


ลําดับ รหัสสวัสดิการ ยศ - ชื่อ - สกุล เงินงวด เดือนที่ต้องนําส่ง สถานที่ทํางาน

1 001W446382 ร.ต. นําพล ลอยถาดทอง 1,000.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่

2 001W468229 จ.ส.อ. วัลลภ บุริโท 9,100.00 พฤษภาคม 2564 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร - หนองฮ่อ จ. เชียงใหม่

3 001W506213 ร.ต. นําพล ลอยถาดทอง 400.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่

4 001W530167 ส.ต.หญิง ณัฐธยาน์ ขันธะ 2,000.00 พฤษภาคม 2564 กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กองการสัตว์และเกษตรกร จ. เชียงใหม่

5 001W530167 จ.ส.อ. สิทธิชัย จันทร์เลิศ 1,200.00 พฤษภาคม 2564 ศูนย์การฝึกนักศึกษาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 จ. เชียงใหม่

6 001W530167 จ.ส.อ. สิทธิชัย จันทร์เลิศ 6,000.00 พฤษภาคม 2564 ศูนย์การฝึกนักศึกษาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 จ. เชียงใหม่

7 001W530167 ส.อ. ชลวิทย์ พวงสายใจ 2,300.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่

8 001W530167 ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐธิดา อินสองใจ 6,500.00 พฤษภาคม 2564 ศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ จ. เชียงใหม่

9 001W530167 จ.ส.อ. วัลลภ บุริโท 700.00 พฤษภาคม 2564 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จ. เชียงใหม่

10 001W530167 ส.อ. อัคคเดช ขันนวน 6,300.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

11 001W530167 น.ส. อรณิภา ธรรมสุโข 5,100.00 พฤษภาคม 2564 กองทัพบก จ. เชียงราย

12 001W530167 นาย วิชัย ศรีวิชัย 5,100.00 พฤษภาคม 2564 แผนกสัสดีเชียงราย จ. เชียงราย

13 001W530167 ส.อ. ภาณุวัฒน์ ศรีวิชัย 7,300.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายเม็งรายมหาราช จ. เชียงราย

14 001W488211 จ.ส.อ. สายชล บุญผูก 1,500.00 พฤษภาคม 2564 จังหวัดทหารบกเพชรบุรี จ. เพชรบุรี

15 001W530167 จ.ส.อ. พรชัย อาริยะ 4,000.00 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายการสื่อสาร มณฑลทหารบกที่ 15 จ. เพชรบุรี

16 001W530167 พ.ต.หญิง นพวรรณ โพธิ์สวัสดิ์ 8,600.00 พฤษภาคม 2564 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ จ. เพชรบุรี

17 001W530167 จ.ส.อ. สุรชัย สงวน 9,600.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 8 เพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์

18 001W530167 ส.ต. วิศัลย์ มาถาวร 1,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่11 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

19 001W530167 ส.ต. วิศัลย์ มาถาวร 3,500.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่11 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

20 001W530167 ร.ท. ณัฐเกียรติ แสงไพศรี 9,000.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพันทหารม้าที่13 จ. เพชรบูรณ์

21 001W530167 จ.ส.อ. ขจรศักดิ์ บุญเรือง 1,100.00 พฤษภาคม 2564 ข่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

รายชื่อกําลังพลสังกัด ทบ. ที่ใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการสวัสดิการการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย

หักส่งเดือน พ.ค., ก.ค. - ส.ค.64



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ยศ - ชื่อ - สกุล เงินงวด เดือนที่ต้องนําส่ง สถานที่ทํางาน

รายชื่อกําลังพลสังกัด ทบ. ที่ใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการสวัสดิการการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย

หักส่งเดือน พ.ค., ก.ค. - ส.ค.64

22 001W530167 ส.อ. ปุรินทร์ อุรัศมี 2,600.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 13 ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพันทหารม้ จ. เพชรบูรณ์

23 001W530167 ร.ต. จํานงค์ อู่นาท 1,600.00 พฤษภาคม 2564 กองพันเสนารักษ์ที่ 8 จ. เพชรบูรณ์

24 001W530167 จ.ส.อ. วิทย์ เสียงหวาน 6,200.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 3 จ. เพชรบูรณ์

25 001W530167 จ.ส.อ. วิเชียร สอนเวียง 8,000.00 พฤษภาคม 2564 สัสดีอําเภอวังสะพุง สัสดีอําเภอวังสะพุง จ. เลย

26 001W446382 ร.ต. จิรวัฒน์ วงษ์โยธิน 2,700.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพรระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

27 001W446382 ส.อ.หญิง ปาริชาติ ทองแก้ว 800.00 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

28 001W446382 พ.ต. สุเมธ เมนะสูต 2,700.00 พฤษภาคม 2564 กรมพระธรรมนูญ จ. กรุงเทพมหานคร

29 001W446382 นาง อวยพร ชุมชูชาติ 10,000.00 พฤษภาคม 2564 กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ จ. กรุงเทพมหานคร

30 001W446382 พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี 13,900.00 พฤษภาคม 2564 ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

31 001W446382 จ.ส.ต. ศรีภูมิ ชูชื่น 2,500.00 พฤษภาคม 2564  จ. กรุงเทพมหานคร

32 001W446382 พล.ต. ไพรุจน์ คําชุม 9,200.00 พฤษภาคม 2564 กรมยุทธการทหารบก ในกองบัญชาการ สํานักงานปลัดกระทรวง จ. กรุงเทพมหานคร

33 001W446382 จ.ส.อ. สุนทร ธนโชติเขียวสวาท 1,700.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่1 รักษาพระ จ. กรุงเทพมหานคร

34 001W446382 จ.ส.อ. ไมตรี สีดาเสถียร 1,000.00 พฤษภาคม 2564 กองการฦึกและศึกษาหน่วยบัญชาการ จ. กรุงเทพมหานคร

35 001W446382 พล.ท. วิสันติ สระศรีดา 4,000.00 พฤษภาคม 2564 กรมยุทธศึกษาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

36 001W446382 พ.ท. ประธาน ตลับทอง 7,000.00 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

37 001W468229 ร.ต. จิรวัฒน์ วงษ์โยธิน 9,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพรระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

38 001W468229 นาย ณัฐพัชร์ พุ่มเกิด 1,500.00 พฤษภาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

39 001W488211 พ.ต. ปิติพัฒน์ ทองแก้ววีรพงศ์ 7,200.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานปลัดบัญชีกองทับก จ. กรุงเทพมหานคร

40 001W488211 จ.ส.อ. สุนทร ธนโชติเขียวสวาท 2,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่1 รักษาพระ จ. กรุงเทพมหานคร

41 001W506213 พ.ต. สุเมธ เมนะสูต 7,100.00 พฤษภาคม 2564 กรมพระธรรมนูญ จ. กรุงเทพมหานคร

42 001W506213 จ.ส.ต. ศรีภูมิ ชูชื่น 5,100.00 พฤษภาคม 2564  จ. กรุงเทพมหานคร
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43 001W530167 นาย พรชัย ขาวสบาย 11,800.00 พฤษภาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

44 001W530167 พ.อ. บรมวิช หิรัณยัษฐิติ 4,400.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

45 001W530167 พ.อ. บรมวิช หิรัณยัษฐิติ 2,900.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

46 001W530167 พ.ท. ชาลี แสงเงิน 3,100.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

47 001W530167 พ.ท. ชาลี แสงเงิน 2,900.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

48 001W530167 พ.ท. จิรโรจน์ ธูปเทียนรัตน์ 10,400.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

49 001W530167 ส.อ. ศุภโชค ชํานาญกิจ 2,000.00 พฤษภาคม 2564 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร

50 001W530167 นาย ภูริณัฐ ตระกูลพุ่ม 4,600.00 พฤษภาคม 2564 กรมกําลังพลทหาร จ. กรุงเทพมหานคร

51 001W530167 ส.อ. ศุภสวัสดิ์ แก้วอินทร์ชัย 2,700.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 21 แฟลต 80 ชั้น4 จ. กรุงเทพมหานคร

52 001W530167 พ.อ. พีระพงศ์ ไชยศรี 13,000.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่11 จ. กรุงเทพมหานคร

53 001W530167 พล.ต. กิตติภพ กัณฑศิลป์ 27,800.00 พฤษภาคม 2564 กรมข่าวทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

54 001W530167 ส.ท. กิตติพงษ์ พลจร 3,600.00 พฤษภาคม 2564 พัน.ร. มทบ.11 จ. กรุงเทพมหานคร

55 001W530167 นาง อริสา ขําผึ้ง 3,800.00 พฤษภาคม 2564 กรมสารบรรรทหารบก มนกองบัญชาการกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

56 001W530167 จ.ส.อ. กฤติพงศ์ ขําผึ้ง 3,400.00 พฤษภาคม 2564 กรมสารบรรณทหารบก ในกองบัญชาการ จ. กรุงเทพมหานคร

57 001W530167 ส.ต. ธนัยนันท์ จิตอารีย์ 2,600.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

58 001W530167 พ.ต. อดิศักดิ์ ฐานวิเศษ 13,300.00 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ค่ายพหลโยธิน จ. กรุงเทพมหานคร

59 001W530167 ร.ต. ประวิทย์ ศรีสรรณ์ 13,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ฯ จ. กรุงเทพมหานคร

60 001W530167 นาง อนิสา ศรีนิยม 2,500.00 พฤษภาคม 2564  จ. กรุงเทพมหานคร

61 001W530167 นาย พีรภัทร ศรีนิยม 2,500.00 พฤษภาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก - จ. กรุงเทพมหานคร

62 001W530167 น.ส. จิราภรณ์ ชมศรี 3,200.00 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

63 001W530167 จ.ส.อ. วริสณรงค์ วงค์คําจันทร์ 300.00 พฤษภาคม 2564 ร.1พัน 4 รอ.มหาดเล็กรักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร
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64 001W530167 จ.ส.อ. วริสณรงค์ วงค์คําจันทร์ 6,100.00 พฤษภาคม 2564 ร.1พัน 4 รอ.มหาดเล็กรักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

65 001W530167 นาย เถลิงเกียรติ ฤทธิ์เดช 9,500.00 พฤษภาคม 2564 กรมกําลังพลทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

66 001W530167 น.ส. นฤมล ฤทธิ์เดช 7,900.00 พฤษภาคม 2564 กรมกําลังพลทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

67 001W530167 จ.ส.อ. สมัย กางบุญเรือง 17,300.00 พฤษภาคม 2564  จ. กรุงเทพมหานคร

68 001W530167 ร.ท. เกียรติณัฏฐ์ มูลธรรม 10,500.00 พฤษภาคม 2564 กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จ. กรุงเทพมหานคร

69 001W530167 จ.ส.อ. สวรรค์ บุญรักษ์ 7,000.00 พฤษภาคม 2564 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร

70 001W530167 พ.ต. ภาสพงศ์ วุฒิมาคุณ 8,800.00 พฤษภาคม 2564 แผนกกองคลังที่2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทห จ. กรุงเทพมหานคร

71 001W530167 นาย ชาณุกฤต เสนาะ 6,600.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่1 จ. กรุงเทพมหานคร

72 001W530167 ส.อ. มาโนชย์ อรชร 3,200.00 พฤษภาคม 2564 กองทัพบก หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ จ. กรุงเทพมหานคร

73 001W530167 ร.อ. วัฒนา กุณา 9,200.00 พฤษภาคม 2564 กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กองเขตแดนระหว่า จ. กรุงเทพมหานคร

74 001W530167 พ.อ. มนต์ชัย ใจอารีย์ 12,600.00 พฤษภาคม 2564 กรมยุทธโยธาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

75 001W530167 ร.ท. นที ชายชล 2,300.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

76 001W530167 จ.ส.อ. อํานาจ เดชซัง 5,700.00 พฤษภาคม 2564 กองทัพบก กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1รักษาพระองค จ. กรุงเทพมหานคร

77 001W530167 พ.ต.หญิง ฤทัย สุหร่ายมาตร์ 8,300.00 พฤษภาคม 2564 รพ.พระมงกุฏเกล้า กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด จ. กรุงเทพมหานคร

78 001W530167 พ.ต. คมสัน รัตนางกูร 10,200.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่11 กองพันทหารราบที จ. กรุงเทพมหานคร

79 001W530167 ส.ต.หญิง วิไลวรรณ สุขวงศ์ 4,300.00 พฤษภาคม 2564 กรมข่าวทหารบก กรมข่าวทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

80 001W530167 พ.ต. คมสัน รัตนางกูร 1,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่11 กองพันทหารราบที จ. กรุงเทพมหานคร

81 001W530167 ส.อ. ประเสริฐศักดิ์ วันดี 9,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารสารวัตรที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

82 001W530167 จ.ส.อ. ขวัญชัย รักศรี 1,200.00 พฤษภาคม 2564  จ. กรุงเทพมหานคร

83 001W530167 นาย วรุตม์ กรินนันทกุล 6,200.00 พฤษภาคม 2564 ศูนย์การกําลังสํารอง สังกัด หน่วยบัญชาการรกองร้อยอาว จ. กรุงเทพมหานคร

84 001W530167 พ.ท. ธงรบ เรืองสมบัติ 5,800.00 พฤษภาคม 2564 กองอาสารักษาดินแดน สํานักงานฝ่ายอํานวยการทหาร จ. กรุงเทพมหานคร
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85 001W530167 จ.ส.อ. สุริยา ฟ้าคุ้ม 15,900.00 พฤษภาคม 2564 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ฝ่ายพลาธิการกองพล ป จ. กรุงเทพมหานคร

86 001W530167 พ.ท.หญิง สายชล โปรดตญะกุล 18,000.00 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนทหารพลาธิการ จ. กรุงเทพมหานคร

87 001W530167 พ.ท. ภูกิจ อันดารา 14,800.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานราชองครักษ์ประจํา กรมราชองครักษ์ จ. กรุงเทพมหานคร

88 001W530167 น.ส. กรภัทร์ ทัดแก้ว 9,300.00 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

89 001W530167 พ.อ.พิเศษ สุภัทร์ ภูถี่ถ้วน 23,200.00 พฤษภาคม 2564 กรมการขนส่งทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

90 001W530167 จ.ส.อ. ศิริศักดิ์ โสลําภา 3,700.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารราบที่11 มหด.รอ. จ. กรุงเทพมหานคร

91 001W530167 น.ส. ยุวดี กลิ่นเทียน 1,700.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

92 001W530167 นาย สังคม ทําจะดี 34,000.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานประสานงานชายแดน สวนรื่นฤดี จ. กรุงเทพมหานคร

93 001W530167 พ.ต. ภณกริช ฤทธิ์เรืองนาม 14,800.00 พฤษภาคม 2564 กองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

94 001W530167 ส.ต. จิรพงษ์ เสียงหวาน 1,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กองพันทหารราบที่ 3 จ. กรุงเทพมหานคร

95 001W530167 พ.อ. จเร กระดังงา 13,800.00 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร จ. กรุงเทพมหานคร

96 001W555204 พ.ท. จิรโรจน์ ธูปเทียนรัตน์ 14,300.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

97 001W565693 จ.ส.อ. คําสิงห์ ใจเย็น 2,000.00 พฤษภาคม 2564 ส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

98 001W446382 จ.ส.อ. เฉลิมชัย สุธนไพบูลย์ 2,000.00 พฤษภาคม 2564  จ. กาญจนบุรี

99 001W468229 ร.อ. ประพัฒน์ แจ่มมี 9,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 9 จ. กาญจนบุรี

100 001W516215 จ.ส.อ. เฉลิมชัย สุธนไพบูลย์ 4,000.00 พฤษภาคม 2564  จ. กาญจนบุรี

101 001W521215 จ.ส.อ. เสนอชาติ เสริมใหม่ 5,700.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 14 จ. กาญจนบุรี

102 001W530167 ร.ท. วิรัตน์ ซื่อสัตย์ 5,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 นางสุรินทร์ ซื่อสัตย์ จ. กาญจนบุรี

103 001W530167 ร.อ.หญิง ปาลิดา แสงสุขเจริญ 5,600.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่17 จ. กาญจนบุรี

104 001W530167 จ.ส.ท. ถิร ศรีชาวนา 13,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 19 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

105 001W530167 จ.ส.อ. ไตรภพ พึ่งสมบุญ 4,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบ3 กรมทหารราบที่9 ค่ายสุรสีห จ. กาญจนบุรี
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106 001W530167 ร.ต. สมาน โกศินานนท์ 11,500.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 14 จ. กาญจนบุรี

107 001W530167 ร.ท. ธนพล สวนเข้ม 13,300.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่9 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

108 001W530167 ส.อ. จักรกฤษ แม้นเขียน 2,300.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารราบที่ 19 จ. กาญจนบุรี

109 001W530167 จ.ส.อ. พิษณุพงษ์ โพธิ์จันทร์ 900.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานสัสดีจังหวัด จ. กาฬสินธุ์

110 001W530167 จ.ส.ต. ณัฐพล เศษลือ 10,500.00 พฤษภาคม 2564 หน่วยสัสดีอําเภอบ้านฝาง หน่วยสัสดีอําเภอบ้านฝาง จ. ขอนแก่น

111 001W530167 ร.ท. ชยกร สุภาไชยกิจ 17,800.00 พฤษภาคม 2564 ศาลมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรรินทร์ จ. ขอนแก่น

112 001W530167 น.ส. สิริวิภา ถาวรศิริ 7,900.00 พฤษภาคม 2564  จ. ขอนแก่น

113 001W530167 ส.ท. คฑาวุธ คงอาจหาญ 4,500.00 พฤษภาคม 2564  จ. ขอนแก่น

114 001W530167 ร.ท. ศักดิ์ชัย มีปัดมา 8,300.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารราบที่ 111 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า จ. ฉะเชิงเทรา

115 001W530167 พ.ต. ศิริศักดิ์ เสียงดัง 5,700.00 พฤษภาคม 2564 ที่ว่าการอําเภอสนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา

116 001W530167 พ.อ. วุฒิชัย เจริญรื่น 14,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้ จ. ฉะเชิงเทรา

117 001W446382 จ.ส.อ. ดําริ ดํารงตระกูล 800.00 พฤษภาคม 2564 กองร้อยที่ 1 กองพันทหารช่างที่ ค่ายนวมิน จ. ชลบุรี

118 001W488211 ร.อ. ประวิทย์ จุมจันทร์ 2,300.00 พฤษภาคม 2564 ร.21 พัน 3 รักษาพระองค์ จ. ชลบุรี

119 001W488211 จ.ส.อ. ดําริ ดํารงตระกูล 1,500.00 พฤษภาคม 2564 กองร้อยที่ 1 กองพันทหารช่างที่ ค่ายนวมิน จ. ชลบุรี

120 001W530167 นาย บริบูรณ์ พุฒิธนะสุนทร 3,500.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่21ฯ จ. ชลบุรี

121 001W530167 จ.ส.ท. ต่อศักดิ์ พันธุ์พานิช 1,100.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย กองพันซ่อมบํารุงที่21 จ. ชลบุรี

122 001W530167 จ.ส.อ. สุภกฤต กาบกลอน 11,700.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี จ. ชลบุรี

123 001W530167 จ.ส.อ. ชาญยุทธ พะพู่ 8,000.00 พฤษภาคม 2564  จ. ชลบุรี

124 001W530167 นาย ณัฐพล มูลพนัส 4,500.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายนวมินทราชินี กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่ 2 จ. ชลบุรี

125 001W446382 จ.ส.อ. วัฒนา ละเลิง 5,000.00 พฤษภาคม 2564 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงหายในจังหวัดชักองอํานวยกา จ. ชัยภูมิ

126 001W488211 พ.อ. สมนึก ภูนากลม 7,800.00 พฤษภาคม 2564  จ. ชัยภูมิ
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127 001W530167 พ.อ. สมนึก ภูนากลม 2,700.00 พฤษภาคม 2564  จ. ชัยภูมิ

128 001W530167 นาย เฉลิมพล เจริญสุข 5,000.00 พฤษภาคม 2564  จ. ตราด

129 001W516215 ร.ต. มนัส สนอ่อง 9,100.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่3 จ. ตาก

130 001W530167 ร.อ. กิตติกร สังข์ทอง 4,600.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายวชิรปราการ (จังหวัดทหารบกตาก) จ. ตาก

131 001W446382 จ.ส.อ. จตุรวิทย์ มูลวิชา 6,300.00 พฤษภาคม 2564 ตลาดหนองบัวรอง จ. นครราชสีมา

132 001W506213 นาย จิรายุ สุพรรณเภสัช 1,000.00 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

133 001W530167 จ.ส.อ. สิทธิพงษ์ อันดี 4,500.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 22 จ. นครราชสีมา

134 001W530167 ร.ต. ภานุวิชณ์ พิมพ์โยธา 11,100.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 22 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

135 001W530167 ร.ต. อุดม กิ่งโพธิ์ 6,300.00 พฤษภาคม 2564  จ. นครราชสีมา

136 001W530167 จ.ส.อ. ศุภโชค วรวิสุทธิวงศ์ 14,300.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

137 001W530167 นาย เฉลิมทรัพย์ ทองออน 7,100.00 พฤษภาคม 2564 กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ ค่ายสุรธรรมกองโรงงานซ จ. นครราชสีมา

138 001W530167 นาย สยุมพล ศรีอัมพร 6,700.00 พฤษภาคม 2564 พัน.สร.22 บชร.2 จ. นครราชสีมา

139 001W530167 จ.ส.อ. พิศักดิ์ แหชัย 5,100.00 พฤษภาคม 2564 กรซย.ศอ.สพ.ทบ. ค่ายสุรธรรมพิทั กรซย.ศอ.สพ.ทบ. ค่าย จ. นครราชสีมา

140 001W530167 จ.ส.อ. จตุรวิทย์ มูลวิชา 1,900.00 พฤษภาคม 2564 ตลาดหนองบัวรอง จ. นครราชสีมา

141 001W446382 นาง สมพร หลิ่วห้อง 5,700.00 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

142 001W516215 ส.อ. ธนทิพย์ หลิ่วห้อง 8,100.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่24 จ. นครศรีธรรมราช

143 001W530167 ส.อ. ธนวัฒน์ นาวารัตน์ 4,800.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 41 จ. นครศรีธรรมราช

144 001W530167 ร.ต. วินิต สังข์เลื่อน 7,700.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารขนส่งที่ 24 กองบัญชาการช่วยรบท จ. นครศรีธรรมราช

145 001W530167 ส.ต. กรณัฏฐ์ แคล่วคล่อง 5,400.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร(กองพันทหารปืนใหญ่ที่ จ. นครศรีธรรมราช

146 001W530167 พ.ต. นพพล แคล่วคล่อง 3,200.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร(กองบัญชาการช่วยรบที่ จ. นครศรีธรรมราช

147 001W530167 นาย ธนายุทธ เจ้ยทอง 4,300.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร(กองพลทหารราบที่ 5) จ. นครศรีธรรมราช
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148 001W530167 นาย ธีรศักดิ์ เทพากร 13,400.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร(กองพันทหารช่างที่ 5) จ. นครศรีธรรมราช

149 001W530167 ว่าที่ ร.ต. ชโลธร พิบูลย์ 5,700.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร (กองพันทหารม้าที่ 16 จ. นครศรีธรรมราช

150 001W530167 ส.ต. กฤต พิบูลย์ 2,000.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร(กองพันทหารม้าที่ 16) จ. นครศรีธรรมราช

151 001W530167 จ.ส.อ. วุฒิชัย หนูรักษ์ 6,600.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

152 001W530167 น.ส. ปิยะนุช ผ่องศรี 5,400.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร (คุณปราณี) จ. นครศรีธรรมราช

153 001W530167 นาย อัครพล กาญจนสมบูรณ์ 6,600.00 พฤษภาคม 2564 สนง.สัสดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศร จ. นครศรีธรรมราช

154 001W530167 นาย ธนากร ยมมินทร์ 9,100.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

155 001W530167 พ.ท. ภัทรชัย แทนขํา 19,100.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่15 กองพันทหารปืนใหญ่ที่15 จ. นครศรีธรรมราช

156 001W530167 นาง อนงค์ลักษณ์ คงสง 14,900.00 พฤษภาคม 2564  จ. นครศรีธรรมราช

157 001W530167 จ.ส.อ. วิโรจน์ แจ่มจันทร์ 6,600.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารราบที่ 4 จ. นครสวรรค์

158 001W530167 จ.ส.อ. วิโรจน์ แจ่มจันทร์ 2,200.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารราบที่ 4 จ. นครสวรรค์

159 001W530167 น.ส. วรรณภา หนูน้ํา 10,200.00 พฤษภาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

160 001W530167 จ.ส.อ.หญิง ทัศนันท์ กฤชเพชร 2,000.00 พฤษภาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

161 001W530167 จ.ส.อ.หญิง ทัศนันท์ กฤชเพชร 1,600.00 พฤษภาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

162 001W530167 จ.ส.อ. ปรีชา รุ่งเมือง 8,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารพรานที่ 48 จ. นราธิวาส

163 001W530167 นาย วิทยา ปรีศรี 4,100.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 48 จ. นราธิวาส

164 001W530167 นาย สิทธิโชค นาภูมิ 4,800.00 พฤษภาคม 2564  จ. นราธิวาส

165 001W506213 จ.ส.อ. อดุลย์ อุ่นกาศ 2,200.00 พฤษภาคม 2564 จังหวัดทหารบกน่าน ค่ายสุริยพงษ์ จ. น่าน

166 001W530167 ส.อ. ปรีชา มีอาจ 1,600.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารพรานที่. 32 จ. น่าน

167 001W530167 ร.ท. รัตนะ พูลสวัสดิ์ 8,800.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 32 ฐานแสงเพ็ญ กรมทหารพรานที่ 32 ฐาน จ. น่าน

168 001W530167 ส.ท. อิสราพงษ์ พงษ์ตุ่น 6,000.00 พฤษภาคม 2564 ศาลากลางจังหวัดน่าน สํานักงานสัสดีจังหวัดน่าน จ. น่าน
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169 001W530167 ร.ต. สมชาย อินต๊ะ 8,600.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายสุริยพงษ์มณฑลทหารบกที่38 จ. น่าน

170 001W530167 ส.อ. คมกฤช ฝั้นก๋า 5,100.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารม้าที่15 จ. น่าน

171 001W446382 น.ส. จิตติมา โรจน์รุ่ง 6,000.00 พฤษภาคม 2564 บริษัท ฟูด เบลสซิ่ง(1988) จํากัด จ. ปทุมธานี

172 001W446382 จ.ส.อ. ธนวิชญ์ อาสากูล 1,800.00 พฤษภาคม 2564 เบญจพฤกษ จ. ปทุมธานี

173 001W530167 พ.ต. ประพัฒน์ สวนเจริญ 3,700.00 พฤษภาคม 2564 หมู่บ้านวิลล่าเจ้าพระยา จ. ปทุมธานี

174 001W530167 จ.ส.อ. ธนวิชญ์ อาสากูล 1,100.00 พฤษภาคม 2564 เบญจพฤกษ จ. ปทุมธานี

175 001W446382 จ.ส.ต. เกรียงศักดิ์ โพธิพิณ 1,300.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 จ. ประจวบคีรีขันธ์

176 001W516215 จ.ส.ต. เกรียงศักดิ์ โพธิพิณ 1,500.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 จ. ประจวบคีรีขันธ์

177 001W530167 พ.ท. ปราโมทย์ บุญอินทร์ 13,400.00 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนกองกําลังสํารอง  ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

178 001W530167 จ.ส.อ. จรูญ มงคล 2,800.00 พฤษภาคม 2564 กองร้อยบริการที่ 1 กองพัน.บริการ ค่ายธนะ จ. ประจวบคีรีขันธ์

179 001W530167 พ.อ. ณรงค์ ธรรมรงค์ฤทธิ์ 11,400.00 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ จ. ประจวบคีรีขันธ์

180 001W530167 จ.ส.อ. ไพทัต สุโขประสพชัย 2,500.00 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะร จ. ประจวบคีรีขันธ์

181 001W530167 นาย สุรกุล กลีบลําดวน 2,900.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายธนรัชต์ กองบัญชาการ ศูนย์การทหารราบ จ. ประจวบคีรีขันธ์

182 001W446382 ร.ต. กิจจา กสิผล 7,500.00 พฤษภาคม 2564 กองพันเสนารักษ์ที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 ร จ. ปราจีนบุรี

183 001W530167 นาย อรรถพล เงื้อมผา 4,700.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี

184 001W530167 พ.ต. วิมาน วรรณไชย 7,900.00 พฤษภาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายทหาร จ. ปัตตานี

185 001W530167 นาย สามารถ นาคเล็ก 7,100.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่1ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จ. ปัตตานี

186 001W530167 นาย อนุวัฒน์ หวานแก้ว 12,600.00 พฤษภาคม 2564 กองทัพน้อยที่4 ค่ายสิรินธร กองทัพน้อยที่4 ค่ายสิริ จ. ปัตตานี

187 001W530167 นาย อรรถพล คงสง 8,600.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายสิรินธร จ. ปัตตานี

188 001W530167 ส.ต. อัครพล สังข์มาศ 3,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 ค่ายพญาอินทิรา จ. ปัตตานี

189 001W488211 จ.ส.อ. ดํารงค์รักษ์ เงินมาก 800.00 พฤษภาคม 2564 แผนกสรรพาวุธ จทบ.พะเยา จ. พะเยา
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190 001W516215 ร.อ.หญิง นภาพร หอมสมบัติ 1,500.00 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายขุนเจือง จ. พะเยา

191 001W530167 พ.อ. นพดล คามเกตุ 11,200.00 พฤษภาคม 2564 มทบ.34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จ. พะเยา

192 001W488211 จ.ส.อ. สุพชัย แก้วหนู 1,000.00 พฤษภาคม 2564 แผนกสัสดีจังหวักพัทลุง จ. พัทลุง

193 001W530167 จ.ส.อ. บุญเจ็ด เหล่าเมรี 4,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์ จ. พัทลุง

194 001W530167 จ.ส.อ. สานนท์ ปักษีสิงห์ 2,900.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายอภัยบริรักษ์ จ. พัทลุง

195 001W530167 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา อินเอียด 7,400.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 402 จ. พัทลุง

196 001W530167 จ.ส.อ. สานนท์ ปักษีสิงห์ 3,800.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายอภัยบริรักษ์ จ. พัทลุง

197 001W530167 นาย ธนาเดช ไชยนิตย์ 5,400.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารช่างที่402ค่ายอภัยบริรักษ์ จ. พัทลุง

198 001W468229 จ.ส.อ. ปราโมทย์ ใจทน 2,900.00 พฤษภาคม 2564 กองพันซ่อมบํารุงที่ 23 ค่ายสมเด็จพระเอกาท จ. พิษณุโลก

199 001W488211 จ.ส.อ. ณรงค์ น้อยวงษ์ 2,400.00 พฤษภาคม 2564 กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนา จ. พิษณุโลก

200 001W530167 ร.ต. สมพร ภู่ธงแก้ว 4,500.00 พฤษภาคม 2564 กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายส จ. พิษณุโลก

201 001W530167 ส.อ. บรรจบ สีแว่น 2,500.00 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก

202 001W530167 จ.ส.ต. ภูวไนย สุรักษ์ขิต 3,400.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 จ. พิษณุโลก

203 001W530167 จ.ส.ต. ภูวไนย สุรักษ์ขิต 1,300.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 จ. พิษณุโลก

204 001W530167 จ.ส.อ. วันชัย เอี่ยมกาย 4,600.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก

205 001W530167 ร.ท. อําพน สุทัศน์ 3,200.00 พฤษภาคม 2564 กองพลทหารราบที่4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก

206 001W530167 ส.อ. จิตตพล ศรีฉ่ํา 3,100.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 จ. พิษณุโลก

207 001W530167 จ.ส.อ. ประจวบ รักวุ่น 900.00 พฤษภาคม 2564 แผนกยุทธโยธา กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพร จ. พิษณุโลก

208 001W530167 จ.ส.อ. ประจวบ รักวุ่น 500.00 พฤษภาคม 2564 แผนกยุทธโยธา กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพร จ. พิษณุโลก

209 001W530167 นาย มานนท์ ตาลหยง 6,400.00 พฤษภาคม 2564  จ. พิษณุโลก

210 001W530167 จ.ส.อ. ดนัยนันท์ ไทเชาวน์โรจน์ 5,500.00 พฤษภาคม 2564 กองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก
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211 001W530167 ส.ท. อัครฤทธิ์ ทองเสี่ยน 8,900.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายสมเต็จพระบรมไตรโลกนาถ พละพัฒนา จ. พิษณุโลก

212 001W530167 นาย ภาณุพงศ์ ทับทิม 4,600.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก

213 001W446382 ส.อ. ภูริพงษ์ แสนตลาด 700.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายบดินทรเดชา ร.16 พัน 2 จ. ยโสธร

214 001W516215 ส.อ. ภูริพงษ์ แสนตลาด 1,300.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายบดินทรเดชา ร.16 พัน 2 จ. ยโสธร

215 001W530167 ร.ท. พงศกร จันทะรัตน์ 15,800.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 47 บ้านสะปาเราะ จ. ยะลา

216 001W530167 ร.อ. สุเอช หมุดเส็ม 6,500.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 41 จ. ยะลา

217 001W446382 จ.ส.อ. สุนทร ขันแข็ง 3,100.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายประเสริฐสงคราม กองพันทหารราบที่1กรมท จ. ร้อยเอ็ด

218 001W506213 จ.ส.อ. สุนทร ขันแข็ง 4,100.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายประเสริฐสงคราม กองพันทหารราบที่1กรมท จ. ร้อยเอ็ด

219 001W506213 ส.อ. สมบัติ ปาปะแพ 1,400.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 21 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอด จ. ร้อยเอ็ด

220 001W530167 พ.ต. พีระ บุรีรัตน์ 2,100.00 พฤษภาคม 2564 กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายพระพุทธยอดฟ้าฯ จ. ร้อยเอ็ด

221 001W530167 นาย ณรงค์ พิลุน 6,600.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ. ร้อยเอ็ด

222 001W530167 ส.ต. วัชรพงศ์ พรมงาม 6,400.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายประเสริฐสงคราม สํานักงานขนส่งมณฑลทหารบกที่ 27 จ. ร้อยเอ็ด

223 001W530167 จ.ส.อ. วิธรรม เลี่ยมสุวรรณ 2,800.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดระนอง จ. ระนอง

224 001W530167 นาย วินัยพณณ์ อ่อนหวาน 4,300.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จ. ระนอง

225 001W530167 นาย วินัยพณณ์ อ่อนหวาน 2,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จ. ระนอง

226 001W530167 จ.ส.อ. ฐิติวุฒิ ถมยา 12,500.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายภาณุรังษี จ. ราชบุรี

227 001W530167 ส.ท. ธรรมนูญ หงษ์ทอง 8,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารช่างที่52 จ. ราชบุรี

228 001W530167 ร.ต. เจษฎา ทิมฤกษ์ 9,600.00 พฤษภาคม 2564 กองร้อยกองบังคับการ กรมการทหารช่าง จ. ราชบุรี

229 001W530167 ส.อ. พิพัฒน์ บัวชัยสุวพงษ์ 7,700.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารช่างที่21 จ. ราชบุรี

230 001W446382 ร.ท. สมชาย คงคําศรี 1,700.00 พฤษภาคม 2564 กองบินปีกหมุน ศูนย์การบินทหารบ จ. ลพบุรี

231 001W446382 ส.ท. นคร แรงจริง 800.00 พฤษภาคม 2564 กองบินปีกหมุนที่ 3 กองพันบินศู จ. ลพบุรี
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232 001W468229 ร.ท. สมชาย คงคําศรี 700.00 พฤษภาคม 2564 กองบินปีกหมุน ศูนย์การบินทหารบ จ. ลพบุรี

233 001W468229 จ.ส.อ. คนองเดช สนกันหา 9,800.00 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จ. ลพบุรี

234 001W506213 ส.ท. นคร แรงจริง 1,400.00 พฤษภาคม 2564 กองบินปีกหมุนที่ 3 กองพันบินศู จ. ลพบุรี

235 001W530167 จ.ส.อ. วิรัตน์ กิจพงษ์ศรี 6,800.00 พฤษภาคม 2564 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ. ลพบุรี

236 001W530167 ร.ท. อํานาจ สูตรสุข 6,300.00 พฤษภาคม 2564 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จ. ลพบุรี

237 001W530167 นาย สนทนา สมัครการ 1,200.00 พฤษภาคม 2564 กองบริการ ศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี จ. ลพบุรี

238 001W530167 พ.อ. ทวนชัย นัดนะรา 12,400.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก กองบัญชาการกอง จ. ลพบุรี

239 001W530167 จ.ส.อ. กมล ชูเจริญ 7,600.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ. ลพบุรี

240 001W530167 ร.ท. ชาญวุฒิ พร้อมพิมพ์ 13,900.00 พฤษภาคม 2564 กองพันบินที่3 ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

241 001W530167 พ.ท. สืบพงศ์ นวลแก้ว 10,000.00 พฤษภาคม 2564 รร.สพศ.ศสพ. ค่ายเอราวัณ จ. ลพบุรี

242 001W530167 นาย ไพรวัลย์ ภูเงิน 8,400.00 พฤษภาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก กองคลังแสง แผนกที่2 จ. ลพบุรี

243 001W530167 จ.ส.อ. ตฤณภัทร ศรีวรษา 3,500.00 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนการบินทหารบก จ. ลพบุรี

244 001W530167 พ.ต. วิโรจน์ ชาวอบทม 12,300.00 พฤษภาคม 2564 กองเรือนจํา มทบ.13 จ. ลพบุรี

245 001W530167 ส.ท. เบญจวัฒน์ สิทธิวงศ์ 3,700.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 35 กองพันทหารสื่อสารที่ 35 จ. ลพบุรี

246 001W530167 ร.ท. ชัยวัฒน์ ใจสว่าง 8,800.00 พฤษภาคม 2564 กรมรบพิเศษที่3กองพันจู่โจม จ. ลพบุรี

247 001W530167 ส.ท. ศิริศักดิ์ รักศรี 5,000.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายพหลโยธิน จ. ลพบุรี

248 001W530167 ร.ต. สุรพล ปัญสมคิด 9,300.00 พฤษภาคม 2564  จ. ลพบุรี

249 001W530167 ร.ท. สาธิต วรโคกสูง 11,700.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา จ. ลพบุรี

250 001W446382 ร.อ. ณรงค์ อรหันต์ 1,100.00 พฤษภาคม 2564 ศูนย์การฝึกนศท. มทบ.32ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

251 001W488211 ร.อ. ณรงค์ อรหันต์ 1,600.00 พฤษภาคม 2564 ศูนย์การฝึกนศท. มทบ.32ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

252 001W530167 จ.ส.อ. สุทัศน์ แสนทัด 2,800.00 พฤษภาคม 2564 ที่ว่าการอําเภอค้อวัง ที่ว่าการอําเภอค้อวัง จ. ศรีสะเกษ
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253 001W530167 จ.ส.อ.หญิง นัฐกานต์ ทันวงษา 3,900.00 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จ. สกลนคร

254 001W530167 ส.ท. วโรดม ศรีนุกูล 5,500.00 พฤษภาคม 2564  จ. สกลนคร

255 001W530167 ร.อ. อนุสรณ์ อินต๊ะกัน 6,200.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ. สกลนคร

256 001W530167 ส.ต. ณัฐภัทร ดารุนิกร 4,900.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารม้าที่31 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ กองพันทหารม้ จ. สงขลา

257 001W530167 จ.ส.อ. สมชัย สุวรรณชาติ 7,400.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่42 ค่ายเสนาณรงค์ จ. สงขลา

258 001W530167 นาย บุญยงศ์ ทองศรี 6,100.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารพรานที่42 จ. สงขลา

259 001W530167 นาย พงศกร คล้ายสีสงค์ 4,900.00 พฤษภาคม 2564  จ. สงขลา

260 001W530167 ส.อ. วงศ์วิทย์ ศรีสุภา 2,800.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดสงขลา จ. สงขลา

261 001W530167 ส.อ. อุดมชัย ด้วงนิ่ม 11,100.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ จ. สงขลา

262 001W530167 นาง นภัสภรณ์ หนูพุ่ม 3,700.00 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ จ. สงขลา

263 001W530167 นาย สักการ สุวรรณรัตน์ 8,900.00 พฤษภาคม 2564  จ. สตูล

264 001W530167 จ.ส.อ. นิพันธ์ แก้วรัตนรงค์ 2,500.00 พฤษภาคม 2564  จ. สมุทรปราการ

265 001W530167 ส.ต. นรา อาจหาญ 7,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันข่าวกรองทางทหาร จ. สมุทรสาคร

266 001W446382 จ.ส.อ. วัลลภ อรุณฉาย 11,500.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 13 กรมทหารพรานที่ 13 จ. สระแก้ว

267 001W446382 จ.ส.อ. จักรพงศ์ ควรพันธ์ 1,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 22 ค่ายอดิศร จ. สระบุรี

268 001W488211 จ.ส.อ. พงษ์ธร ชัยดี 4,700.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารม้าที่27รักษาพระองค์(ลาออกแล้ว จ. สระบุรี

269 001W530167 พ.ท. วิโรจน์ ดอนศรีจันทร์ 10,300.00 พฤษภาคม 2564 ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ. สระบุรี

270 001W530167 นาย สุภกิจ ผลเจริญ 3,500.00 พฤษภาคม 2564  จ. สระบุรี

271 001W530167 จ.ส.อ. สมคิด สุขงาม 9,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพลทหารม้าที่ 2 จ. สระบุรี

272 001W530167 จ.ส.อ. จักรพงศ์ ควรพันธ์ 800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 22 ค่ายอดิศร จ. สระบุรี

273 001W488211 จ.ส.อ. ไสว แป้นด้วง 3,700.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 3 จ. สุราษฎร์ธานี
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274 001W530167 ส.อ.หญิง ณหทัย จันทราพร 4,100.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่45 ค่ายวิภาวดีรังสิต จ. สุราษฎร์ธานี

275 001W530167 นาย สัญญา จันทบูลย์ 12,500.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายวิภาวดีรังสิต ค่ายวิภาวดีรังสิต จ. สุราษฎร์ธานี

276 001W468229 ส.อ. วิษณุ วงศ์ประสิทธิ์ 3,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ. สุรินทร์

277 001W521215 จ.ส.อ.หญิง กชกร ผิวทน 4,100.00 พฤษภาคม 2564 รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 0872426559 จ. สุรินทร์

278 001W530167 ส.อ. อาทิตย์ ลากุล 2,300.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดหนองบัวลําภู จ. หนองบัวลําภู

279 001W446382 จ.ส.อ. สมนึก นาคแก้ว 5,000.00 พฤษภาคม 2564  จ. อุดรธานี

280 001W446382 ร.ต. เรวัตร แจ่มจํารัส 200.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 13 จ. อุดรธานี

281 001W446382 ร.ต. เรวัตร แจ่มจํารัส 400.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 13 จ. อุดรธานี

282 001W468229 ร.ต. เรวัตร แจ่มจํารัส 1,400.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 13 จ. อุดรธานี

283 001W530167 ส.ท. สาทร ทิพเสถียร 4,300.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายพระยาสุนทรฯ จ. อุดรธานี

284 001W530167 ส.อ. ธนกร สายเสมา 5,000.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 24 จ. อุดรธานี

285 001W530167 ส.อ. พิชิต ทองบุตร 4,000.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารราบที่ 13 จ. อุดรธานี

286 001W446382 จ.ส.อ. มานะ คําสอน 4,000.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายพิชัยดาบหัก จ. อุตรดิตถ์

287 001W530167 จ.ส.ต. วัฒนา หล้ากันใจ 5,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ค่ายพระศรีพนมมาศ จ. อุตรดิตถ์

288 001W530167 ส.อ. ธีระยุทธ ธาตุทอง 4,300.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารม้าที่2ค่ายพิชัยดาบหัก จ. อุตรดิตถ์

289 001W530167 จ.ส.อ. สุรครับ วิปรเสถียร 9,900.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารม้าที่2 จ. อุตรดิตถ์

290 001W530167 จ.ส.อ. ธนวัฒน์ ปันปวง 5,500.00 พฤษภาคม 2564 กองกําลังพล มณฑลทหารบกที่ 35 จ. อุตรดิตถ์

291 001W446382 จ.ส.อ. พัฒนพงษ์ เนตรหาญ 7,800.00 พฤษภาคม 2564 กองร้อยทหารสารวัตรมณฑลทหารบก22 ค่ายสรรพส จ. อุบลราชธานี

292 001W446382 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา ครองยุติ 2,600.00 พฤษภาคม 2564 ที่ว่าการอําเภอวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

293 001W446382 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ บุญพันธ์ 300.00 พฤษภาคม 2564 กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 6 จ. อุบลราชธานี

294 001W488211 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา ครองยุติ 4,700.00 พฤษภาคม 2564 ที่ว่าการอําเภอวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี
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295 001W506213 จ.ส.อ.หญิง นภัสทราภรณ์ ลุผล 4,100.00 พฤษภาคม 2564 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

296 001W530167 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ บุญพันธ์ 500.00 พฤษภาคม 2564 กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 6 จ. อุบลราชธานี

297 001W530167 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา ครองยุติ 2,800.00 พฤษภาคม 2564 ที่ว่าการอําเภอวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

298 001W530167 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ บุญพันธ์ 300.00 พฤษภาคม 2564 กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 6 จ. อุบลราชธานี

299 001W530167 จ.ส.อ. บุญช่วย มณี 2,000.00 พฤษภาคม 2564 หน่วยสัสดีจังหวัดอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี

300 001W530167 จ.ส.อ. มนตรี สุรภี 7,000.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

301 001W530167 ร.ต.หญิง อทิตยา พันธ์ภูทอง 10,600.00 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22 จ. อุบลราชธานี

302 001W530167 ส.อ. ศิวรัฐ นกจั่น 5,000.00 กรกฎาคม 2564 กองพันรบพิเศษที่1 กรมรบพิเศษที่5 จ. เชียงใหม่

303 001W530167 ส.อ. อภิชาติ ทองวิลาศ 8,300.00 กรกฎาคม 2564  จ. เชียงใหม่

304 001W530167 ส.ต. พลวัฒน์ ยอดเมธา 6,900.00 กรกฎาคม 2564  จ. เชียงใหม่

305 001W530167 นาย อุทัย ภู่ภักดี 6,200.00 กรกฎาคม 2564 กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 จ. เชียงใหม่

306 001W530167 นาย ปรีชา เปียงเถิน 7,700.00 กรกฎาคม 2564 กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5 จ. เชียงใหม่

307 001W530167 ส.อ. เดชา โพธิ์กัน 8,300.00 กรกฎาคม 2564  จ. เชียงใหม่

308 001W530167 จ.ส.อ. สายัญห์ จันตา 8,800.00 กรกฎาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 7 จ. เชียงใหม่

309 001W530167 นาย เจษฎา จิตราช 10,600.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายพิชิตปรีชากร จ. เชียงใหม่

310 001W530167 จ.ส.ท. จตุพร พิมสารดุก 9,800.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 33 มณฑลทหารบกที่ 33 จ. เชียงใหม่

311 001W530167 ส.อ. ยุทธนินทร์ หนูแก้ว 7,500.00 กรกฎาคม 2564  จ. เชียงใหม่

312 001W530167 นาย ธวัชชัย บุญเมือง 9,900.00 กรกฎาคม 2564  จ. เชียงใหม่

313 001W530167 นาย สยามรัฐ ไทยงาม 12,400.00 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายการเงินมณฑลทหารบกที่37 จ. เชียงราย

314 001W530167 จ.ส.อ. สมชาย เชียงการ 8,600.00 กรกฎาคม 2564 จังหวัดทหารบกเชียงราย จ. เชียงราย

315 001W530167 จ.ส.ท. ภาคภูมิ นพวงค์ 12,400.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายเม็งรายมหาราช จ. เชียงราย
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316 001W530167 จ.ส.ต. ยุทธเดช บั้งเงิน 5,600.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 จ. เชียงราย

317 001W530167 ส.ต. วุฒิชัย ธิประเสริฐ 6,100.00 กรกฎาคม 2564 มทบ.37 จ. เชียงราย

318 001W530167 นาย ณัฐนานนท์ ปูชัย 6,600.00 กรกฎาคม 2564  จ. เชียงราย

319 001W530167 นาย ฤทธิ์ ศรีคุณ 8,100.00 กรกฎาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดเชียงราย จ. เชียงราย

320 001W530167 ว่าที่ ร.ต. พอเจตน์ หอมกลิ่น 14,400.00 กรกฎาคม 2564 ร.11 พัน 3 รอ. จ. เพชรบุรี

321 001W530167 จ.ส.อ. ชัยสิทธิ์ มาลี 14,700.00 กรกฎาคม 2564  จ. เพชรบุรี

322 001W530167 นาย จารุวัฒน์ เสมอใจ 9,800.00 กรกฎาคม 2564 กองทัพบก มทบ.28 ค่ายศรีสองรัก จ. เลย

323 001W530167 น.ส. จุติมาพร ป้องขันธ์ 11,000.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 21 จ. เลย

324 001W530167 ส.ท. ธนภัทร์ ชุ่มเชย 3,000.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณฎ์ จ. แพร่

325 001W530167 ส.ท. กฤษณะ ดอนเช้า 10,300.00 กรกฎาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดแพร่ สํานักงานสัสดีจังหวัดแพร่ จ. แพร่

326 001W530167 นาย ปรีชา กอนแก้ว 7,300.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารม้าที่12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ จ. แพร่

327 001W530167 ส.อ. ปณิธาน ขวัญนิมิตร 12,000.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จ. กระบี่

328 001W530167 ร.ต. วุฒิพงศ์ วัฒนะปรีชาพงศ์ 11,000.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหาราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จ. กระบี่

329 001W446382 ร.ต.หญิง เอษณีย์ เลียบศิริ 3,100.00 กรกฎาคม 2564 กองออร์โธปิดิคส์ กองออร์โธปิดิคส์ จ. กรุงเทพมหานคร

330 001W446382 จ.ส.ต. อัษฎายุ เพชรพรมมาศ 1,100.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 12 รักษาพ จ. กรุงเทพมหานคร

331 001W446382 น.ส. สุชาดา หาบุญมี 5,500.00 กรกฎาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

332 001W530167 จ.ส.ต. กฤษฎา นาสืบ 8,700.00 กรกฎาคม 2564  จ. กรุงเทพมหานคร

333 001W530167 ร.ท. ชูศักดิ์ แย้มยล 15,500.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบมณฑล จ. กรุงเทพมหานคร

334 001W530167 นาย บวร หิรัญธนาพาณิช 3,100.00 กรกฎาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก กองกําลังพล จ. กรุงเทพมหานคร

335 001W530167 พ.ท.หญิง รชาดา ประสมทรัพย์ 6,400.00 กรกฎาคม 2564 สนง.เลขานุการกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบ จ. กรุงเทพมหานคร

336 001W530167 พ.ต.หญิง สุจิตรา ชูเลิศ 1,500.00 กรกฎาคม 2564 ร.พ พระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร
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337 001W530167 พ.ต.หญิง สุจิตรา ชูเลิศ 13,200.00 กรกฎาคม 2564 ร.พ พระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

338 001W530167 พ.ต. ทวี สนแย้ม 23,600.00 กรกฎาคม 2564 กรมสารวัตรทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

339 001W530167 ส.อ. นนทวัฒน์ ธนเศรษฐการ 9,500.00 กรกฎาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

340 001W530167 ร.อ. สุรพล เก็งสุวรรณ 8,800.00 กรกฎาคม 2564 กรมการทหารสื่อสาร จ. กรุงเทพมหานคร

341 001W530167 ส.ต. ธรรม์ธรณ์ เตโช 7,200.00 กรกฎาคม 2564 กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จ. กรุงเทพมหานคร

342 001W530167 จ.ส.อ.หญิง จินตนา เถาะรอด 4,200.00 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (อาคารสมเด็จย่า 90 ชั้น 6) จ. กรุงเทพมหานคร

343 001W530167 ส.อ. สิทธิชัย กั่วพานิช 9,300.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารที่29รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

344 001W530167 นาย คณินวัฒน์ สาพิทักษ์ 10,500.00 กรกฎาคม 2564  จ. กรุงเทพมหานคร

345 001W530167 พ.อ. ประจวบ มีวันดี 26,900.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่11 จ. กรุงเทพมหานคร

346 001W530167 ส.อ. ธีรภาพ คําโสภา 7,700.00 กรกฎาคม 2564 กอง สพบ.พล.ปตอ. จ. กรุงเทพมหานคร

347 001W530167 ร.อ.หญิง ดุษณีย์ สิกพันธ์ 8,000.00 กรกฎาคม 2564 กรมการเงินทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

348 001W530167 นาง สุขศิริ ก้านทอง 8,100.00 กรกฎาคม 2564 สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

349 001W530167 พ.อ.หญิง สว่างจิตต์ กาญจนะโกมล 17,400.00 กรกฎาคม 2564 กรมส่งกําลังทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

350 001W530167 จ.ส.อ. ณาศิส ภูมิเลิศ 10,500.00 กรกฎาคม 2564 ช.พัน.1 รอ. จ. กรุงเทพมหานคร

351 001W530167 ส.อ.หญิง อภิญญา พิมพา 10,600.00 กรกฎาคม 2564 การเงินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก กรมการขนส่งทหาร จ. กรุงเทพมหานคร

352 001W530167 . วรภพ ถาวรแก้ว 12,700.00 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การกําลังสํารอง จ. กรุงเทพมหานคร

353 001W530167 จ.ส.อ. วิษณุ บุญยอด 16,500.00 กรกฎาคม 2564 กองทัพบก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จ. กรุงเทพมหานคร

354 001W530167 นาง วรรณี สุขขุม 10,400.00 กรกฎาคม 2564 รพ.พระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

355 001W530167 ส.อ. ศศิพล เรืองนาราบ 7,400.00 กรกฎาคม 2564 กองทหารพลาธิการที่ 12 จ. กรุงเทพมหานคร

356 001W530167 พ.ต. บุญมา หัดเจริญ 16,300.00 กรกฎาคม 2564 กองการศึกษาโรงเรียนทหารสื่อสาร จ. กรุงเทพมหานคร

357 001W530167 ส.ต. ณัฐสม สาระเกษม 8,400.00 กรกฎาคม 2564 กรมดุริยางค์ทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร
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358 001W530167 จ.ส.อ. อนุรักษ์ ปุ่นครื้น 10,100.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

359 001W530167 ร.ต.หญิง ดุษฎีกร ภู่อุ่น 10,100.00 กรกฎาคม 2564  จ. กรุงเทพมหานคร

360 001W530167 น.ส. ภัทรมน ยิ้มถนอม 6,000.00 กรกฎาคม 2564 กองการบิน กรมการขนส่งทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

361 001W530167 พ.ท.หญิง พรเพชร หรูจิตรวัฒนา 9,600.00 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฏ จ. กรุงเทพมหานคร

362 001W530167 ร.อ. ไตรรัตน์ ชื่นอยู่ 2,700.00 กรกฎาคม 2564 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากา จ. กรุงเทพมหานคร

363 001W530167 พ.ต.หญิง กรรณยาภรณ์ สุขแย้มศรี 5,000.00 กรกฎาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพบก กรมสารบรรทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

364 001W530167 นาง สุชาดา บุญญะภุมมะ 4,100.00 กรกฎาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

365 001W530167 นาย สุรัตน์ บุญญะภุมมะ 10,000.00 กรกฎาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

366 001W530167 พ.อ. สุชาติ นันทศุภเศรษฐ์ 16,400.00 กรกฎาคม 2564 กรมจเรทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

367 001W530167 ร.ท. เลอศักดิ์ คงหาสุข 22,200.00 กรกฎาคม 2564  จ. กรุงเทพมหานคร

368 001W530167 พ.ท.หญิง เพ็ญพรรณ สัทธาคุปต์ 21,400.00 กรกฎาคม 2564 ศูนย์รับรองข้าราชการ รพ.พระมงกุฎ จ. กรุงเทพมหานคร

369 001W530167 นาย ศิรวิทย์ ทองไชย 7,500.00 กรกฎาคม 2564 กรมการขนส่งทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

370 001W530167 พ.ท. ธีระธรรม มานุช 20,800.00 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนทหารพลาธิการ กลมพลาธิการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

371 001W530167 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ สง่าแพทย์ 9,300.00 กรกฎาคม 2564 กรมยุทธโยธาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

372 001W530167 พ.อ. วัชรินทร์ อินทัศสิงห์ 34,200.00 กรกฎาคม 2564 กรมการเงินทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

373 001W530167 จ.ส.อ. ดิลก คงพร 5,900.00 กรกฎาคม 2564 กรมยุทธโยธาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

374 001W530167 ส.อ. ศักดิ์ชัย หริรักษ์ 7,500.00 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่1 จ. กรุงเทพมหานคร

375 001W530167 ส.อ. ธีรพล จุฬาวรรณ 7,200.00 กรกฎาคม 2564 แผนกการเงิน กองทัพน้อยที่ 1 จ. กรุงเทพมหานคร

376 001W530167 น.ส. นุสรา ทองน้อย 5,300.00 กรกฎาคม 2564 สนง.ปลัดบัญชีกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

377 001W530167 น.ส. อัจฉราพรรณ ชมภูสอ 2,600.00 กรกฎาคม 2564 โรพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

378 001W530167 จ.ส.อ. ประวิท ยอดวงค์ษา 9,800.00 กรกฎาคม 2564 กองทัพบก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษา จ. กรุงเทพมหานคร
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379 001W530167 น.ส. วริศรา ล้ําเลิศ 9,100.00 กรกฎาคม 2564 กองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

380 001W530167 น.ส. พัชราภรณ์ ถนัดช่างแสง 10,500.00 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

381 001W530167 พ.อ. ชัยสิทธิ์ ภาวศุทธิกุล 20,000.00 กรกฎาคม 2564 กรมการทหารสื่อสาร จ. กรุงเทพมหานคร

382 001W530167 จ.ส.อ. ชัยสิทธิ์ พันธุ์ศิลป์ 6,200.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

383 001W530167 จ.ส.อ. เรืองศิลป์ บุ่งอ้อม 8,000.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบ ศูนย์การกําลังสํารอง จ. กรุงเทพมหานคร

384 001W530167 ร.อ. อภิรักษ์ เนียมหลาง 7,900.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

385 001W530167 ส.อ. สรายุทธ พงษ์ศรียา 7,200.00 กรกฎาคม 2564 กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อาก จ. กรุงเทพมหานคร

386 001W530167 นาง ฉวีวรรณ พงษ์ศรียา 6,600.00 กรกฎาคม 2564 ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกองโรงงานช จ. กรุงเทพมหานคร

387 001W530167 พ.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ศุขกลิ่น 12,400.00 กรกฎาคม 2564 กองพันเสนารักษ์ที่ 13 หน่วยเวชกรรมป้องกัน กองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

388 001W530167 ส.อ. ศิลา จําปาคํา 9,600.00 กรกฎาคม 2564  จ. กาญจนบุรี

389 001W530167 จ.ส.อ. ขจรศักย์ พิเชฐสุรบุญฤทธิ์ 16,100.00 กรกฎาคม 2564  จ. กาญจนบุรี

390 001W530167 พ.อ. ธารา เจนตลอด 20,100.00 กรกฎาคม 2564  จ. กาญจนบุรี

391 001W530167 ส.ต. อธิวัฒน์ ปลอดโปร่ง 9,900.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 2 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

392 001W530167 ส.ท. อนุกูล มีธรณี 10,500.00 กรกฎาคม 2564 ป.พัน 109 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

393 001W530167 จ.ส.อ. มรุจน์ โสเก่าข่า 5,700.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 23 จ. ขอนแก่น

394 001W530167 ส.อ. ศุภวิชญ์ แก้วบ้านเหล่า 13,000.00 กรกฎาคม 2564 หน่วยสัสดีอําเภอกระนวน หน่วยสัสดีอําเภอกระนวน จ. ขอนแก่น

395 001W530167 พ.ท. กฤติพงศ์ สมุทรสาคร 31,500.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ กรมทหารม้าที่ 7 จ. ขอนแก่น

396 001W530167 นาย จตุรพนธ์ ดิลกแพทย์ 5,400.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 23 จ. ขอนแก่น

397 001W530167 จ.ส.อ. ศราวุฒิ ภิรมกิจ 11,700.00 กรกฎาคม 2564  จ. ขอนแก่น

398 001W530167 นาย เกียรติศักดิ์ นาคหรั่ง 8,900.00 กรกฎาคม 2564  จ. จันทบุรี

399 001W530167 ร.ต. สมหมาย กุลสําโรง 16,900.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี ค่ายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี
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400 001W530167 ส.ต. เผด็จ ทุมวงศ์ 3,300.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่14 ค่ายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี

401 001W530167 จ.ส.อ. วิวัฒน์ นามวงศ์ 4,400.00 กรกฎาคม 2564 กองพันส่งกําลังและบริการที่21 กองบัญชาการ จ. ชลบุรี

402 001W530167 นาย นรสิทธิ์ ฤทธิ์ประเสริฐ 21,800.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่21 กองพันทหารราบที่ จ. ชลบุรี

403 001W530167 นาย บัญชา ไขกล 6,600.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายนวมินทราชินี พัน ร.1 กรมทหารราบที่21 จ. ชลบุรี

404 001W530167 พ.ต. นวพล ศรีใส 5,400.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษ จ. ชลบุรี

405 001W530167 จ.ส.ท. กฤษดา คําบุญเรือง 8,800.00 กรกฎาคม 2564 ที่ว่าการอําเภอบ้านแท่น จ. ชัยภูมิ

406 001W530167 พ.ต. วิมล อําพันสุข 4,400.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 จ. ชุมพร

407 001W530167 พ.ต. สุนทร กับปา 7,300.00 กรกฎาคม 2564 สํานักงานสัสดีอําเภอกันตัง จ. ตรัง

408 001W530167 จ.ส.อ. กิตติพงษ์ เชี่ยวชาญสิงขร 4,900.00 กรกฎาคม 2564 หน่วยข่าวกรองทางทหารกองกําลังนเรศวร จ. ตาก

409 001W530167 จ.ส.อ. นิพิฐพนธ์ ปานเกิด 3,200.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14 ค่าย จ. ตาก

410 001W530167 พ.อ. รัฏฐกรณ์ ไทยสีหราช 11,000.00 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายร้อยพระจุ จ. นครนายก

411 001W530167 พ.อ. ตรีบดินท์ จิตรีศรีอร่าม 23,100.00 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก

412 001W530167 ส.ต. พลวัต ใจดี 5,900.00 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนนายร้อย จปร. จ. นครนายก

413 001W446382 พ.อ.หญิง พิศเพลิน พิมพ์ทอง 12,400.00 กรกฎาคม 2564 บก.มทบ.21 ค่ายสุรนารี บก.มทบ.21 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

414 001W530167 นาย นทชา สิทธิถาวร 9,300.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 3 ค่ายสุรนารี กองพันทหารช่างที่ จ. นครราชสีมา

415 001W530167 นาย ศักดิภัทร์ เตาะกระโทก 4,100.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2 จ. นครราชสีมา

416 001W530167 นาย สุวรรณหงส์ มณีโชติ 7,300.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา

417 001W530167 ส.ต. สุริยะ บุญญาลงกรณ์ 1,700.00 กรกฎาคม 2564 กองร้อยทหารพิทักษ์ จ. นครราชสีมา

418 001W530167 นาย ราชศักดิ์ ทุมสาร 7,600.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่21 มณฑลทหารบกที่21 จ. นครราชสีมา

419 001W530167 ส.อ. มนตรี แสงสุวรรณ 8,600.00 กรกฎาคม 2564 กองพลทหารราบที่3 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

420 001W530167 ส.ต. จักรพงษ์ ห่อไธสง 3,600.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่23 จ.นครราชสีมา กองพันทหารปืนใ จ. นครราชสีมา
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421 001W530167 ร.ท. สุชาติ ปัดถาพงษ์ 9,000.00 กรกฎาคม 2564 สนง.สัสดีจังหวัดนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

422 001W530167 พ.ต. เสนีย์ กุลนอก 3,400.00 กรกฎาคม 2564 กองพลพัฒนาที่ 2 กองพลพัฒนาที่ 2 จ. นครราชสีมา

423 001W530167 จ.ส.อ. กิตติคุณ บุสภาค 5,700.00 กรกฎาคม 2564  จ. นครราชสีมา

424 001W530167 นาย ประยุทธ ชาติแก้ว 4,600.00 กรกฎาคม 2564 กองพันเสนารักษ์ที่3 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา

425 001W530167 จ.ส.อ. กษิดิศ เป็นสูงเนิน 3,400.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่23 จ. นครราชสีมา

426 001W530167 ส.ต. ประพันธ์พงศ์ สีลาเดช 2,900.00 กรกฎาคม 2564  จ. นครราชสีมา

427 001W530167 ส.อ. เจษฏากร หนูสี 5,200.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา

428 001W530167 จ.ส.อ. สํารวย ลาภกระโทก 6,500.00 กรกฎาคม 2564 กรชย.ศชล.สพ.ทบ. จ. นครราชสีมา

429 001W530167 พ.ต. อภินันท์ บัณฑิต 3,800.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 202 ค่ายสุรนารี กองพันทหารช่างที จ. นครราชสีมา

430 001W530167 น.ส. ลัดดา โม้ก้อม 4,400.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบก 21 ค่ายสุรนารี มณฑลทหารบก 21ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

431 001W530167 จ.ส.อ. ณภัทร ด้วงนิล 10,700.00 กรกฎาคม 2564 กรม ทพ.22 ฝทพ.ศปก.ทภ.2 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

432 001W446382 จ.ส.อ. ชาญชัย นวลสุวรรณ 3,000.00 กรกฎาคม 2564 กองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

433 001W530167 นาย เฉลิมพร แก้วเรือง 6,400.00 กรกฎาคม 2564 กองพันซ่อมบํารุงที่ 247 บชร.ที่ 4 จ. นครศรีธรรมราช

434 001W530167 ส.อ. วีระวุฒิ ทองกระจ่าง 10,300.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 (ค่ายเทสตรีศรีสุ จ. นครศรีธรรมราช

435 001W530167 จ.ส.ต. เกษมสิทธิ์ พรธนสินพงศ์ 6,400.00 กรกฎาคม 2564 ร.15 พัน 2 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

436 001W530167 ส.อ. มินชยัน กิจลิขิต 7,700.00 กรกฎาคม 2564 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่24 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

437 001W530167 จ.ส.ท. ศักดิ์รินทร์ จินดาวงศ์ 13,000.00 กรกฎาคม 2564  จ. นครศรีธรรมราช

438 001W530167 จ.ส.อ. ไพศิฏฐ์ ด้วงทอง 11,000.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

439 001W530167 ส.ท. สิทธิพร ด้วงทอง 4,000.00 กรกฎาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

440 001W530167 นาย ปิยพงศ์ ปานหมี 9,800.00 กรกฎาคม 2564 รพ.ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

441 001W530167 ร.ท. นิคม นาคะสรรค์ 2,600.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช
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หักส่งเดือน พ.ค., ก.ค. - ส.ค.64

442 001W530167 นาย รพีพงศ์ คําวิลัย 27,000.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กองพลทหารราบที่4 จ. นครศรีธรรมราช

443 001W530167 นาย ชาญณรงค์ จันทร์เกื้อ 6,600.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

444 001W530167 ร.ท.หญิง ชนมน ตรียกุล 5,100.00 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จ. นครสวรรค์

445 001W530167 ส.ท. นนทศร ขยันกิจ 7,100.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่4 กรมทหารปืนใหญ่ที่4 จ. นครสวรรค์

446 001W530167 จ.ส.ท. ทรงวุฒิ ไชยโย 7,600.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่4 จ. นครสวรรค์

447 001W530167 จ.ส.อ. อนันต์ คําประสงค์ 11,100.00 กรกฎาคม 2564  จ. นครสวรรค์

448 001W530167 พ.อ. วัลลภ มาลัยมาตร์ 6,500.00 กรกฎาคม 2564 มลฦฑลทหารบกที่31 จ. นครสวรรค์

449 001W530167 ร.ต. สุวิทย์ โสภาเจริญ 8,800.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารราบที่ 4 จ. นครสวรรค์

450 001W530167 จ.ส.อ. สิทธิพล สุขแย้ม 10,700.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารราบที่4 ค่ายจิรประวัติ จ. นครสวรรค์

451 001W446382 นาย บัญชา รัตนจันทร์ 4,300.00 กรกฎาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

452 001W446382 นาง สุดใจ ประสพเย็น 2,800.00 กรกฎาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

453 001W446382 น.ส. ธัญญรัตน์ กุมาทร 3,300.00 กรกฎาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

454 001W530167 น.ส. อัญญรัตน์ โชติกุล 3,500.00 กรกฎาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

455 001W530167 พ.ท.หญิง พิชญ์กานดา มานุช 22,100.00 กรกฎาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก กองวิทยาการ จ. นนทบุรี

456 001W530167 ส.อ. นนทวรรษ ปิ่นแก้ว 6,500.00 กรกฎาคม 2564  จ. นนทบุรี

457 001W530167 นาย ศุภณัฐ ไชยทอง 11,400.00 กรกฎาคม 2564 กองคลัง กรมการขนส่งทหารบก จ. นนทบุรี

458 001W530167 น.ส. ภัทรวดี ตรีโภชน์ 4,700.00 กรกฎาคม 2564 กรมพลาธการทหารบก จ. นนทบุรี

459 001W530167 นาย เจษฎา อินสุวรรณ์ 12,800.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่9 กรมทหารราบที่3 จ. นราธิวาส

460 001W530167 นาย ชัยนรินทร์ หลีหมีน 6,500.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายจุฬาภรณ์ จ. นราธิวาส

461 001W530167 นาย ทนงศักดิ์ วิวรรธ์เสถียร 7,800.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายกัลยาณิวัฒนา กรมทหารราบที่ 151 จ. นราธิวาส

462 001W530167 จ.ส.อ. ประมุข สําโรง 6,900.00 กรกฎาคม 2564 จังหวัดทหารบกน่าน ค่ายสุริยพงษ์ จ. น่าน
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463 001W530167 ส.อ. เรืองศักดิ์ แสงเงิน 9,700.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารม้าที่15 จ. น่าน

464 001W530167 จ.ส.อ.หญิง เมทิตา ไชยศิลป์ 9,300.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่38 จ. น่าน

465 001W530167 ส.ท. ภานุวัฒน์ มะจินะ 9,900.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 จ. น่าน

466 001W530167 จ.ส.ต. สัณฐิติ อาจบุราย 11,900.00 กรกฎาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีร จ. บุรีรัมย์

467 001W530167 นาย ภัทรวุฒิ สกุลณี 9,100.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่23 จ. บุรีรัมย์

468 001W530167 น.ส. นิศากร พิมพ์เงิน 9,000.00 กรกฎาคม 2564 สนง.สัสดีจังหวัดบุรีรัมย์ สนง.สัสดีจังหวัดบุรีรัมย จ. บุรีรัมย์

469 001W530167 จ.ส.อ. จรัญ ศรีกระจ่าง 5,600.00 กรกฎาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพ จ. ปทุมธานี

470 001W530167 นาง เรณู ศรีกระจ่าง 14,200.00 กรกฎาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพ จ. ปทุมธานี

471 001W530167 พ.อ. สุรศักดิ์ สงวนชาติวงษ์ 17,400.00 กรกฎาคม 2564 ร.ร.ทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ร.ร.ทหารรา จ. ประจวบคีรีขันธ์

472 001W530167 จ.ส.อ. ยุทธภูมิ สาดะระ 10,500.00 กรกฎาคม 2564 ร.ร.การกําลังสํารอง ศูนย์การกําลังสํารอง ค่าร.ร.การกําล จ. ประจวบคีรีขันธ์

473 001W530167 จ.ส.อ. มงคล ทัศนาลัย 6,000.00 กรกฎาคม 2564 บก.กรม นร.รร.ร.ศร. ค่ายธนะรัชต์ บก.กรม นร.รร.ร.ศร. จ. ประจวบคีรีขันธ์

474 001W530167 ร.ท. ฤทธิรุจ ทองไทย 9,200.00 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนทหารราบ จ. ประจวบคีรีขันธ์

475 001W530167 ร.ต. สมพงษ์ พรมโสภา 14,000.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายธนะรัชต์ร้อย4พันบริการ จ. ประจวบคีรีขันธ์

476 001W530167 พล.ต. สุเทพ นพวิง 37,500.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายธนะรัชต์ บ้านพัก ผบ.ศร. จ. ประจวบคีรีขันธ์

477 001W530167 ส.อ. แสงชัย สุกใส 4,800.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

478 001W530167 นาย ณัฐกรณ์ เกิดก้าน 6,900.00 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ จ. ประจวบคีรีขันธ์

479 001W530167 นาย วันชนะ ไผ่ฆ้อง 7,200.00 กรกฎาคม 2564 หน่วยตรวจโรค โรงเรียนนายสิบทหารบก จ. ประจวบคีรีขันธ์

480 001W530167 น.ส. ปริญญาพร พิศนาคะ 9,700.00 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ จ. ประจวบคีรีขันธ์

481 001W530167 นาย อดิศร ศรีนวล 2,900.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 2 ค่ายธนะรัตน์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

482 001W530167 พ.ท. ทัศนัย อยู่นาน 7,000.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย หน่วยข่าวกรองทางทหาร จ. ประจวบคีรีขันธ์

483 001W530167 พ.อ. มานพ เกล็ดกฤช 9,400.00 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายการเงินศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์
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484 001W530167 ร.ต. บุญช่วย หน่องพงษ์ 10,400.00 กรกฎาคม 2564  จ. ปราจีนบุรี

485 001W530167 ส.ท. วันเฉลิม คันธะมาลา 4,900.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 จ. ปราจีนบุรี

486 001W530167 ส.อ. อุดมศักดิ์ นึกมั่น 10,100.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รั จ. ปราจีนบุรี

487 001W530167 ร.ต. สด วงชารี 12,300.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 นายทหารชํานาญง จ. ปราจีนบุรี

488 001W530167 ส.ต. ธีรพงษ์ ผลประดิษฐ์ 5,700.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารทหารพรานที่ 44 จ. ปัตตานี

489 001W530167 ส.ท. อรรถพล มุ่งจงรักษ์ 8,900.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 44 จ. ปัตตานี

490 001W530167 นาย ปิยะชาติ ทองคํา 9,900.00 กรกฎาคม 2564 กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่4212 จ. ปัตตานี

491 001W530167 นาย พนัส พิลาศรี 26,600.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย บ้านห้วยน้ําเย็น จ. ปัตตานี

492 001W530167 ร.ต. พงษ์พันธ์ ต๊ะชา 8,300.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 กองบ้านห้วยน้ จ. ปัตตานี

493 001W530167 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ สีงามเมือง 4,700.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่15 ค่าสมเด็จพระสุริโ จ. ปัตตานี

494 001W530167 จ.ส.อ. อธิวัฒน์ แนบนิมิตร 8,400.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารราบที่ 153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จ. ปัตตานี

495 001W530167 นาย อนุพงษ์ ยอดอ้อย 8,400.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จ. พะเยา

496 001W530167 นาย สฤงคาร นวลหงษ์ 5,800.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบ4 กรมทหารราบที่17 ค่ายขุนจอ จ. พะเยา

497 001W530167 พ.อ. แสวง ปากันทะ 22,800.00 กรกฎาคม 2564 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาค่ายสมเด็จ จ. พิษณุโลก

498 001W530167 ร.อ. กิติชัย วาทมธุรส 5,800.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่4 จ. พิษณุโลก

499 001W530167 จ.ส.อ. โสภณ นาคอ้าย 13,000.00 กรกฎาคม 2564 ค่าสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก

500 001W530167 ส.ท. ฐาปนิก กุลประดิษฐ์ 11,200.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหารา จ. พิษณุโลก

501 001W530167 จ.ส.อ. อดุลย์ ทองอู๋ 12,500.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ กองพันทหารช่างที่ 302 จ. พิษณุโลก

502 001W530167 จ.ส.ต. สันทัด ชูไว 6,900.00 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก

503 001W530167 ส.อ. มณฑล วังคุ้มภัย 2,600.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารเสนารักษ์ที่4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก

504 001W530167 พ.ต. สุภมิตร กัณทะวงศ์วาร 3,200.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันเสนารักษ์ที่ 4 จ. พิษณุโลก
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505 001W530167 จ.ส.ท. ธวัชชัย สอนเทียม 1,900.00 กรกฎาคม 2564 กองพลาธิการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร จ. พิษณุโลก

506 001W530167 พ.อ. ชัชวาล ศิริเขต 18,900.00 กรกฎาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโ จ. พิษณุโลก

507 001W530167 ส.อ. ชัยธวัช เพ็ชรนอก 5,600.00 กรกฎาคม 2564 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 จ. พิษณุโลก

508 001W530167 นาย ลิขิต อยู่เพชร 4,900.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กรมทหารพรานที่ 33 จ. พิษณุโลก

509 001W530167 จ.ส.อ. อดิสรณ์ สมอาจ 13,600.00 กรกฎาคม 2564 กองทัพน้อยที่3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก

510 001W530167 นาย เฉลิมพงษ์ ผู้ดี 1,400.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่39 จ. พิษณุโลก

511 001W530167 นาย วีระพล ประทุมทอง 3,600.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ. พิษณุโลก

512 001W530167 ร.อ. วุฒิพงษ์ มีป้อง 4,200.00 กรกฎาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดมหาสารคาม สัสดีอําเภอยางสีสุราช จ. มหาสารคาม

513 001W530167 นาย สาคร นนทะชัย 7,600.00 กรกฎาคม 2564 หน่วยสัสดีอ.ยางสีสุราช ที่ว่าการอําเภอ หน่วยสัสดีอ. จ. มหาสารคาม

514 001W530167 ส.อ. นัฐพงษ์ แก้วเกาะ 6,900.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่16 จ. ยโสธร

515 001W530167 นาย ณัฐวุฒิ แก้วงาม 7,400.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายบดินทรเดชา จ. ยโสธร

516 001W530167 ร.ท. ธนวัฒน์ เหมือนเมือง 5,900.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 41 จ. ยะลา

517 001W530167 นาย อัฟฟาน ดีสุดใจ 8,900.00 กรกฎาคม 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จ. ยะลา

518 001W530167 นาย นพพนธ์ สมพงษ์ 11,900.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 47 จ. ยะลา

519 001W530167 นาย ทักสัน พรมศิริ 14,100.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่ 152 จ. ยะลา

520 001W530167 ส.อ. พีรชัย เทพจันตา 5,700.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ค่ายสมเด็จพระ จ. ร้อยเอ็ด

521 001W530167 ส.อ. อานนท์ ภาระศักดิ์ 4,200.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 จ. ร้อยเอ็ด

522 001W530167 ร.อ. ณรงค์เดช มาลา 7,300.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 51 จ. ราชบุรี

523 001W530167 พ.ท.หญิง ดรรชนี อ่อนมิ่ง 19,900.00 กรกฎาคม 2564 จังหวัดทหารบกราชบุรี(ส่วนประวัติบํานาญ) จ. ราชบุรี

524 001W530167 จ.ส.อ. สมพร อินภมร 3,800.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารช่างที่21 จ. ราชบุรี

525 001W530167 จ.ส.อ. ปริญญา เกษมใจ 3,300.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ. ราชบุรี



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ยศ - ชื่อ - สกุล เงินงวด เดือนที่ต้องนําส่ง สถานที่ทํางาน

รายชื่อกําลังพลสังกัด ทบ. ที่ใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการสวัสดิการการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย

หักส่งเดือน พ.ค., ก.ค. - ส.ค.64

526 001W530167 พ.ท. สันต์ คําอาจ 13,200.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายภาณุรังษี แผนกการเงิน กรมการทหารช่าง จ. ราชบุรี

527 001W530167 จ.ส.อ. สวรรค์ ธงภักดิ์ 9,800.00 กรกฎาคม 2564 ร้อย4ช.พัน.52ช.1 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

528 001W530167 ร.ท. อู๊ต สีงาม 2,900.00 กรกฎาคม 2564  จ. ราชบุรี

529 001W530167 จ.ส.อ.หญิง จิราพร รอดนิลัง 3,000.00 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี จ. ราชบุรี

530 001W530167 จ.ส.อ. วัฒนชัย รอดนิลัง 3,200.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 51 ค่ายบุรฉัตร ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

531 001W530167 ส.อ. พงษ์กวิน ชํานาญศิลป์ 8,300.00 กรกฎาคม 2564 กองร้อยทหารช่างซ่อมบํารุงหนัก ค่ายภาณุรัง จ. ราชบุรี

532 001W530167 ส.ต. วันเฉลิม พาเทียม 6,500.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

533 001W530167 จ.ส.อ. ชิตชัย แคนดา 13,000.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ. ราชบุรี

534 001W530167 น.ส. วรัญญา ส่งทอง 7,700.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่16 จ. ราชบุรี

535 001W530167 ร.ต. นฤดล นนสุวรรณ์ 9,800.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 112 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

536 001W530167 น.ส. สรณ์ศิริ ศิริพัฒนวงษ์ชัย 12,600.00 กรกฎาคม 2564 กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี จ. ราชบุรี

537 001W530167 นาย มานพ คําท้าว 9,100.00 กรกฎาคม 2564  จ. ราชบุรี

538 001W530167 ร.ท. ทัชช แก่นน้อย 1,500.00 กรกฎาคม 2564 กองพลทหารช่าง จ. ราชบุรี

539 001W530167 นาย ฐาปกรณ์ พานทอง 6,000.00 กรกฎาคม 2564 กองพันพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ. ราชบุรี

540 001W530167 ส.อ. อภิสิทธิ์ ชื่นชม 3,800.00 กรกฎาคม 2564 กองพลพัฒนาที่1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ. ราชบุรี

541 001W530167 ส.ท. อภิชาติ ชื่นชม 4,500.00 กรกฎาคม 2564 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ. ราชบุรี

542 001W530167 ร.ต. ชัยอนันต์ คงดี 13,500.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

543 001W530167 จ.ส.อ. ฐาคณิษฐ์ สุวรรณฉวี 5,400.00 กรกฎาคม 2564 กรมพัฒนา ที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงค์ จ. ราชบุรี

544 001W530167 ร.ท. อภิสร มาลา 9,700.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพันทหารช่างเครื่อ จ. ราชบุรี

545 001W530167 ส.ต. เนติพงษ์ ลิ้นทอง 3,600.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารช่างที่ 11 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

546 001W530167 ส.ท. รัชกฤษฎิ์ สกุลวรกานต์ 8,700.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารช่างที่ 21 ค่ายภาณุรังษี จ. ราชบุรี



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ยศ - ชื่อ - สกุล เงินงวด เดือนที่ต้องนําส่ง สถานที่ทํางาน

รายชื่อกําลังพลสังกัด ทบ. ที่ใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการสวัสดิการการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย

หักส่งเดือน พ.ค., ก.ค. - ส.ค.64

547 001W530167 นาย ศุภฤกษ์ สุพินศรี 6,000.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารช่าง ที่ 11 ค่าบุรฉัตร จ. ราชบุรี

548 001W530167 จ.ส.อ. อุบล ภาระดี 2,500.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 602 ค่ายภาณุรังษี ส่วนกองพันทหาร จ. ราชบุรี

549 001W530167 ร.ท. คฑาวุธ เสนาภักดิ์ 16,300.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ จ. ลพบุรี

550 001W530167 ร.ต.หญิง กังสดาล เครือเนตร 8,300.00 กรกฎาคม 2564 รพ.อานันทมหิดล จ. ลพบุรี

551 001W530167 ส.อ. เมธเวช นวลเนียม 8,000.00 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

552 001W530167 นาง ปาณิสรา สุทธิรักษา 12,300.00 กรกฎาคม 2564 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธ จ. ลพบุรี

553 001W530167 ส.ท. วิฑูรย์ รวดเร็ว 6,900.00 กรกฎาคม 2564 กองพันซ่อมบํารุงเครื่องบินทหารบก จ. ลพบุรี

554 001W530167 จ.ส.อ. ยุทธนา ภัคพงศ์โยธิน 4,300.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จ. ลพบุรี

555 001W530167 ส.ท. ชัยพันธ์ ผลแสงสี 10,300.00 กรกฎาคม 2564 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ จ. ลพบุรี

556 001W530167 จ.ส.อ. วิชัย ผลแสงสี 9,400.00 กรกฎาคม 2564 กรมรบพิเศษที่ 2 จ. ลพบุรี

557 001W530167 พ.อ. อําภรณ์ คงนวล 38,500.00 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จ. ลพบุรี

558 001W530167 ร.ต. จีรวิชญ์ ศิริอุดม 14,800.00 กรกฎาคม 2564  จ. ลพบุรี

559 001W530167 ส.ท. อภินันท์ บุญเกิดรัมย์ 7,800.00 กรกฎาคม 2564 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาศูนย์สงครามพิเศษ จ. ลพบุรี

560 001W530167 จ.ส.อ. อลงกต คตเชย 8,400.00 กรกฎาคม 2564 พัน ป.ศ.ป. จ. ลพบุรี

561 001W530167 ส.ท. กิตตินันท์ ทับฤทธิ์ 6,000.00 กรกฎาคม 2564 กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 จ. ลพบุรี

562 001W530167 จ.ส.อ. สายชล จันตะเภา 8,300.00 กรกฎาคม 2564 รพศ.2 พัน 1 จ. ลพบุรี

563 001W530167 นาย กัษณ สว่างใจ 10,100.00 กรกฎาคม 2564 กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระ จ. ลพบุรี

564 001W530167 พ.ต. ธัชชัย ภาณุภาส 18,400.00 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

565 001W530167 จ.ส.อ. วิสิษฐ์ เสนอแก้ว 2,900.00 กรกฎาคม 2564 คลังแสงสรรพวุธทหารบก จ. ลพบุรี

566 001W530167 ร.ต. ธีระพล อาญาเมือง 4,700.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ. ลพบุรี

567 001W530167 จ.ส.อ. วิษณุกร มั่นเหมาะ 4,700.00 กรกฎาคม 2564 กองพันบินที่1 กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ยศ - ชื่อ - สกุล เงินงวด เดือนที่ต้องนําส่ง สถานที่ทํางาน

รายชื่อกําลังพลสังกัด ทบ. ที่ใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการสวัสดิการการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย

หักส่งเดือน พ.ค., ก.ค. - ส.ค.64

568 001W530167 ร.ต. วีระยุทธ นพศรี 3,900.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ จ. ลพบุรี

569 001W530167 นาย พัฒน์พงษ์ หลวงโคตร 9,800.00 กรกฎาคม 2564 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา จ. ลพบุรี

570 001W530167 พ.ท. เศรษฐ์ พวงประเสริฐ 6,700.00 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การบินทหารบก กองบินสนันสนุนทั่วไป จ. ลพบุรี

571 001W530167 ร.ต. ดนัย ตาลตา 10,400.00 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

572 001W530167 นาย พิทักษ์ ตุ้มปามา 17,600.00 กรกฎาคม 2564 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

573 001W530167 ร.ท.หญิง วธัญญา พูลไธสง 3,900.00 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

574 001W530167 น.ส. โสรนันท์ พิกุลหอม 9,600.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 32 จ. ลําปาง

575 001W530167 พ.ต. ชูเกียรติ มีโฉม 16,000.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

576 001W530167 จ.ส.อ. อนุวัฒน์ จักรวรรณพร 6,100.00 กรกฎาคม 2564 หมู่บ้านจตุรโชค จ. ศรีสะเกษ

577 001W530167 นาย ปรัชญา ศรีสุภาลักษณ์ 6,000.00 กรกฎาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดสกลนคร จ. สกลนคร

578 001W530167 พ.ท.หญิง จิราภรณ์ นามจันทร์เจียม 9,100.00 กรกฎาคม 2564 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ. สกลนคร

579 001W530167 นาย ณัฐพงษ์ มัฎฐารักษ์ 5,500.00 กรกฎาคม 2564 กองพันส่งกําลังและบริการ กรมสนับสนุน จ. สงขลา

580 001W530167 ส.ต. สมโภช มณีนิยม 2,200.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายมหาจักรีสิริธร จ. สงขลา

581 001W530167 ร.ต. เกรียง จันทร์ยวง 27,600.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 จ. สงขลา

582 001W530167 นาย ณัฐธัญ อามานนท์ 14,900.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 จ. สงขลา

583 001W530167 นาย เสริมศักดิ์ นิ่มครุธ 17,300.00 กรกฎาคม 2564 กองพันพัฒนที่ 4 จ. สงขลา

584 001W530167 นาย สิรวุฒิ จิตรธร 13,500.00 กรกฎาคม 2564 กองพันซ่อมบํารุง กองพลทหารราบที่15 ค่ายลพบุรีราเมศว จ. สงขลา

585 001W530167 นาย ปริญญา มะลิ 4,800.00 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ค่ายมหาจักรีสิรินธร จ. สงขลา

586 001W530167 จ.ส.อ. สมบัติ เทพรินทร์ 5,200.00 กรกฎาคม 2564 กองพลพัฒนาที่4 จ. สงขลา

587 001W530167 ร.ต. สุทธิพงษ์ พิทักษ์ 6,300.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายเสนาณรงค์ จ. สงขลา

588 001W530167 จ.ส.ต. นัชรีน เตาวโต 9,900.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จ. สตูล
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589 001W530167 นาย มนัส เพลงสันเทียะ 25,600.00 กรกฎาคม 2564 กรมการสื่อสารทหาร จ. สมุทรสาคร

590 001W530167 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ พึ่งโพธิ์ทอง 7,100.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารสื่อสารที่ 1 ส.พัน102 ค่ายกําแพงเพ จ. สมุทรสาคร

591 001W530167 จ.ส.อ. ณฐพร วงษ์งาม 1,600.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่101 จ. สมุทรสาคร

592 001W530167 พ.อ.พิเศษ ชาติชาย น้าวแสง 18,000.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 19 จ. สระแก้ว

593 001W530167 ส.อ. จักรกริช ยุกลม 9,400.00 กรกฎาคม 2564 กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ จ. สระบุรี

594 001W530167 ร.ต. วิชาญ ทองปลีก 19,600.00 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า จ. สระบุรี

595 001W530167 ร.ต. วิชา นาชัยโชติ 11,000.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 27 รักษาพระอง ค่ายอดิสร จ. สระบุรี

596 001W530167 จ.ส.อ. ณรงค์ อรัญสาร 5,400.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 5 กรมทหารม้าที่4 รักษาพ จ. สระบุรี

597 001W530167 ส.อ. ยุรนันท์ มายา 2,200.00 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศ จ. สระบุรี

598 001W530167 จ.ส.อ. จีรัง เขม่นกิจ 6,000.00 กรกฎาคม 2564 กองพันซ่อมบํารุง กรมสนับสนุนกองพลทหารม้าท จ. สระบุรี

599 001W530167 จ.ส.อ. ธีระยุต สุขโข 13,300.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 27 รักษาพระองค์ จ. สระบุรี

600 001W530167 ส.ท. ชัยมงคล พรหมอ่อน 9,300.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่24รักษาพระองค์ จ. สระบุรี

601 001W530167 นาย เอกชัย นาคชาตรี 2,800.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารพรานที่45 กรมทหารพรานที่45 จ. สุราษฎร์ธานี

602 001W530167 นาย จิรยุทธ แก้วเมฆา 7,700.00 กรกฎาคม 2564 ค่ายวิภาวดีรังสิต กรมทหารราบที่25 จ. สุราษฎร์ธานี

603 001W530167 ร.ต. สมพาร ปัญญา 5,000.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารพรานที่45 จ.สุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี

604 001W530167 พ.ต. พิเชต เทศบุตร 15,100.00 กรกฎาคม 2564 ที่ว่าการอําเภอชุมพลบุรี จ. สุรินทร์

605 001W530167 ร.ต.หญิง มณีดล ดํารงหาญวิทย์ 5,200.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 35 จ. อุตรดิตถ์

606 001W530167 จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ พูลนุช 7,200.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 7 ค่ายพิชัยดาบหัก จ. อุตรดิตถ์

607 001W530167 น.ส. หทัยชนก เสนีวงศ์ 16,200.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 35 จ. อุตรดิตถ์

608 001W530167 นาย สิทธิพงษ์ ทองศรี 15,100.00 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 35 จ. อุตรดิตถ์

609 001W530167 จ.ส.ท. อดิพงษ์ เทพอินทร์ 9,900.00 กรกฎาคม 2564  จ. อุตรดิตถ์
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610 001W530167 ร.ท. พัฒรักษ์ สุฉายา 13,100.00 กรกฎาคม 2564 กรมทหารม้าที่2 ค่ายพิชัยดาบหัก จ. อุตรดิตถ์

611 001W530167 ร.ท. ปฤษฎี ไกยะฝ่าย 7,100.00 กรกฎาคม 2564 มทบ.ที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

612 001W530167 นาย โชติวิชช์ เข็มทิศ 9,700.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารรายที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิปร จ. อุบลราชธานี

613 001W530167 นาย อิสรภาพ แก้วบุญเรือง 9,600.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 จ. อุบลราชธานี

614 001W530167 นาย กิตติศักดิ์ โคตรพงค์ 6,800.00 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 6 จ. อุบลราชธานี

615 001W530167 จ.ส.อ. ฐกฤตภัทร อินทะไชย 1,200.00 สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 33 จ. เชียงใหม่

616 001W530167 นาย ชัชวาล จักรแก้ว 5,400.00 สิงหาคม 2564 กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกค่ายตากสิน จ. เชียงใหม่

617 001W530167 จ.ส.อ. สมัครกิตติ์ คุณโป 7,500.00 สิงหาคม 2564  จ. เชียงราย

618 001W530167 พล.ต. สามารถ มโนรถมงคล 39,300.00 สิงหาคม 2564  จ. เพชรบูรณ์

619 001W530167 จ.ส.อ. ณัฐภูมิ พลชํานาญ 2,000.00 สิงหาคม 2564 กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก จ. เลย

620 001W530167 จ.ส.อ. เพชรดํา ปฏิสา 5,000.00 สิงหาคม 2564 ค่ายศรีสองรัก จ. เลย

621 001W530167 จ.ส.อ. เพชรดํา ปฏิสา 500.00 สิงหาคม 2564 ค่ายศรีสองรัก จ. เลย

622 001W530167 นาย ศุภชัย มณีรัตน์ 2,400.00 สิงหาคม 2564 แผนกที่อยู่อาศัย กองการสงเคระห จ. กรุงเทพมหานคร

623 001W530167 พ.อ. กรณ์พนธ์ เชื้ออาษา 19,000.00 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่4 จ. กรุงเทพมหานคร

624 001W530167 นาย สุเมธ ไทยภักดี 5,400.00 สิงหาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

625 001W530167 น.ส. ทัศนีย์ กิจพานิช 7,200.00 สิงหาคม 2564 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่11 จ. กรุงเทพมหานคร

626 001W530167 นาย ปิติภัทร อิ่มเอี่ยม 6,100.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารช่างที่1 กองพลที่1 รักษาพระองค จ. กรุงเทพมหานคร

627 001W530167 พ.ท. ศรายุทธ พัฒนชัย 11,100.00 สิงหาคม 2564 หน่วยข่าวกรองทางทหาร จ. กรุงเทพมหานคร

628 001W530167 ส.ท. สุระสิต แก้งคํา 3,900.00 สิงหาคม 2564 สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใ จ. กรุงเทพมหานคร

629 001W530167 พ.ต. วสันต์ ธนภาคย์ 7,800.00 สิงหาคม 2564 สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

630 001W530167 ส.อ. กิตติศักดิ์ อินเขาย้อย 5,000.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่21 จ. กรุงเทพมหานคร



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ยศ - ชื่อ - สกุล เงินงวด เดือนที่ต้องนําส่ง สถานที่ทํางาน
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หักส่งเดือน พ.ค., ก.ค. - ส.ค.64

631 001W530167 พ.ต. วีระเดช ขําชม 5,800.00 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

632 001W530167 นาย กอบศักดิ์ โถพวงทอง 8,500.00 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

633 001W530167 นาง สุกัญญา ธรรมนิยม 10,900.00 สิงหาคม 2564 สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

634 001W530167 พ.อ.หญิง นุสรา วรภัทราทร 11,900.00 สิงหาคม 2564 กรมยุทธการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

635 001W530167 ร.ต. นราวิชญ์ จิตรบรรจง 7,200.00 สิงหาคม 2564 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

636 001W530167 น.ส. เมธาวี กันธิยะ 5,600.00 สิงหาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

637 001W530167 จ.ส.อ.หญิง สุชาดา กลั่นการไถ 7,000.00 สิงหาคม 2564  จ. กรุงเทพมหานคร

638 001W530167 จ.ส.อ. วรวุฒิ อ่อนอุดม 11,500.00 สิงหาคม 2564 กรมทหารปืนใหญ่ที่9 จ. กาญจนบุรี

639 001W530167 จ.ส.อ. คล้ายพงศ์ ทองวรรณ 8,800.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 19 จ. กาญจนบุรี

640 001W530167 จ.ส.อ. ภาคภูมิ สมบัติ 4,500.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 14 กรมทหารม้าที่ 7 จ. ขอนแก่น

641 001W530167 ร.ต. จักรกฤษณ์ วรรณปะเก 7,500.00 สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 23 จ. ขอนแก่น

642 001W530167 จ.ส.อ. มานะ ม่วงงาม 10,400.00 สิงหาคม 2564 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ. ชุมพร

643 001W530167 นาย กฤษฎา ปานซ้าย 5,000.00 สิงหาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดตรัง จ. ตรัง

644 001W530167 ร.อ. ชญานิน แถสูงเนิน 14,900.00 สิงหาคม 2564 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก

645 001W530167 ร.ท. ศิริวัช อริยเดช 9,000.00 สิงหาคม 2564 ค่ายพระยอดเมืองขวาง มทบ.210 จ. นครพนม

646 001W530167 นาย ฐนันค์ทรา สาระโท 4,500.00 สิงหาคม 2564 มทบ.210 จ. นครพนม

647 001W530167 นาย ธีระวัช พันพิพัฒ 7,300.00 สิงหาคม 2564 กรมทหารช่างที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา

648 001W530167 จ.ส.อ. วิทยา สารีบุตร 6,600.00 สิงหาคม 2564  จ. นครราชสีมา

649 001W530167 ส.ต. เอนก อ่อนระฮุง 3,100.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 จ. นครราชสีมา

650 001W530167 นาย พันธ์นรินทร์ มุลลีปุ้ม 3,000.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 8 จ. นครราชสีมา

651 001W530167 นาย จารุปกรณ์ จ่างโพธิ์ 4,900.00 สิงหาคม 2564 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองพันพัฒนาที่ 2 จ. นครราชสีมา
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หักส่งเดือน พ.ค., ก.ค. - ส.ค.64

652 001W530167 นาย ณัฐพงศ์ เทียนสวัสดิ์ 2,700.00 สิงหาคม 2564 กองกําลังพล กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

653 001W530167 นาย ปิยณัฐ ส้มแป้น 3,200.00 สิงหาคม 2564 กรมทหารราบที่ 15 จ. นครศรีธรรมราช

654 001W530167 พ.อ. จําลอง เรืองฤทธิ์ 9,100.00 สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่31 ค่ยจิรประวัติ จ. นครสวรรค์

655 001W530167 ส.อ. สยุมภูย์ อบมา 5,800.00 สิงหาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

656 001W530167 นาย พรชัย ชาวหันคํา 4,900.00 สิงหาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 49 จ. นราธิวาส

657 001W530167 นาย วัชรศักดิ์ คํามณี 5,900.00 สิงหาคม 2564 กรมทหารพรานที่49 จ. นราธิวาส

658 001W530167 นาย ณรงค์ บุญทิพย์ 2,800.00 สิงหาคม 2564 กองทัพทหารม้าที่15 จ. น่าน

659 001W530167 นาย ณรงค์ บุญทิพย์ 900.00 สิงหาคม 2564 กองทัพทหารม้าที่15 จ. น่าน

660 001W530167 ร.อ. ภัทร์ สาคะรัง 12,100.00 สิงหาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 32 จ. น่าน

661 001W530167 นาย อุดมพงศ์ เพิ่มพูน 2,300.00 สิงหาคม 2564 ศูนย์การกําลังสํารอง จ. ประจวบคีรีขันธ์

662 001W530167 นาย สาคร รักเรียน 7,100.00 สิงหาคม 2564  จ. ประจวบคีรีขันธ์

663 001W530167 จ.ส.อ. มานพ เซมรัมย์ 8,000.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 ค่ายจักรพงษ์ จ. ปราจีนบุรี

664 001W530167 จ.ส.อ. วิรุฬ ทองนุช 4,700.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 จ. ปราจีนบุรี

665 001W603219 นาย นคร บุบผาอาจ 8,500.00 สิงหาคม 2564 กองพันซ่อมบํารุง กรมสนับสนุนที่ 2 จ. ปราจีนบุรี

666 001W530167 นาย กิตติพงษ์ สืบสุวรรณ์ 6,700.00 สิงหาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 44 จ. ปัตตานี

667 001W530167 นาย สุทธิพร อัมพวัน 4,200.00 สิงหาคม 2564 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี

668 001W530167 นาย ธีรภัทร์ เพ็ชรรักษ์ 6,300.00 สิงหาคม 2564 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี

669 001W530167 นาย โสภณ กระไรภูมิ 10,700.00 สิงหาคม 2564 ค่ายสิรินธร จ. ปัตตานี

670 001W530167 จ.ส.อ. อนุชิต ปรีชานนท์ 7,000.00 สิงหาคม 2564  จ. พะเยา

671 001W530167 นาย วินัย อะนะกิจ 2,600.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 401 ค่ายอภัยบริรักษ์ จ. พัทลุง

672 001W530167 ส.ท. ธนพล รังสิโยภาส 4,600.00 สิงหาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ยศ - ชื่อ - สกุล เงินงวด เดือนที่ต้องนําส่ง สถานที่ทํางาน

รายชื่อกําลังพลสังกัด ทบ. ที่ใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการสวัสดิการการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย

หักส่งเดือน พ.ค., ก.ค. - ส.ค.64

673 001W530167 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ทิมโพธิ์ทอง 13,500.00 สิงหาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก

674 001W530167 จ.ส.ท. สําเร็จ สองสีใส 7,500.00 สิงหาคม 2564 กรมทหารช่างที่3 จ. พิษณุโลก

675 001W530167 นาย สมชาย เพชรรัตน์ 5,300.00 สิงหาคม 2564 กรมทหารพรานที่47 จ. ยะลา

676 001W530167 นาย อัฟฟาน ดีสุดใจ 1,200.00 สิงหาคม 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จ. ยะลา

677 001W530167 นาย ธนาภรณ์ บุญโสม 3,800.00 สิงหาคม 2564 กองทหารพลาธิการ กองพลทหารราบที่ 6 จ. ร้อยเอ็ด

678 001W530167 จ.ส.ต. โกสีย์ ชาญสุข 1,700.00 สิงหาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ. ร้อยเอ็ด

679 001W530167 ร.ท. วิชิต จันทร์ดา 5,800.00 สิงหาคม 2564 ช.1 พัน.52 รอ. ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

680 001W530167 ร.ต. ทิวา สุขบงกช 10,100.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

681 001W530167 จ.ส.ต. นวรัตน์ กุลสิทธิ์ 8,100.00 สิงหาคม 2564 กองพันบินที่ 41(ศูนย์การบิน) จ. ลพบุรี

682 001W530167 ร.ต. สาธิต อุ่นเรียน 15,200.00 สิงหาคม 2564 ป.72 พัน 723 จ. ลพบุรี

683 001W530167 จ.ส.อ. บวรพงศ์ แผ่นเงิน 4,300.00 สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 13 จ. ลพบุรี

684 001W530167 พ.ท. นิพนธ์ สายชนะพันธ์ 19,500.00 สิงหาคม 2564 ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

685 001W530167 ร.ท. พลากร ปีติโกศล 9,200.00 สิงหาคม 2564 ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

686 001W530167 จ.ส.อ. เอกศักดิ์ ตับทอง 8,200.00 สิงหาคม 2564  จ. ลพบุรี

687 001W530167 นาย ภูวพันธ์ คํารพมิ่ง 9,400.00 สิงหาคม 2564 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

688 001W530167 นาย คมลิขิต ชุมภูน้อย 4,500.00 สิงหาคม 2564 กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 จ. ลําปาง

689 001W530167 จ.ส.อ. อนุวัฒน์ จักรวรรณพร 2,300.00 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านจตุรโชค จ. ศรีสะเกษ

690 001W530167 นาย ภาณุภรรณ บรรจงปรุ 5,100.00 สิงหาคม 2564  จ. สกลนคร

691 001W530167 นาย ทักษิณ หนูเสน 2,300.00 สิงหาคม 2564 ค่ายเสนาณรงค์ (ร.5พัน1.) จ. สงขลา

692 001W530167 นาย สมคิด หมูดเอียด 1,300.00 สิงหาคม 2564 ร.5พัน2 จ. สตูล

693 001W530167 ส.ท. กิตติพงศ์ อินเขาย้อย 2,600.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่102กรมทหารสื่อสาร1 จ. สมุทรสาคร
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หักส่งเดือน พ.ค., ก.ค. - ส.ค.64

694 001W530167 ร.ท. สมพงษ์ อุดพรม 5,800.00 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลค่าประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี

695 001W530167 นาย ศุภชัย ชาวกล้า 4,700.00 สิงหาคม 2564  จ. อุดรธานี

696 001W530167 นาย สถาพร วรดิษพิชญกุล 10,800.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 จ. อุตรดิตถ์

697 001W530167 นาย ศักดิ์นรินทร์ อินต๊ะวงศ์ 8,300.00 สิงหาคม 2564 กองทันทหารม้าที่ 7/ค่ายพิชัยดาบหัก จ. อุตรดิตถ์

698 001W530167 จ.ส.อ. ภูริต โคตรเมือง 6,000.00 สิงหาคม 2564 ช.พัน 6 ร้อย 1 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

699 001W530167 จ.ส.อ. พิชิตชัย นาวิชัย 6,300.00 สิงหาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6  ค่ายสรรพสิทธิฯ จ. อุบลราชธานี


