00 กันยายน 2564 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ. นครนายก       

660 001W530167 นาย ธวัชชัย ชูราศรี    6,600.00   กันยายน 2564 กรมการสัตวทหารบก คายทองฑีฆายุ จ. นครปฐม      

661 001W530167 นาย เสถบุตร เขตรกิจ    7,000.00   กันยายน 2564 กองเรือนจํา มณฑลทหารบกที่ 11 จ. นครปฐม

662 001W530167 ส.อ. ณัชพล จําปาชัยศรี   7,400.00   กันยายน 2564 กอง สพบ. พล.ร.6 จ. นครราชสีมา

663 001W530167 นาย อานนท จิตรจะโปะ  6,000.00   กันยายน 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. นครราชสีมา     

664 001W530167 นาย ไวพจน จรศรชัย     1,200.00   กันยายน 2564 กองโรงงานซอมสรางยุทโธปกรณสายสรรพาวุธ สพ.ทบ. จ. นครราชสีมา     

665 001W530167 จ.ส.ท. ฐาปนา พึ่งตน    9,500.00   กันยายน 2564 ช.พัน.3 พล.ร.3 จ. นครราชสีมา
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666 001W530167 พล.อส. ธนวัฒน คิดถี่     4,600.00   กันยายน 2564 กองพันสุนัขทหาร จ. นครราชสีมา       

667 001W530167 ส.ท. สุริยา วิเชียรโชติ 6,200.00   กันยายน 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 จ. นครศรีธรรมราช      

668 001W530167 จ.ส.ต. ชวน เดชหนู      8,900.00   กันยายน 2564 โรงพยาบาลคายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 จ. นครศรีธรรมราช     

669 001W530167 นาย เถลิงเกียรติ รักบางแหลม       6,300.00   กันยายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 41 คายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช 

670 001W530167 น.ส. ดารณี ทวีกุล      3,100.00   กันยายน 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

671 001W530167 จ.ส.อ. กลยุทธ ปาปะโข      4,700.00   กันยายน 2564 ร.151 พัน.1 คายกัลยาณิวัฒนา จ. นราธิวาส 

672 001W530167 ส.ท. พลพีร ปญญาวงศ  4,000.00   กันยายน 2564 ม.2 พัน.10 คายสุริยพงษ จ. นาน    

673 001W530167 นาย ณัฐพล อองคํา       6,300.00   กันยายน 2564 กองพันทหารมาที่ 15 กรมทหารมาที่  2 จ. นาน  

674 001W530167 ส.อ. บรรเจิด เสนาฤทธิ์  3,500.00   กันยายน 2564 สํานักงานสัสดี จ.บึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ จ. บึงกาฬ     

675 001W530167 น.ส. อังสุมาลี มีศรี   6,900.00   กันยายน 2564  จ. ปทุมธานี  

676 001W530167 นาย นพดล ปกษา         4,600.00   กันยายน 2564 กรมทหารพรานที่ 11 จ. ประจวบคีรีขันธ

677 001W530167 นาย ชรินทร ชราชิต     9,500.00   กันยายน 2564 โรงเรียนนายสิบทหารบก จ. ประจวบคีรีขันธ

678 001W530167 จ.ส.อ. ประดิษฐ ธงชัย  3,000.00   กันยายน 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 จ. ปราจีนบุรี     

679 001W530167 นาย ธนกฤต คังคะสุวรรณ  6,500.00   กันยายน 2564 กรมทหารพรานที่ 44 บานปาหวายทราย จ. ปตตานี    

680 001W530167 นาย สงกรานต ใจคํา      3,700.00   กันยายน 2564 กรมทหารราบที่ 17 คายขุนจอมธรรม จ. พะเยา

681 001W530167 นาย วงกต ศรีวิชัย      7,500.00   กันยายน 2564 ร.17 พัน.4 คายขุนจอมธรรม จ. พะเยา  

682 001W530167 ร.อ. ภรัส เจียมจตุรงค 10,500.00 กันยายน 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 104 จ. พิษณุโลก

683 001W530167 จ.ส.ท. ธีรชัย เอกสิทธิ์ดํารง          5,100.00   กันยายน 2564 ช.3 พัน.302 คายบรมไตรโลกนาถ จ. พิษณุโลก

684 001W530167 ร.อ. อัครพล มณีวัลย   3,700.00   กันยายน 2564 กรมทหารปนใหญที่ 4 คายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก   
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685 001W530167 ร.อ.หญิง ขนิษฐา รักเรือง          9,000.00   กันยายน 2564 โรงพยาบาลคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก 

686 001W530167 ส.อ. สุธี ศักดิ์ดา     4,800.00   กันยายน 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 จ. พิษณุโลก    

687 001W530167 นาย สุรศักดิ์ ผองผาย   5,800.00   กันยายน 2564 กองพันทหารมาที่ 26 กรมทหารมาที่ 3 จ. เพชรบูรณ

688 001W530167 นาย ชาญ ทองชมภู        5,700.00   กันยายน 2564 กองพันเสนารักษที่ 8 คายพอขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ       

689 001W530167 นาย ณัฐพงษ พวงจันทร  2,300.00   กันยายน 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดมหาสารคาม จ. มหาสารคาม     

690 001W530167 นาย ศักดิ์ภรต รุงสาย  8,900.00   กันยายน 2564 กองพันทหาราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 จ. แมฮองสอน  

691 001W530167 ร.ท. สุพิศ บาตสุวรรณ   6,800.00   กันยายน 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 จ. ยโสธร   

692 001W530167 ร.ต. ไพบูลย แสนชนะ    2,200.00   กันยายน 2564 กองพันทหารมาที่ 21 จ. รอยเอ็ด     

693 001W530167 จ.ส.ท. ปกรฐยศ แสนชนะ  7,300.00   กันยายน 2564 กองพันทหารปนใหญที่ 106 จ. รอยเอ็ด

694 001W530167 จ.ส.อ. จักรพันธ จรศรชัย          5,900.00   กันยายน 2564 กองพลทหารราบที่ 6 คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จ. รอยเอ็ด

695 001W530167 จ.ส.อ. อัฐพงศ รัตนะสิทธิโชค      8,900.00   กันยายน 2564 กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี จ. ราชบุรี

696 001W530167 ร.ท.หญิง สิตานันท เรืองเดช       8,600.00   กันยายน 2564 โรงพยาบาลคายภาณุรังษี จ. ราชบุรี   

697 001W530167 ร.อ. อัฏฐพล จันทรา     5,700.00   กันยายน 2564 กรมทหารชาง คายภาณุรังษี จ. ราชบุรี

698 001W530167 ส.ต. นิรันดร ไชยหลวง  4,500.00   กันยายน 2564 พัน.ปพ.รอ. คายเอราวัณ จ. ลพบุรี    

699 001W530167 พ.ต. ภาณุทัต เรืองทอง  10,400.00 กันยายน 2564 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา คายสมเด็จพระนา จ. ลพบุรี

700 001W530167 ร.ท. อภิโชติ ศรีนุเสน  5,800.00   กันยายน 2564 กรมทหารปนใหญที่ 1 รักษาพระองค จ. ลพบุรี     

701 001W530167 ส.อ. วิศรุต สีจันทร   4,300.00   กันยายน 2564 หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ จ. ลพบุรี  

702 001W530167 ส.อ. นิทัศน สุนทร     4,600.00   กันยายน 2564 ร.17 พัน.2 คายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง 

703 001W530167 จ.ส.อ. กิตติพงษ ชาภักดี          4,800.00   กันยายน 2564 ร.8 พัน.1 คายศรีสองรัก จ. เลย      
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704 001W530167 จ.ส.ท. เกียรติกอง คําเนตร         4,700.00   กันยายน 2564 กรมทหารพรานที่ 23 จ. ศรีสะเกษ       

705 001W530167 ร.ต. สุพัฒน แกวแสงออน 5,800.00   กันยายน 2564 รอย สห.มทบ.29 คายกฤษณสีวะรา จ. สกลนคร

706 001W530167 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ศรีทอง   5,700.00   กันยายน 2564 โรงพยาบาลคายเสนาณรงค จ. สงขลา     

707 001W530167 ส.ท. พีรพัชร สัจจะบุตร 6,500.00   กันยายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 42 คายเสนาณรงค จ. สงขลา   

708 001W530167 พ.อ. ขจรพัฒน เลียบนพสิน 10,500.00 กันยายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 42 คายเสนาณรงค จ. สงขลา   

709 001W530167 ส.อ. ปยดนัย นิลละออ    5,300.00   กันยายน 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 จ. สงขลา      

710 001W530167 พ.ต.หญิง ดวงสมร ออนแกว   17,600.00 กันยายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 42 จ. สงขลา 

711 001W530167 นาย มานิตย ซอมประโคน  1,400.00   กันยายน 2564 กองพัรทหารราบที1่  กรมทหารราบที1่2 จ. สระแกว  

712 001W530167 จ.ส.อ. นิยม โพธิ์นอก   2,600.00   กันยายน 2564 กองพันทหารราบที3่ กรมทหารราบที1่2 จ. สระแกว   

713 001W530167 จ.ส.ท. ศัสตรา เถกิงผล  7,600.00   กันยายน 2564 กองพันทหารมาที่ 5 จ. สระบุรี       

714 001W530167 ร.ต. ธัญพิสิษฐ จงสืบสุข          13,600.00 กันยายน 2564 โรงเรียนทหารมา ศูนยการทหารมา คายอดิศร จ. สระบุรี       

715 001W530167 นาย วัชระพงศ โคตรชมภู 6,900.00   กันยายน 2564 ร.13 พัน.3 จ. อุดรธานี    

716 001W530167 พ.ท.หญิง สิรินุช แกนชูวงศ 11,700.00 กันยายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 24 คายประจักษศิลปาคม จ. อุดรธานี  
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