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ลําดับ เลขที่บัญชี ชื่อ นามสกุล รหัสสวัสดิการ ที่ทํางาน จังหวัด
1 068510011515 ประสงค์ ภูมิครสาร 001W446382 * กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ถ.* ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
2 068470071906 บรรจง ไกรสร 001W446382 กองพันซ่อมบํารุง กรมสนับสนุน กองพันซ่อมบํารุง กรมสนับสนุน ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
3 074480035103 มานิจ เจริญวัย 001W446382 กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบ11 ฝ่ายยุทธก ซ.ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา
4 068460152704 โชค เดชา 001W446382 * กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบท ค่ายจักรพ ร.2 พัน1. รอ. ซ.ร.2 พัน1.รอ. ถ.* ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
5 055450125007 ศักดิ์กฤษณ์ เอี้ยงกุญชร 001W446382 301 หมู่ 09 โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี
6 055500189804 ประดิษฐ์ พิมพ์พัฒน์ 001W446382 - หมู่ - ค่ายนวมินทราชินี ฝ่ายสรรพกําลัง มนฑลทหารบ ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี
7 068450101103 ประเสริฐ ผิวบาง 001W446382 ม.พัน30 พล.ร.2 รอ. ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
8 068470133300 อํานาจ เตชะดี 001W446382 กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที ค่ายสุรสิ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 สระแก้ว
9 068470010405 สมพงค์ กุมพล 001W446382 กองพันทหารสื่อสารที่2 กองพลทหา . ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
10 055470309607 ธีระศักดิ์ ธารา 001W446382 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี
11 055520013318 วินัย จิตร์สาคร 001W446382 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
12 045510006716 ทรงพล บัวทอง 001W446382 - ที่ว่าการอําเภอศรีราชา ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ชลบุรี
13 055470352202 ทัศน์พล จันทร์มาลา 001W446382 301 มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราช ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี
14 068460014207 รัตนพงษ์ หิรัญรัตน์ 001W446382 กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
15 068480007604 ชัยวัชร สายสี 001W446382 ค่ายสุรสิง จังหวัดทหารบกสระแก้ว แผนกผลาธิการ ถ.สุวรรณศร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 สระแก้ว
16 068460030300 นิวัฒน์ ดีวิเศษ 001W446382 903/2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ถ.ดงพระราม ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
17 068460050708 สรศักดิ์ วันขวัญ 001W446382 กองพันทหารสารวัตรที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
18 068470066105 เกรียงศักดิ์ ขันธมาลี 001W446382 303 กองพันทหารม้าที่ 2กองพลทหารราบ ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
19 068460050601 อนุรักษ์ แสนสุข 001W446382 ฝ่ายการสารวัตรมณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
20 068450066905 พิชิตพงษ์ วัฒนศิรินทรเทพ 001W446382 301 กรมทหารพรานที่ 12 ตู้ปณ.27 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 สระแก้ว
21 068460004503 จิรพล สุริยะฉาย 001W446382 กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโย ซ.กองร้อยทหารสารวัตร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
22 074500046505 สมบัติ ทีหัวช้าง 001W446382 301/60 หมู่ 06 มณฑลทหารบกที่14ค่ายนวมินทราชิน ฝ่ายการเง ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี
23 061470107200 อําพร พลศรี 001W446382 ร้อย สห.มทบ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
24 061460392205 ลําใย ภูคําใบ 001W446382 135 หมู่ 5 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330 อุดรธานี
25 086460059409 บัวกัน บัวดก 001W446382 จังหวัดทหารบกเลย ถ.เลย-เชียงคาน ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 42100 เลย
26 061480321006 วิภารัตน์ พรมบุญ 001W446382 มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
27 061500090404 สายสวาท บัญฑิตย์ 001W446382 จังหวัดทหารบกเลย ถ.เลย-เชียงคาน ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 42100 เลย
28 093520004854 สมศรี โสรมรรค 001W446382 116/19 หมู่ 7 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ซ.กองสรรพาวุธเบา ถ.* ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
29 061490068402 สุจิตรา รักษา 001W446382 มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.ทหาร ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
30 093460137602 เรืองศิลป์ ภูแก้ว 001W446382 185/95 หมู่ 11 จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 ร้อยเอ็ด

รายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิ์รับ Cash Back ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)



ลําดับ เลขที่บัญชี ชื่อ นามสกุล รหัสสวัสดิการ ที่ทํางาน จังหวัด
รายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิ์รับ Cash Back ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

31 093520013146 คําพันธ์ กันหาเล่ห์ 001W446382 123 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ถ.* ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
32 086510002580 ฤทธิชัย สุนทร 001W446382 40 หมู่ 4 กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา ถ.- ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 52000 ลําปาง
33 061480357900 ทินกร ภูคงสด 001W446382 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41130 อุดรธานี
34 061460454803 วิทยา ศิริจันทพันธ์ 001W446382 ร.13 พัน 1 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
35 061470269507 บุญส่ง เครือเนตร 001W446382 กองพันทหารราบที่ 13พัน 2 ซ.06-2224828 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330 อุดรธานี
36 004470291201 ประสาน เริงสูงเนิน 001W446382 * ค่ายศรีพัชรินทร์ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
37 086510001071 สุภรัตน์ ทบภักดิ์ 001W446382 . กองร้อยทหารพรานที่ 2109 กรมทหารพรานที่ 2 ถ.. ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 เลย
38 053500081305 ศักดิ์สิทธิ์ บุตรมาตร์ 001W446382 กองสรรพาวุธเบากองพลทหารราบที่6 ค่ายสมเด็ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
39 093460030703 กฤษฏา มีศรี 001W446382 117 กองพันทหารช่างที่ 6 พล.ร.6 ค่ายพระพุทธยอ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
40 004500062603 ดํารงศักดิ์ สมิตานนท์ 001W446382 ค่ายสีหราชเดโชไชย(ร.8) ถ.มะลิวัลย์ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
41 013460369306 สุชาติ อินทร 001W446382 ศปภอ.ทบ.2 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
42 013470439002 วิมลรัตน์ สุวรรณเมธากุล 001W446382 - กรซย.ศอ.สพ.ทบ. ซ.ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
43 013520007412 สุระชัย โพธิ์ทอง 001W446382 209 กองพันทหารสื่อสารที่ 22 กองทัพภาคที่ 2 ถ.- ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
44 013480406007 วัฒนชัย ปรุงโพธิ์ 001W446382 มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
45 013490628209 สมชาญ ดวงกลาง 001W446382 * กองพันทหารช่างที่ 3 ค่ายสุรนารี กองพันทหารช่างที่ 3 ค่ายสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
46 067500026401 ประทวน พรมวรรณ์ 001W446382 ค่ายจิรประวัติ ฝ่ายการเงิน ป.พัน 4 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์
47 013500397007 สุโคตร แถบเกิด 001W446382 กองพันทหารสื่อสารที่22 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
48 013470156303 เภา โพธิ์เงิน 001W446382 กองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
49 047510001807 สุรเดช ไชยบุตร 001W446382 - หมู่ - กอ.รมน.ยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 ยโสธร
50 013470376408 เกรียงศักดิ์ กําเนิด 001W446382 511/179 ซ.ยิ่งอํานวย ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 กรุงเทพมหานคร
51 013480744405 เชาวลิตร พะโยโค 001W446382 กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบ23 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
52 013510011188 ต่อพงศ์ อิทธิกุล 001W446382 * กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่2 ซ.ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ถ.* ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
53 081460455906 ปรีดี อุปลาบัติ 001W446382 - กองพันทหารที่3 กรมทหารที่ 6 ถ.วาริน-พิบูล ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 อุบลราชธานี
54 081470224206 ประมวล ไตรยสุทธิ์ 001W446382 * มณฑลทหารบกที่ 22 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 อุบลราชธานี
55 081480591805 ศรสรวง จันทร 001W446382 153 สํานักงานตรวจบัญชีกองทัพบก ถ.ราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
56 066500025807 พรมมา ปักกาโร 001W446382 ร.23 พัน 4 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์
57 013470351505 สมพงษ์ กรวิรัตน์ 001W446382 กองพันทหารช่างที่ 3 ค่ายสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
58 013500469309 ประภาภรณ์ เพ็งพลกรัง 001W446382 กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธกรณ์ ค่ายสุรธรรมพ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
59 071460107508 พีรวุฒิ กงแก้ว 001W446382 212 ม.พัน.1รอ. ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
60 081460025808 นฤพล โพธิ์ชัยแสน 001W446382 กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบ16 ค่ายบดินเด ถ.แจ้งสนิท ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 ยโสธร
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61 013480221009 เฉลิมชัย นวนไธสง 001W446382 ที่ว่าการอําเภอหนองกี่ ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 บุรีรัมย์
62 081510003895 สุคนธ์ทิพย์ รักษาเคน 001W446382 - มณฑลทหารบกที่22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 อุบลราชธานี
63 066470195407 เชิดศักดิ์ ประกอบแจ่ม 001W446382 234 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ ถ.ประโคนชัย-บุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์
64 013480052507 นิวัฒน์ จันทะแจ่ม 001W446382 กองพันทหารช่างที่202ค่ายสุรนาร ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
65 071460013000 ไตรภพ เมืองสุข 001W446382 * จทบ.สุรินทร์ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 สุรินทร์
66 013470108407 อาทิตย์ ภูพันนา 001W446382 กองพันทหารสื่อสารที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 ซ.ค่ายพรหมโยธี ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
67 047460036601 ชาญณรงค์ พันธสา 001W446382 ร.16 พัน 2 ร้อย 3 ค่ายบดินทรเดชา ถ.แจ้ง ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 ยโสธร
68 003510044673 ณัฐพล จันทร์อุธร 001W446382 - กองร้อยทหารสารวัตรมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ถ.- ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่
69 003510026366 พลอย ธุระวงศ์ 001W446382 2 หมู่ 3 กองกําลังผาเมือง ถ.สิงห์ราช ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 เชียงใหม่
70 003460411409 ศิริมาศ นามจิต 001W446382 005/1 หมู่ - กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษ5 - ซ.- ถ.โชตนา ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 เชียงใหม่
71 003510008821 สุทัศน์ วิญมา 001W446382 005/2 หมู่ 2 กองพันรบพิเศษที่ 2 ซ.3 ถ.โชตนา ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 เชียงใหม่
72 070480060405 ณัฐพล รับงาน 001W446382 200 หมู่ 5 จังหวัดทหารบกพะเยา ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 พะเยา
73 046500007702 นพดล ปัดถากุลโย 001W446382 53 กรมสรรพวุธทหารบก ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
74 085510001570 ประพาส อินทะรังษี 001W446382 - กองพันทหารม้าที่ 7 ถ.- ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 อุตรดิตถ์
75 003460044008 กฤษดา แก้วสมวาง 001W446382 285 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ถ.ลําพูน-เชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่
76 090520003606 วิจิตร กิติวงค์ 001W446382 283 กรมทหารราบที่9 ถ.- ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี
77 070520002367 วิทวัส มานิกา 001W446382 283/242135 หมู่ 1 ถ.- ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
78 070500062905 ศรีเนตร จันทร์ฝา 001W446382 - ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 พะเยา
79 057460323906 ปัญญา เพิ่มธัญญะกิจ 001W446382 กองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
80 092470011604 หะมิตร์ ทองติ่ง 001W446382 กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
81 057480067807 เจริญศักดิ์ ห้วยสุข 001W446382 กรมทหารราบที่4ค่ายจิรประวัติ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์
82 011480139802 พินิจพงษ์ กันแก้ว 001W446382 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศร ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
83 011470193604 ปรีชา กําลังมาก 001W446382 1 สนง.สัสดีจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด สํานักงานสัสดีจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
84 057480005601 นเรศ โตพูล 001W446382 * โรงเรียนการบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนคร ถ.* ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 ลพบุรี
85 080470088002 ชาคริต สุวรรณมณี 001W446382 99/2246 กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารม้า ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
86 011460185904 ณรงค์ศักดิ์ โพธิ์พยอม 001W446382 ร้อย สห.จทบ.พล. ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหารา ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
87 092460029201 พิชัย ชอบดี 001W446382 กองพันททารปืนใหญ่ที่31รักษาพระ ถ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 ลพบุรี
88 092470037202 วาริน ดวงทิพย์ 001W446382 35 หมู่ 06 โรงพยาบาลอานันทมหิดล 07-0080720 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
89 092520000430 ไกรศร อาจรักษา 001W446382 - กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 723 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 ลพบุรี
90 092480032909 ยุทธนา นิ่มนวล 001W446382 121 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษ ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
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91 092480039600 จิรศักดิ์ กล้าศึก 001W446382 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
92 011510006296 อานนท์ สีดี 001W446382 333 หมู่ 1 องค์การบริหารส่วนตําบลดงคู่ ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 สุโขทัย
93 011460172901 ปรเมศ คร้ามศรี 001W446382 กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
94 080490128808 พงษ์เดช มีสินทรัพย์ 001W446382 99 กองพันทหารสื่อสารที่ 11 ค่ายพ่อขุนผาเมือ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
95 080490143905 นเรศ มั่นคงดี 001W446382 จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
96 080480101701 ดํารงค์ กลีบรังค์ 001W446382 กองร้อยรถถังที่ 3 กองพันทหารม้าที่ 26 ซ.(ค่ายพ่อขุนผาเมือง) ถ.สระบุรีหล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
97 011470215804 ประกาศิต นพคุณ 001W446382 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่3 ค่ายสมเด็จ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
98 057480028308 เฉลิม แย้มกลีบ 001W446382 กองพันทหารช่างที่ 4ค่ายจิรประว ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์
99 092460038909 วิเชียร โคคร 001W446382 กองพันทหารขนส่งซ่อมบํารุงเครื่อ ถ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 ลพบุรี
100 013440268300 ธนกร ระรื่นรมย์ 001W448245 กองพันส่งกําลังและบริการที่ 22 กองบัญชากา ถ.เดชอุดม ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
101 013440201007 ศิวะนันท์ มูลทอง 001W448245 กรมพัฒนาที่ 2 บ้านหนองปลิง ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
102 066390011204 บุญจันทร์ สาแก้ว 001W448245 ร้อย จทบ.บ.ร. ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์
103 011440120102 ศิริวัฒน์ ขานชัยภูมิ 001W448245 126 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
104 011440158901 พิชิตพล พึ่งไชย 001W448245 - สนง.สัสดีจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
105 080450059706 อธิวัฒน์ มีเดช 001W448245 ฝ่ายการแผนที่ จทบ.ตาก ค่ายวชิรปราการ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ตาก
106 080450020901 ประจวบ คงปรีชา 001W448245 หมวดช่างบํารุงสรรพาวุธส่วนหน้า3 ค่าศรีพัช ถ.กสิกรทงสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
107 011440117701 ไชยพัทธพล ปัญญาธิวัฒน์ 001W448245 - สนง.สัสดีจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
108 080440087808 ธีระพงษ์ อยู่อ่อง 001W448245 99/1599 หมู่ 02 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
109 011450073400 สมชาย ราศิริ 001W448245 1 แผนกยุทธโยธาจังหวัดทหารบกพล. ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
110 011490017105 เดชา จันทร์จับ 001W465213 279 กรมสวัสดิการทหารบก ถ.ศรีอยุธยา เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
111 074460101102 สมชาย พงษ์สุพรรณ์ 001W468229 22/8 หมู่ 12 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา
112 068460166101 สมเกียรติ สุขศรี 001W468229 2/204 ป.พัน.102 รอ.ค่ายพรหมโยธี ถ.สุวรรณศร ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
113 068460084503 อาคม พรมสวัสดิ์ 001W468229 ช.พัน 2 รอ.ร้อย 4 ค่ายจักรพงษ์ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
114 061460115603 สมศักดิ์ ชัยภิบาล 001W468229 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
115 004470262202 ประเสริฐ บุญศรี 001W468229 กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบ8 ค่ายสีหราชเ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
116 061460653902 วัฒนา เหมะธุลิน 001W468229 11 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
117 061470271203 ยุทธภูมิ ประเทศไทย 001W468229 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
118 052460124700 พูลชัย สายสุริย์ 001W468229 118/14 หมู่ 07 กองพันทหารสื่อสารที่ 6 พล.ร.6 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
119 061460179500 สุรพล ที่ภักดี 001W468229 แผนกสัสดีจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดห ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 หนองคาย
120 093460359000 ประสิทธิ์ นิลผาย 001W468229 ร้อย ตถ.6 ค่ายพลร.6 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
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121 004470113005 นิรันดร จันทลุน 001W468229 100 หมู่ 13 กองพันทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
122 013460532501 นิมิตรสิทธิ์ จุ่นหัวโทน 001W468229 กรมทหารราบที่ 23ค่ายสุรธรรมพิท ค่ายสุรธร ถ.ลิปตพัลลภ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
123 013470186007 ทองเติม ลับสูงเนิน 001W468229 กองพันพัฒนาที่ 2 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
124 013450357107 บรรจง จอมเกาะ 001W468229 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
125 013450396703 สิรภพ เหิมหาญ 001W468229 กองทัพภาคที่2 ถ.ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
126 013460133307 ธนูศักดิ์ สาริโก 001W468229 พัน ขส.22 บชร.2 ค่ายสุรนารี ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
127 013460158307 บัญญัติ รัตนดอน 001W468229 231 กองทหารพลาธิการกองพลทหารราบที่ หนองพลวงน ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
128 081460462204 สมเดช เมืองพิล 001W468229 382 หมู่ 2 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 พักในค่าย ซ.2 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 อุบลราชธานี
129 013450392709 สามารถ แวงชัยภูมิ 001W468229 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
130 013470269805 กุศล ก่อศิลป์ 001W468229 554 หมู่ 2 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
131 071460029108 วุฒิชัย วิเศษ 001W468229 - สัสดีอําเภอเมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์
132 003470314906 ธัชชัย ปากาศ 001W468229 285 ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.33 ค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่
133 003470051906 ปราโมทย์ ชูรักษ์ 001W468229 103 กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหา - ซ.- ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 เชียงใหม่
134 050470140605 พัฒน์พิทักษ์ พันธุ์พิชญา 001W468229 ที่ว่าการอําเภอเวียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 เชียงราย
135 050460060001 สิงห์คํา มังคลาด 001W468229 กองพันทหารราบที่3กรมที่17 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 เชียงราย
136 003470028408 ประเสริฐ ปั๋นหน่อ 001W468229 103 หมู่ - กองพันสัตว์ต่าง - ซ.- ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 เชียงใหม่
137 050470165906 บุญช่วย ไชโย 001W468229 ที่ว่าการอ.เวียงป่าเป้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 เชียงราย
138 050470062205 ธนันชัย รินนายรักษ์ 001W468229 256 หมู่ 15 จังหวัดทหารบกเชียงราย ถ.เด่นห้า - ฮ่องลี่ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 เชียงราย
139 011460160603 สะเบย เทศกาล 001W468229 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองพันซ่อมบํารุงที่ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
140 011460096901 สมพร ทุกอย่าง 001W468229 พัน ขส.23 บชร.3ค่ายสมเด็จพระเอ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
141 068490049400 สมโชค ศรีพรม 001W488211 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบท ค่ายไพรีร ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 สระแก้ว
142 068480195203 ศราวุฒิ เชิดศรี 001W488211 149 กรมทหารสื่อสาร แผนกขนส่ง กองบริการ ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
143 068490207707 วัลลภ บัวแย้ม 001W488211 ร้อย มทบ.12ค่ายจักรพงษ์ 037-211240-2ต่อร ถ.ปราจีนธานี ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
144 068490241507 ชาญ สัยยา 001W488211 - กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระอง ค่ายศรีโส ถ.- ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา
145 045486473708 มนตรี นนทารักษ์ 001W488211 8 กรมการแพทย์ทหารบก ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
146 068480070801 ยุทธศักดิ์ เคยประสิทธิ์ 001W488211 1 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราที ค่ายสุรสิ ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 สระแก้ว
147 068490148806 มงคล สุวรรณ 001W488211 ร.12พัน3รอ. ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 สระแก้ว
148 068490003608 วันชัย คํามั่น 001W488211 - หมู่ 12 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ค่าย ถ.- ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
149 055490283205 สมพร สร้อยจิตร 001W488211 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบท ค่ายนวมิน ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี
150 068480052706 ประเสริฐ คําแพง 001W488211 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพร ค่ายจักรพ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
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151 068490024303 สิทธิกร มานะ 001W488211 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบท ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
152 068480196704 สมชาย ดวงจันทร์ 001W488211 900 กองพันทหารม้าที่ 30พล.ร2รอ. ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
153 074490012705 วิเชียร จันดีทม 001W488211 917/3 หมู่ 15 กองพันทหารม้าที่30กองพลทหารราบ สังกัดกอง ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
154 068480088503 นรินทร์ สารภาพ 001W488211 ม.พัน 2 พล.ร.2 รอ. ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
155 068480149202 สลักจิตร เรืองนาม 001W488211 โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
156 068480225202 บุญเนียม ทําพันธ์ 001W488211 กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
157 061480569604 สมจิตร โกนันท์ 001W488211 ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ 09-579468 ถ.อุดร-หนองสําโรง ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
158 053490009900 อารมย์ มลิเวช 001W488211 115 หมู่ 7 กองทหารพลาธิการ กองพลทหารราบที่6 กองทหารพลาธิการ กองพลทหารราบที่6 ถ.- ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
159 004490628307 พนม มูลเพีย 001W488211 100 กองพันมหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
160 086480004507 ชัยยะ เสนานุช 001W488211 กองพันทหารช่างที่202 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
161 093490076907 สายพิศุทธิ์ เต็มลา 001W488211 75/3 กรมการสารวัตรทหารบก ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
162 004490014401 ทศพร พละแสน 001W488211 232 กองพันพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ถ.ค่ายสุรธรรม 1 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
163 093490060906 พิภพ วรรณุรักษ์ 001W488211 185 หมู่ 11 ค่ายประเสริฐสงคราม ถ.* ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 ร้อยเอ็ด
164 004480582503 ชูชาติ เขื่องถุ่ง 001W488211 100 หมู่ 13 กองพันทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร ซ.ม.พัน.6 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
165 093490115400 ประเสริฐ พละสินธุ์ 001W488211 185 ค่ายประเสริฐสงคราม(จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ถ.- ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 ร้อยเอ็ด
166 093490009609 อนุวัฒน์ ปัญจะแก้ว 001W488211 ที่ทําการสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจัง ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 ร้อยเอ็ด
167 004480548402 สงกา ภูนาใบ 001W488211 100 กองพันทหารม้าที่6 ค่ายศรีพัชรินทร ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
168 093490183306 วุฒิชัย อามาตมูลตรี 001W488211 * ค่ายประเสริฐสงคราม ถ.* ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 ร้อยเอ็ด
169 061480335801 สมานศักดิ์ ปัตรัตน์ 001W488211 315 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
170 004480022406 นันที ทํานา 001W488211 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายส ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
171 093480102603 เวียงชัย ปัดสา 001W488211 กองพันทหารช่างที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอด ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
172 004480173401 ณรงค์ชัย ทูลกอง 001W488211 92/1 กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบ 1 ซ.พหลโยธิน8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
173 093480133604 ประสงค์ โชติจรุง 001W488211 ค่ายบดินทรเดชา ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 ยโสธร
174 004480548305 บรรจง ขุนราช 001W488211 100 กองพันทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
175 073480258103 เบญจมาศ บุญมาวงษา 001W488211 โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 นครพนม
176 093480139202 ประวิทย์ ทีทอง 001W488211 * กองสรรพาวุธเบากองพลทหาราบที่ 6 ค่ายสมเด็ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
177 053480028100 เตียง พลศรี 001W488211 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
178 052480047001 ธนกฤต แสนวันดี 001W488211 122 หมู่ 5 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ถ.* ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140 ขอนแก่น
179 061480334300 ปรานี จิตรคาม 001W488211 550/33 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
180 073480425807 นาท แพงพา 001W488211 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจ.สกล ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 สกลนคร
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181 093480015107 ภัทรพงศ์ มั่นธรรม 001W488211 กองพันทหารปืนใหญ่ที่106 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ร้อยเอ็ด
182 004480027503 สัญจร โพธิ์กะต้น 001W488211 กรมทหารม้า ที่ 8 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
183 004480291801 ทองพูล นามสง่า 001W488211 124 ร.ร.นายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 ประจวบคีรีขันธ์
184 093480044407 สมพงษ์ แก้วประเสริฐ 001W488211 กอง สพบ.พล.ร.6 ค่ายสมเด็จพระพุทธฯ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
185 004490519605 ชาญ พงศ์นา 001W488211 269 กองบังคับการกรมทหารราบที่8 ค่ายสีหราชเดโ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
186 052480024605 สงกรานต์ ไชยวงษ์วัฒน์ 001W488211 ที่ว่าการอําเภอยางตลาด ถ.ถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 กาฬสินธุ์
187 093480170402 กิติ สุระชัย 001W488211 * ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโล กองพันเสนารักษ์ที่ 6 ถ.ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
188 093490113000 จักรชัย ภิรมย์ไกรภักดิ์ 001W488211 185 หมู่ 11 ค่ายประเสริฐสงคราม ถ.กองพล10 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 ร้อยเอ็ด
189 053490020207 พันธณะ เอ้ตุโพธิ์ 001W488211 ที่ทําการสัสดีจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจั ถ.เลี่ยงเมืองสารคามร้อ ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 มหาสารคาม
190 073480073309 อนุชิต สุวิสุทธิ์ 001W488211 กรมทหารราบที่ 3 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 สกลนคร
191 066490204406 อัครพล โตมะสูงเนิน 001W488211 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
192 081480086509 คมคิด อินทปัญญา 001W488211 ร.23 พัน 3 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 สุรินทร์
193 081490222909 บุญเลี้ยง เกษรี 001W488211 121 ร.16 พัน 2 09-6274802 ถ.แจ้งสนิท ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 ยโสธร
194 013490340908 สมศักดิ์ อ่อนน่วม 001W488211 * กรมทหารช่างที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
195 013480367009 พรพล จั่นสูงเนิน 001W488211 * กองพันทหารสื่อสารที่ 15 ค่ายสมเด็จสุริโย กองพันทหารสื่อสารที่ 15 ค่ายสมเด็จสุริโ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ประจวบคีรีขันธ์
196 013480819404 อรุณรัชช์ ปลื้มจันทึก 001W488211 กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารราบ ค ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 ประจวบคีรีขันธ์
197 013490142805 พิชัย ทัพมงคล 001W488211 กองพันซ่อมบํารุงที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบท ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
198 013480816008 อชิรวิชญ์ พูนพิพัฒนากิจ 001W488211 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ค่าย ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
199 013480276800 นิกร กันทะเขียว 001W488211 กองพันทหารช่างที่ 3 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
200 013480013503 ธีรภัทร์ หงสกุล 001W488211 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 แนกยุทธโยธาม ซ.ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
201 013480622603 เสมา นภาสกุล 001W488211 ค่ายสุรนาร กองพันทหารช่างที่ 3 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
202 013490231507 ศักดิ์สิทธิ์ เสาวคนธ์ 001W488211 * ศูนย์รักษาความปลอดภัย ซ.17 รามอินทรา 2/1 ถ.รามอินทรา แขวงบางเขน เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร
203 013480901201 ไกรวิทย์ เวทวิทยากิจ 001W488211 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทัก ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
204 013490277309 ชยุตพัชญ์ โชติชยา 001W488211 17/3 หมู่ 10 ซ.22 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
205 013480086807 สมบัติ พิมพ์ทอง 001W488211 กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
206 081480110609 ธนาพร ทองศิริ 001W488211 2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดง ถ.เจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
207 013480439408 สุรศักดิ์ ประดิษฐ์ค่าย 001W488211 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
208 013490599701 ต่อธนา วริวัง 001W488211 231 หมู่ 1 กองพันทหารสื่อสารที่ 3 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
209 067480240808 ครึ้ม ชาลีสูงเนิน 001W488211 99/1118 กองพันทหารปืนใหญ่ที่30 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
210 013490208009 อุทัย โชติกลาง 001W488211 กองพันทหารขนส่งที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบท ซ.ค่ายสุรนารี ถ.เดชอุดม ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
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211 081480392308 อุเทน เข็มเพชร 001W488211 382 หมู่ 2 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประส ถ.- ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 อุบลราชธานี
212 081490272205 ใย ขันทอง 001W488211 378 กรมทหราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 06-6292214 ถ.วาริน-พิบูล ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 อุบลราชธานี
213 013480513503 อติชาต พิมพ์จันทร์ 001W488211 มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
214 013490502801 ปัญญา รัตนประทุม 001W488211 * กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายสุรนารี ข้าราชการบํานาญ ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
215 013480133109 รัศมี การุญ 001W488211 กองพันทหารเสนารักษ์ที่22 กองบัญชาการช่วย ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
216 013480072303 ชัยศักดิ์ ฤทธิธาดา 001W488211 . หน่วยกองการสัตวืและเกษตรกรรมที่ 2กส.ทบ. ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 นครราชสีมา
217 081490208507 นิเวช ชูไทย 001W488211 117 หมู่ 7 กองพันทหารช่างที่6 กองพันทหารช่างที่6 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
218 081480768800 ประดิษฐ์ คนเที่ยง 001W488211 375 หมู่ 2 ร้อยสหงมทบ.22 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 อุบลราชธานี
219 013480022803 บุญเหลือ แยบสูงเนิน 001W488211 ที่ทําการสัสดีจังหวัดนครราชสีมา (ศาลากลาง ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
220 013480653604 เจริญสุข ยนต์สําอางค์ 001W488211 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทัก ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
221 081480418201 สมศักดิ์ ประจําเมือง 001W488211 375 หมู่ 2 มลฑลทหารบลที่ 22 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 อุบลราชธานี
222 081480562408 ประจักร์ แก่นจันทร์ 001W488211 . ซ.สํานักงานสัสดีจังหวัดอํานาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ 37000 อํานาจเจริญ
223 071480084104 บรรจง ทองสะอาด 001W488211 กองร้อยทหารสารวัตร ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 สุรินทร์
224 081480334902 พิสิทธิ์ กองสินแก้ว 001W488211 375 หมู่ 2 มณฑลทหารบกที่22 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 อุบลราชธานี
225 070480037402 นนทพัทธ์ สร้อยเกียว 001W488211 178 หมู่ 8 กองพันพัฒนาที่3 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 เชียงใหม่
226 085480098005 อนุศักดิ์ บํารุงศรี 001W488211 สัสดี แผนกสัสดีศาลากลางจ.น่าน ซ.สนง.สัสดีจังหวัดน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 น่าน
227 003480282505 จรัล บุญยะมหา 001W488211 285 หมู่ - มณฑลทหารบกที่ 33 แผนกสรรพาวุธ ซ.- ถ.เชียงใหม่-ลําพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่
228 003480448305 ธีระพล สงคราม 001W488211 285 หมู่ - หมวดดุริยางค์ ค่ายกาวิละ - ซ.- ถ.เชียงใหม่-ลําพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่
229 003490448303 มนต์เศก มาตยาบุญ 001W488211 285 หมู่ - มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ - ซ.- ถ.ลําพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่
230 062480137209 พีรชาติ อะทะไชย 001W488211 126/228 หมู่ 2 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศก ค่ายสมเด็ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
231 085490061006 พูล แก้วเทพ 001W488211 298 หมู่ 05 ม.พัน.12 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 แพร่
232 050490324205 วันชัย รินนารักษ์ 001W488211 ที่ว่าการอ.แม่จัน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 เชียงราย
233 050480135705 ชูเกียรติ จอมเพชร 001W488211 135/35 กองพันทหารม้าที่ 15 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 น่าน
234 050490051404 สงวน สัตนาโค 001W488211 กองพันทหารม้าที่ 15 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 น่าน
235 051480229403 วิทยา เววา 001W488211 ศูนย์การฝึกนศ.วิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ซ.ค่ายสุรศักดิ์ ถ.(ครูวิชาการทหาร) ต.พิชัย อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52000 ลําปาง
236 003480526307 สมเกียรติ ใจคํา 001W488211 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แผนกสัสดีจังหวั ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 เชียงใหม่
237 070480047407 สมเกียรติ สมบูรณ์ 001W488211 จังหวัดทหารบกพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 พะเยา
238 090490150004 สมบัตร ปัทมะนุต 001W488211 กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่ ค่ายจิรปร ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์
239 050480195802 สุรพล คนธสิงห์ 001W488211 217 หมู่ 03 ค่ายเม็งรายมหาราช ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 เชียงราย
240 003480304608 พนม ยืนยง 001W488211 130 ห้อง หน่วยบัญชาการสงคราม ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
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241 085480110807 นิยม อินไชย 001W488211 176 กองพันทหารม้าที่ 10 ถ.เทศบาลดําริห์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 น่าน
242 090490081409 ณรงค์เดช อินต๊ะวิน 001W488211 86 กองพันทหารราบที่ 5 ถ.ปาย-แม่ฮ่องสอน ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 แม่ฮ่องสอน
243 003480426400 จงรักษ์ ดุมวงค์ 001W488211 202 หมู่ 2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 เชียงใหม่
244 050480163504 ศิวศิริ บุญหวัน 001W488211 256 กองบังคับการจังหวัดทหารบก ชร. ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 เชียงราย
245 050480232109 ขจร พรมรัตน์ 001W488211 178 หมู่ 8 กองพันพัฒนาที่3 ถ.- ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 เชียงใหม่
246 051490238303 อนุวัฒน์ ลอยมา 001W488211 - ที่ว่าการอําเภอตะพานหิน ถ.ทองดี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 พิจิตร
247 003480448907 สมปอง สร้อยดอน 001W488211 มทบ.33 ค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่
248 070480051707 ทนงศักดิ์ ปัญญาโสด 001W488211 200/5 กรมทหารราบที่ 17 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 พะเยา
249 050480102401 สุทัศน์ ทิพย์สิริสกุล 001W488211 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 เชียงราย
250 050480331806 ธวัช บรรดิ 001W488211 70/86 หมู่ 6 ค่ายโสณบัณฑิต ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 แม่ฮ่องสอน
251 085480048301 สิทธิชัย สุทธหลวง 001W488211 - หมู่ - หน่วยสัสดีอําเภอเฉลิมพระเกียรติ หน่วยสัสดีอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ซ.- ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 น่าน
252 050490188104 จรัญ เขื่อนเพชร 001W488211 กองพันทหารราบที่3 ค่ายเม็งรายมหาราช ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 เชียงราย
253 092480063007 สุชิน อรรถาวี 001W488211 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 713 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 ลพบุรี
254 057480113802 ยุทธภูมิ ไวสาริกรรม 001W488211 มณฑลหทารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์
255 057480215109 จรูญ นามแก้ว 001W488211 ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ลพบุรี
256 080480072009 สมัย แย้มมณีชัย 001W488211 กรมสารบรรณทหารบก กรมสารบรรณทหารบกในกองบั ถ.ราชดําเนิน เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
257 057480326502 ธนพล สุพัฒน์ 001W488211 - ค่ายจิรประวัติ กองซ่อมบํารุงส่วนหน้าที่3ก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์
258 011480045003 พนม บุญดา 001W488211 กองกําลังทหารพรานกองทัพภาคที่3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
259 011480231507 รณยุทธ อุดชาชน 001W488211 126 หมู่ 2 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ3 ค่ายสมเด็ ถ.- ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
260 011480043409 อุดม อินทรเทศ 001W488211 กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 ค่ายสมเด็จพระเ ถ.ในค่าย ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
261 011490004607 บุญเลิศ เกษาพร 001W488211 กองพันซ่อมบํารุงที่ 23 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
262 011480139103 สุเนตร รังสิโยภาส 001W488211
263 060490058702 รพีพร แสงจันทร์ 001W488211 โรงพยาบาลค่ายวิชรปราการ ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ตาก
264 011480028506 กัญจน์ณัฏฐ์ วิมุกตาคม 001W488211 จังหวัดทหารบกพิษณุโลก ถ.บ้านคลอง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
265 058480014305 เสน่ห์ ทะลิน 001W488211 0 สํานักงานเทศบาลตําบลศรีนคร ถ.จงพัฒนา ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 สุโขทัย
266 092480038303 สนั่น ผลจันทร์ 001W488211 กองพลทหารปืนใหญ่ ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 ลพบุรี
267 092480016301 มาโนช หรัถยา 001W488211 301 พลาธิการ กองบริการ ศูนย์ทหารปื ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
268 080480175807 ทองพูล แจ่มอ่วม 001W488211 99 หมู่ 02 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 ค่ายพ่อขุนผาเมือ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
269 080490153609 วิเชียร อ่อนนิ่ม 001W488211 กองพันทหารช่างที่9 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
270 058480018309 อนุชิต น้อยคํา 001W488211 75/4 กองพันทหารสารวัตรที่ 11 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
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271 092490022106 วสันต์ ศรีสุข 001W488211 ที่ว่าการอําเภอเกาะพะงัน ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 81280 สุราษฎร์ธานี
272 011480197703 เสมา มังมติ 001W488211 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
273 055500097201 ประสิทธิ์ ดอกชะเอม 001W506213 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี
274 052500136104 ชาญชัย อรัญเวศ 001W506213 92/1 กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 4 ก ซ.พหลโยธิน 8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
275 073500182208 ธนทัต พ่อเกษ 001W506213 303 กองพันทหารราบที่ 3 ถ.นิตโย ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 นครพนม
276 004500100207 อาคม จันทร์เหลือ 001W506213 กองบังคับการกรมทหารราบที่8 ค่ายสีหราชเดโ ถ.มะลิวัลย์ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
277 053500067107 ดนตรี เดชชัย 001W506213 48 หมู่ 04 กองพันทหารม้าที่ 23 ร.อ. ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
278 073500070809 แสงเพชร มอญดี 001W506213 กองพันทหารราบที่1 กรม3ค่ายกฤษณ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 สกลนคร
279 071500056104 กําพล ก้านสน 001W506213 โรงเรียนนายสิบทหารบก ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ประจวบคีรีขันธ์
280 013500138306 แวว พงษ์ศรีเพ็ชร 001W506213 กองพันทหารราบ มณพลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนา ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
281 013500045901 ครรชิต ศรลัมพ์ 001W506213 กองพันซ่อมบํารุงที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบท ซ.ค่ายสุรนารี ถ.เดชอุดม ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
282 013500102101 วุฒิชัย แก้วอุ่นเรือน 001W506213 กองพันทหารช่างที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอด ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
283 047500028209 วิเศษ แจ่มสุวรรณ 001W506213 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 ยโสธร
284 062500032509 พงศ์พันธ์ นวนแก 001W506213 818 กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กองสรรพาวุธ ถ.พระราม5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
285 003500295200 สิริกรานต์ บุญเจริญ 001W506213 315 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
286 050500174207 กมล สารข้าว 001W506213 ที่ว่าการอําเภอเมืองเชียงราย ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 เชียงราย
287 085510000011 สายชล พรมปัญญา 001W506213 176 ถ.เทศบาลดําริห์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 น่าน
288 085500016404 สวาท สุโน 001W506213 176 กองพันทหารม้าที่ 10 ถ.เทศบาลดําริห์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 น่าน
289 070500087002 เกษม พิทยาพันธ์ 001W506213 70 หมู่ 7 กองพันทหารช่างที่602ค่ายบูรฉัต ถ.* ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
290 011500118401 ถนอม อ่อนลํา 001W506213 1/42042 หมู่ 1 กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบ 4 ถ.- ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
291 092500025905 จิรเดช สายค้ํา 001W506213 - กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนา ถ.- ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
292 092500011304 ณัฐภพ กูลนะ 001W506213 กองบินปีกหมุนที่ 2 กองพันบิน ศูยน์การบิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
293 011500109606 สมเกียรติ แจ้งอรุณ 001W506213 491 กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษ4 ค่ายสฤษดิ์เ ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก
294 059500027200 นริสา แก้วกําพล 001W506213 54 โรงพยาบาลค่ายอดิศร ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
295 080510000079 ศาสดา เผือกพ่วง 001W506213 999/10 หมู่ 7 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ถ.- ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
296 011510001987 กฤษณ์ฒิชัย สงวนศักดิ์ 001W506213 - ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ถ.- ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
297 092500015706 วิโรจน์ พรรษา 001W506213 ฝ่ายการเงินมณฑลทหารบกที่13 แผนกพลาธิการ ถ.นเรศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
298 080500041108 พนมนพพร เกาะโพธิ์ 001W506213 99/2249 กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารม้าที่ ค่ายพ่อขุ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
299 092510000602 วิรัตร์ สุขโต 001W506213 - กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 722 ป.พัน.722 ถ.- ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 ลพบุรี
300 080500050709 วิชัย ทองวิชิต 001W506213 2 กองพันทหารราบศูนย์ฝึกกําลังสํารอง กองพันทหารราบศูนย์ฝึกกําลังสํารอง ถ.เจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200 กรุงเทพมหานคร



ลําดับ เลขที่บัญชี ชื่อ นามสกุล รหัสสวัสดิการ ที่ทํางาน จังหวัด
รายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิ์รับ Cash Back ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

301 058500020707 พิสันติ ยศปัญญา 001W506213 Px-ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
302 092500007208 ชูชาติ เติมลาภ 001W506213 กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์
303 092500014108 มาโนช วงศ์น้ําเพชร 001W506213 120 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบท ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี



ลําดับที่ เลขที่บัญชี ชื่อ นามสกุล รหัสสวัสดิการ ที่ทํางารน จังหวัด
304 001510050062 วีรภัสส์ โยธินปภาสิน 001W516215 - กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
305 001510160150 ภัทราวุธ พลสําราญ 001W516215 - ศูนย์การกําลังสํารอง ซ.วิภาวดี 4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
306 001510064150 จุฬารัตน์ ดวงตาผา 001W516215 - โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.ทหาร ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
307 008510010640 จิตราวี วันจันทร์ 001W516215 153 สํานักงานตรวจบัญชีกองทัพบก ถ.ราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
308 077510016247 สมัย กาฬภักดี 001W516215 - กองพันพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ถ.- ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
309 082510016187 วิทยา การณราช 001W516215 1 กรมการทหารช่าง ถ.1 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
310 082510018618 วุฒิชัย เต็งเที่ยง 001W516215 169 กรมทหารพรานที่14 ถ.1 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
311 077510014229 มานะ รวมศิลป์ 001W516215 - จังหวัดทหารบกราชบุรี ถ.- ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
312 076510010708 นาวิน เชี่ยวชาญ 001W516215 283/1 กรมทหารราบที่ 9 ถ.- ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
313 084510014682 หอม ผลทรัพย์ 001W516215 49/121 หมู่ 4 ถ.- ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
314 012510021763 เอกณรงค์ วิเศษประไพ 001W516215 * หมู่ 1 กองร้อยทหารพรานที่ 4208 กองร้อยทหารพรานที่ 4208 ถ.* ต.ลําไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260 สงขลา
315 001520099894 นพรัตน์ ยาวิไชย 001W521215 2 กองกําลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถ.เจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
316 001520070272 ตะวัน จันทร์ปล้อง 001W521215 2254 กรมยุทธโยธาทหารบก แผนกการเงิน ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร
317 022520015765 พรเทพ คาวีวงศ์ 001W521215 2 กรมการขนส่งทหารบก กองยานพาหนะ ถ.ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
318 005520013004 สมคิด สวนส้มจีน 001W521215 4 กองพันทหารปืนใหญ่ที่1 รักษาพระ ถ.ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
319 031520022038 ณัทพงศ์ แสงทอง 001W521215 . ศาลากลางจังหวัด สนง.สัสดีจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
320 029520026035 จุมพล นาคเขียว 001W521215 99/239 หมู่ 4 ถ.* ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปทุมธานี
321 031520012114 พลรบ เหรียญสุข 001W521215 8 สถาบันพยาธิวิทยา ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
322 029520020429 นเรศ แถมมั่น 001W521215 149 กรมการทหารสื่อสาร ถ.พระราม 6 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
323 028530002897 ทินกร สุขสาขา 001W521215 8 กรมแพทย์ทหารบก กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพ 10400 กรุงเทพมหานคร
324 026520013741 จรูญ เรืองหนู 001W521215 92/1 กองพันทหารราบที่ 4 ซ.พหลโยธิน 8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
325 024520030408 บุญญฤทธิ์ ชุ่มเป้า 001W521215 - กองพันน้อยที่ 3 ถ.- ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
326 026520016422 สายัณห์ อยู่คล้ํา 001W521215 - ถ.- ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
327 002530001196 ธนชัย ธนพิทักษ์ 001W521215 * กองบินปีกหมุนที่ 3 ศูนย์การบินทหารบก ถ.* ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 ลพบุรี
328 002520017301 ธัญญะ ศรีสังวรณ์ 001W521215 2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถ.เจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
329 088530002376 ทรงวุธ เจริญทรง 001W521215 - ค่ายธนะรัชต์(โรงเรียนนายสิบทหารบก) ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 ประจวบคีรีขันธ์
330 079520006404 พินิจ สุมกระจิว 001W521215 . ค่ายธนะรัชต์ ถ.. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ประจวบคีรีขันธ์
331 082520015066 ภัทร์สุวีร์ อาจหาญ 001W521215 41 ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร

รายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิ์รับ Cash Back ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)



ลําดับที่ เลขที่บัญชี ชื่อ นามสกุล รหัสสวัสดิการ ที่ทํางารน จังหวัด

รายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิ์รับ Cash Back ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

332 084530000760 บรรเจิด คงพันธ์คุ้ม 001W521215 41 กรมยุทธศึกษาทหารบก กทม. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
333 082520009227 จุมพล ศรีทับทิม 001W521215 282/1 ร้อย.บก.พล.ร.9 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
334 084520009839 สมคิด เสตางกูล 001W521215 54 จังหวัดทหารบกสระบุรี ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
335 082520016305 สืบวงษ์ ศรีวงษ์ 001W521215 284 หมู่ 1 กรมทหารราบที่19 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
336 077520015126 ทวีลาภ จามิกร 001W521215 * ร้อยสห.จทบ.รบ. ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
337 082520008051 อนุชา ครองนาม 001W521215 * กองร้อยบิน กองพลทหารราบราบที่ 9 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
338 016530004876 ธีระชัย ตันเสียงสม 001W521215 กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพ ถ.ราชดําเนินนอก แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพ 10200 กรุงเทพมหานคร
339 065520003635 ซําซูดิน สาแม 001W521215 * กรมทหารพรานที่ 41 ปณ.119 กรมทารพราน 41 ปณ.119 ถ.- ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 ยะลา
340 097520004874 ธวัชชัย อุดมศรี 001W521215 77 หมู่ 9 กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15 ถ.- ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 กระบี่
341 064520009821 ไพฑูรย์ หนูคล้าย 001W521215 130 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ลําภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 ตรัง
342 063530000934 สมบูรณ์ มะยะกูล 001W521215 153 หมู่ 11 ถ.* ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 พัทลุง
343 072520002262 สมบูรณ์ สมบัติยานุชิต 001W521215 217 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานี ถ.- ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 ปัตตานี
344 075520011502 เสรี ชูเมือง 001W521215 283 หมู่ 1 มณฑลทหารบกที่41 ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช
345 075520015776 บุญรัก มากแก้ว 001W521215 18010 หมู่ 9 ร้อย.ลว.ไกล 5 พล.ร 5(ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 นครศรีธรรมราช
346 075520014479 ธนิต ภู่ภักดีพันธ์ 001W521215 - กองพันทหารปืนใหญ่ ถ.หลวงเสนาณรงค์ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช
347 065520003554 สุรเชษฐ์ อโนทัย 001W521215 211 หมู่ 1 ค่ายสิรินธร ยะลา ถ.- ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 ปัตตานี
348 076540003064 วชิราวุธ งามชื่น 001W545457 164 หมู่ 02 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 สมุทรปราการ
349 084550008201 พนาชัย ไผ่นาค 001W555204 * กองพีนทหารม้าที่ 20 รักษาพระองค์ ถ.* ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
350 009570006687 สัญญา ธานีไกล 001W574610 51/3 หมู่ 3 กองพันทหารสื่อสารซ่อมบํารุงเขตหลัง (คุณประโยชน์) ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 สมุทรสาคร
351 038570012695 วราภรณ์ ทับทิมรณยุทธ 001W574610 กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพ 10200 กรุงเทพมหานคร
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352 001472421901 ธนโชติ ปิตาสรรค์ 001W446382 2 กองยานพาหนะ กรมการขนส่งทหารบก ถ.ประดิพัทธ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
353 001510063366 เสวย ผาสุข 001W446382 113 ถ.ราชดํานินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
354 001471985009 เกษมทรัพย์ ประสารีบุตร 001W446382 กรมการทหารสื่อสาร ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
355 001500681904 เบญญพล เลิศมงคล 001W446382 กองร้อยปฏิบัติการสงครามอิเล็กท ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 สมุทรสาคร
356 001471700001 ชนะชัย กสิกรรม 001W446382 818 กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมส ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
357 001482521408 วรวุฒิ บุญธรรม 001W446382 53 แผนกอาวุธที่1 โรงงานผลิตอาวุธ ถ.ทหาร แขวงบางซื่อ เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
358 001461275804 รัตนพล มาศขุนทด 001W446382 1158 กองพันทหารม้าที่3 รักษาพระองค์ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
359 001482616601 สังเวียน อ่อนส้มเกลี้ยง 001W446382 315 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
360 001491404601 รุจินี ปดิฐพร 001W446382 315 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้ ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
361 001470935603 สํารวย เปลี่ยนประไพ 001W446382 กองซ่อม กรมการขนส่งทหารบก ถ.ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
362 001481820508 สุวรรณา สิงห์ทอง 001W446382 11/15 หมู่ 5 กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
363 001492747507 อมร ไม้เลี้ยง 001W446382 305/10 หมู่ 4 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
364 001520114084 เดชฤทธิ์ ราชนิกุล 001W446382 8/19 วังเทเวศร์ ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
365 001501217708 พรทิพย์ นวะมี 001W446382 2254/111 กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร
366 001462534706 อรรถสิทธิ์ แสงรัตนวงศ์ 001W446382 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
367 001490593300 ทัศนีย์ แสงสัจจา 001W446382 กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดําเนิน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
368 001494167402 สุจิตรา เดชดี 001W446382 37 หมู่ 4 โรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร กรมส ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปทุมธานี
369 001481157604 อดุล วงษ์ขวัญ 001W446382 60/141 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ปทุมธานี
370 001482748903 ธวิทย์ ทองแจ่ม 001W446382 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร
371 001460086503 อุทัย ถิ่นเดช 001W446382 2 กรมทหารราบที่11 รักษาพระองค์ ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร
372 001460726705 ศิลป์ชัย ตรีพร 001W446382 111 กองบัญชาการกองทัพบก ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 ถ.ราชดําเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพ 10200 กรุงเทพมหานคร
373 001472272302 อาคม สระสม 001W446382 315 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
374 001492233508 สวรรค์ ม่วงงาม 001W446382 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยา ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
375 001491997400 ณรงค์ศักดิ์ ตั้งวังวิวัฒน์ 001W446382 232 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
376 001470217500 สมเกียรติ สมบุตร 001W446382 92/1 กองพันทหารราบที่4 กรมทหารราบที ซ.พหลโยธิน8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพ 10400 กรุงเทพมหานคร
377 001491596602 จรัล มีผล 001W446382 149 กองการเงิน กรมการทหารสื่อสาร ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
378 001472650801 พงษ์ประชา วงศ์เกย 001W446382 145 กองทัพบก หน่วยข่าวกรองทหาร ถ.อํานวยสงคราม แขวงดุสิต เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
379 001461898602 นเรศ มั่นคงดี 001W446382 จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
380 001494219005 สมเกียรติ เดชะคําภู 001W446382 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร
381 001472859502 สุพจน์ สุขุมะ 001W446382 113 สง.ปฏิบัติภาระกิจรักษาความมั่นคงภายใน ทบ ถ.ราชดําเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพ 10200 กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิ์รับ Cash Back ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

382 001480875908 พงษ์ศักดิ์ หมื่นกล้าหาญ 001W446382 กองทัพบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
383 001462241905 ประวิทย์ สง่าเม่น 001W446382 92/1 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบท ซ.พหลโยธิน 8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพ 10400 กรุงเทพมหานคร
384 005470087501 เฉลิมเกียรติ วรางกูร 001W446382 หน่วยเฉพาะกิจกรรมทหารราบที่ 29 ถ.เมือง-คลองวาฬ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ประจวบคีรีขันธ์
385 039460053707 ชัชวาลย์ เทนอิสสระ 001W446382 - หมู่ - กองร้อยทหารม้าอากาศที่ 1 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
386 008490276104 อารีย์รัตน์ สุทธิรัตน์ 001W446382 211 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ถ.พิบูลละเอียด ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
387 029470127305 มานิต แหนงหน่าย 001W446382 232 หมู่ 2 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยา ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร
388 025470156902 ประเวท มุ่งดี 001W446382 41 กองทัพบก ถ.เทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
389 028460232504 เทอดศักดิ์ ชํานาญกิจ 001W446382 124 กองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอ ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร
390 028460255104 สมหมาย คงโคกแฝก 001W446382 92/1 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบท ซ.พหลโยธิน 8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพ 10400 กรุงเทพมหานคร
391 029510013872 ธีรพล ประสงค์นาค 001W446382 . กรมการขนส่งทหารบก ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร
392 030480074909 ศราวุฒิ คงสมบูรณ์ 001W446382 กรมสารบรรณทหารบก ถ.ราชดําเนิน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
393 029510010696 บัญชา รอดโภคา 001W446382 - สนง.เลขานุการกองทัพบก ถ.ราชดําเนิน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
394 028480079106 บัญชา รัตนจันทร์ 001W446382 3 หมู่ 4 กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
395 005480301806 มานะ ทับทัน 001W446382 551 หมู่ 1 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยา ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร
396 018470060007 สุรศักดิ์ ศรีบุญขํา 001W446382 47 หมู่ 5 กรมสรรพาวุธทหารบก ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 นนทบุรี
397 030470045009 ชัยยศ เกิดน้อย 001W446382 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
398 018460117903 ประสิทธิ์ ใสแสง 001W446382 11/15 กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
399 018510010475 สิทธิศักดิ์ เสนาะคํา 001W446382 3 กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
400 031480102300 สุเทพ จุลศักดิ์ 001W446382 279 กรมสวัสดิการทหารบก ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
401 008480005602 สมโภชน์ ชัยประสิทธิ์ 001W446382 53 กรมสรรพาวุธ ทหารบก ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
402 025480013005 ศักดา สาอาจ 001W446382 79/428 หมู่ 4 หมู่บ้าน ถ.สนามบินน้ํา ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
403 017510013443 สุขเกษม ยอดขันธ์ 001W446382 232 กองพล1 รักษาพระองค์ ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
404 028450105505 นิคม เล็กคุณา 001W446382 53/305 แฟลต 4 ชั้น1 (ห้อง12) กรมสรรพาวุธทหาร ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
405 025480248309 บุญทวี พันธ์ดวง 001W446382 57/6 บ้านพักกรมพลาธิการทหารบก ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
406 025450164103 วัชระ ใสฮาต 001W446382 124 หมู่ 3 กรมการทหารสื่อสาร ถ.พหลโยธิน แขวงบางเขน เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร
407 025520017820 มนตรี สําเภาวงศ์ 001W446382 51/3 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1 ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
408 007480100008 สุภาพ ศุภมาตย์ 001W446382 * โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง ถ.* ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
409 008520015444 กิตติ ตีเงิน 001W446382 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถ.นครไชยศรี แขวงดุสิต เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
410 028480228006 ขวัญชัย สัตย์กุศล 001W446382 11 กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
411 025470169808 มนทิรา ยิ้มสมบุญ 001W446382 315 กองทัพบก3 ซ.ศูนย์อํานวยการแพทย์พร ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
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412 028520021322 อรวรรณ ฉิมสุข 001W446382 51/19 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
413 018450129805 สกล เทนสิทธิ์ 001W446382 กรมพลาธิการทหารบก กองทัพบก ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
414 025520004982 ชินณพงษ์ อนันตรักษ์ 001W446382 200/74 ร.1 พัน 2 รอ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร
415 029450095803 เชิงชาย เชียงน้อย 001W446382 119/19 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร
416 008480138308 อภิชาติ วิเศษจิตร 001W446382 โรงเรียนรักษาดินแดน กองทัพบก ซ.วิภาวดี4 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
417 018510014576 ชัญญานันท์ พรรณสวัสดิ์ 001W446382 3 กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุร ีจ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
418 008470206608 ประวิทย์ บุญพยัคฆ์ 001W446382 สถานีวิทยุกลาง ทบ. ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร
419 031520018160 ไพฑูรย์ พิทยชัย 001W446382 - กองยกกระบัตร กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
420 025480001309 ดวงชนะ แก้วพิลา 001W446382 113/1 สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100 กรุงเทพมหานคร
421 018450124106 ประสาท เชิดฉาย 001W446382 51/5 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยา ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
422 018460204506 ปัญญา นาราดํารงค์ 001W446382 551 หมู่ 3 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากา ซ.กองร้อยทหารปืนใหญ่3 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพ 10210 กรุงเทพมหานคร
423 028490073904 สมชาย ทรงสบาย 001W446382 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 นครนายก
424 017480191305 เพ็ญศรี กองเงินนอก 001W446382 11/15 กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
425 008480116403 ศุภชัย สุดสุข 001W446382 กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ กองทั ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร
426 022520010854 ธรรมโชติ ศรีชัยนันท์ 001W446382 2398/80 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร
427 031460088704 ทองใบ จะชาลี 001W446382 อพป.สมศ.กอ.รนม. ถ.ราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
428 028500201201 วัฒนชัย จุลศักดิ์ 001W446382 315 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
429 015450096606 กฤษณา ปิ่นทอง 001W446382 2 กรมการขนส่งทหารบก กองการเงิน ซ.01-8442513 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
430 017460012408 สุวิทย์ พินเสี้ยว 001W446382 * กรมการทหารสื่อสาร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
431 031460142605 สุนันท์ วงษ์สุวรรณ 001W446382 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
432 031510021254 ณรงค์ศักดิ์ รีวงศ์ 001W446382 51/7 กองพันทหารสื่อสารที่ 13 ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
433 018520011241 ประพัฒน์ ชฎากรณ์ 001W446382 471 หมู่ 3 กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ซ.ลาดปลาเคา้ 63 ถ.ลาดปลาเค้า อนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพ 10220 กรุงเทพมหานคร
434 028460114007 ธานินทร์ หุตะนาวิน 001W446382 100/4 กองพันทหารสื่อสารที่2 กองพลทหา ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
435 008460100804 บุรินทร์ ศรีขํา 001W446382 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
436 039470084502 มงคลวัฒน์ เสียงเพราะ 001W446382 - สํานักงานเขตบางกะปิ แผนกสัสดีกร ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240 กรุงเทพมหานคร
437 008470227400 ธรรณชนก ดิศผดุง 001W446382 * กรมสรรพาวุธทหารบก ถ.สะพานแดง แขวงดุสิต เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
438 028470219504 สมพงษ์ เจียงคํา 001W446382 160/29 ร.1. พัน 4 รอ. ซ.8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
439 031450034804 ธวัชชัย เพชรน้ําเงิน 001W446382 50 กรมยุทธโยธาทหารบก ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร
440 029510014860 ธีรภัทร์ วุฒิวิทิตปรีดา 001W446382 - กรมพลาธิการทหารบก กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ ซ.แผนกตรวจสอบ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
441 007510011496 กิตติพงษ์ พันธุ์ใจธรรม 001W446382 - ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 ถ.สิงห์วัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก



ลําดับที่ เลขที่บัญชี ชื่อ นามสกุล รหัสสวัสดิการ ที่ทํางาน จังหวัด

รายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิ์รับ Cash Back ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

442 036470088702 สุพมิตร รวดเร็ว 001W446382 2 กองจัดการเคลื่อนย้าย กรมการขนส ถ.ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
443 031480206706 ปัดสา ศรีโสม 001W446382 92/1 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบท ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
444 022510002358 กฤษฎากร คล้ายโอภาส 001W446382 - กรมทหารราบที่ 11(กองพันทหารราบที่2) ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร
445 022460126406 สุดารัตน์ ชาติวิริยะสกุล 001W446382 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การก ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
446 018500169705 สุรศักดิ์ ด้วงโต 001W446382 โรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร กรมส ถ.เลียบคลองรังสิต ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปทุมธานี
447 005480081105 ประสิทธิ์ จันทร์วาศ 001W446382 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ดอนนก ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช
448 005450155803 อะนุ คงนนท์ 001W446382 551 หมู่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยา ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร
449 018460098808 สมฤทัย มณีโชติ 001W446382 11/15 หมู่ 5 กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
450 005510007770 ชนะ ภูเขาแก้ว 001W446382 1166 กองพันข่าวกรองทางทหาร ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรงุเทพมหานคร
451 008500160803 ทรงศักดิ์ สาลีผลิน 001W446382 46/50 หมู่ 8 ซ.ประชาราษฎร์ 18 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
452 017480097103 บุญสิทธิ์ พุ่มโพธิ์ทองสกุล 001W446382 กรมพลาธิการทหารบก ถ.สนามบินน้ํา ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
453 020510003491 วิลาวรรณ วิโรจนานันท์ 001W446382 315 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
454 026490084806 นริศ เผือกประพันธ์ 001W446382 124/15 หมู่ 5 โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งท ถ.ทหาร ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 นนทบุรี
455 019470192509 สงบ กุมรีจิตร 001W446382 กองคลัง กรมการขนส่งทหารบก ถ.เทอดดํารัส แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
456 021480225006 มนตรี ปลื้มประภากร 001W446382 75/4 กองพันทหารสารวัตรที่11 ซ.โยธี ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
457 032510001551 สมบัติ เสียงใส 001W446382 - กรมพลาธิการทหารบก กองซ่อมบํารุง ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
458 002480248301 ชัชวาลย์ ศรีอ่อน 001W446382 สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100 กรุงเทพมหานคร
459 019510013877 สรายุทธ ศรลัมพ์ 001W446382 * กรมทหารราบที่9 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
460 034480040603 ชินโนรส ศรีสูงเนิน 001W446382 75/4 กองพันสารวัตรทหารที่ 11 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
461 026480094308 เพทาย สายไหม 001W446382 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยา ถ.ทหาร แขวงดุสิต เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
462 032500050803 สมควร อุไรวงษ์ 001W446382 94 กองพันทหารราบที่ 1กรมทหารราบที ซ.8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
463 038480059004 เชษฐพงษ์ พุทธพงษ์ 001W446382 * ศูนย์การกําลังสํารอง ซ.วิภาวดีรังสิต4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10140 กรุงเทพมหานคร
464 019470154608 สุชาติ ดวงผุยทอง 001W446382 47 หมู่ 4 กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารม้า ถ.. ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
465 037500154403 วสันต์ แดงเสม 001W446382 33 กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
466 035510009395 สงคราม ขําแป้ง 001W446382 2 โรงเรียนข่าวทหารบก กรมข่าวทหารบก ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
467 035480174204 สมเดช เชนไชย 001W446382 315 ฝ่ายยุทธโยธา โรงพยาบาลพระมงกุฏ ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
468 010500028804 ปิยะ จอนสุข 001W446382 206 กรมสารบรรณทหารบก ในกองบัญชาการ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
469 009520006629 จุไรรักษ์ ชุ่มเชื้อ 001W446382 * กองทัพบก ค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน กองผลิตสิ่งอุปกรณ์สื่อสาร ถ.* ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 สมุทรสาคร
470 020470105202 ชํานาญ ห่ามกระโทก 001W446382 สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง(กอง ถ.เทอดดําริ แขวงดุสิต เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
471 032510006878 ประดิษฐ์ ช่างสาน 001W446382 199 หมู่ 13 โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ถ.องครักษ์ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 นครนายก
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472 034460043702 จรัลชัย ปวงสุข 001W446382 1156/11 กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
473 035470217907 เจิดศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 001W446382 2 กองยานพาหนะ กรมการขนส่งทหารบก ถ.ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
474 035500202903 สุรพันธ์ คําพันธ์ 001W446382 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถ.ทหาร แขวงดุสิต เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
475 002510003582 ชัชวาลย์ วรรณสุทธิ์ 001W446382 - กองทัพบก กรมส่งกําลังบํารุงทหารบ ถ.ราชดําเนินนอก แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
476 032520013271 สุทัศน์ สุวรรณพันธ์ 001W446382 113 กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
477 037480035703 ประกาศิต ชั่งดวงจิตร์ 001W446382 206 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
478 037480176703 สุทธิศักดิ์ สุขถาวร 001W446382 0 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก กองบ ถ.ราชดําเนินนอก แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
479 002470116409 จรัล ยินดี 001W446382 230 หมู่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร
480 035490129100 จีรัฐพงษ์ ยอดอินทร์ 001W446382 ที่ทําการสัสดีกรุงเทพมหานคร ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 กรุงเทพมหานคร
481 002480205206 ประทีป สีดาว 001W446382 78 สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100 กรุงเทพมหานคร
482 021460301000 ทวีศักดิ์ แก้วม่วง 001W446382 283 กรมทหารราบที่1 มหาดเล็กรักษาพร ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
483 014480145500 ธีรศักดิ์ วิบูลศรี 001W446382 กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
484 009470056407 ดํารงเกียรติ หาญสมุทร 001W446382 - กรมกิจการพลเรือนทหารบก ในกองบัญชาการทหาร ถ.ราชดําเนิน แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
485 009480045307 บุญณรงค์ บุญญประภา 001W446382 - หมู่ - บก.พล.ร.3 ค่ายสุรนารี ถ.. ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
486 038480294808 วรพจน์ สีขํา 001W446382 149 กองการสื่อสาร กรมการทหารสื่อสา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
487 014490020009 พิกุล เปี่ยมสุข 001W446382 315 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
488 037510017196 วิจิตร จันทรังษี 001W446382 92/1 กองพันทหารราบที่4 กรมทหารราบที่1 ซ.พหลโยธิน8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
489 094466501504 สนิท นันทะวงศ์ 001W446382 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 นครนายก
490 083510002184 มาโนช ศรีสวัสดิ์ 001W446382 53 ถ.* แขวงสามเสน เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
491 084450144806 สุรพงษ์ ชุติสุชาติ 001W446382 โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้ แผนกวิชาอ ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
492 048470022800 สํารวย ทรัพย์สมบัติ 001W446382 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 รักษ ค่ายพรหมโย ถ.สุวรรณศร ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
493 077460152800 วิษณุ ครุฑางคะ 001W446382 * ถ.* ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
494 088510002956 เสมอ พุ่มเทียน 001W446382 - กองวิชาป.สกศ.รร.กสร.ศสร. ค่ายธนะรัชต์ สกศ.รร.กสร.ศสร. ค่ายธนะรัชต์ ถ.- ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ประจวบคีรีขันธ์
495 016480052301 ต่อศักดิ์ เงินเจริญ 001W446382 94 กรมการสัตว์ทหารบก ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 นครปฐม
496 048500037806 เฉลิม เฉลยทิพย์ 001W446382 - สํานักงานสัสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.- ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 พระนครศรีอยุธยา
497 084460094407 สําราญ จันทร์ทิพย์ 001W446382 47 หมู่ 04 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
498 083500006805 ชัยสิทธิ์ แก้วกอง 001W446382 ที่ว่าการอําเภอ บางปะอิน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 พระนครศรีอยุธยา
499 084470010605 ขันติ อรรคบุตร์ 001W446382 โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
500 027460149404 คงฤทธิ์ สุขวาปี 001W446382 กรมทหารสื่อสารที่1 พัน101 ค่ายกําแพงเพชรอ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 สมุทรสาคร
501 083460006709 สมนึก ธาดาธัญลักษณ์ 001W446382 ที่ทําการสัสดีอําเภอเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 พระนครศรีอยุธยา
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502 016490158901 มาลี เขมาภิรักษ์ 001W446382 * กรมกําลังพลทหารบก ถ.ราชดําดําเนิน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
503 088510017236 ชาญณรงค์ อ่อนอร่าม 001W446382 - ค่ายธนะรัชต์ ถ.- ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 ประจวบคีรีขันธ์
504 027470069602 สัญญา รอนไพริน 001W446382 51/1 หมู่ 03 ส.1พัน.102 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 สมุทรสาคร
505 016480150905 สมเกียรติ กลิ่นจันทน์คล้าย 001W446382 - กรมสารบรรณทหารบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
506 088480134605 วีระพงษ์ บุตดีจีน 001W446382 92/1 ร.1พัน4มหาดเล็กรักษาพระองค์ ซ.พหลโยธิน8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
507 084460048105 วิลักษ์ ปิ่นหอม 001W446382 49/81 กองพันทหารม้าที่23รักษาพระองค์ ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
508 077490093903 วินัย เปลี่ยนสี 001W446382 77 ร.15 พัน.1 ถ.เพชรเกษม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 กระบี่
509 083450102400 ดิศริยพน มิ่งขวัญ 001W446382 อําเภอมหาราช ถ.ชาญวิวัฒน์ ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 พระนครศรีอยุธยา
510 079470065702 โลม สาสงเคราะห์ 001W446382 1158 กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
511 088470175108 สถาพร ชุดเจือจีน 001W446382 ศูนย์การทห ค่ายธนะรัชต์ กองพันทหารราบที่1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 ประจวบคีรีขันธ์
512 084470194409 ประวิทย์ เวียงสงค์ 001W446382 54 แผนกยุทธโยธาจังหวัดทหารบกสระบร ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
513 027460035304 สมจิตต์ อนุตโร 001W446382 51/ง หมู่ 03 กรมการทหารสื่อสาร กองผลิตสิ่งอุปกรณ์สายส ถ.เศรษฐกิจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 สมุทรสาคร
514 076470102700 ฉัตร์ สุขุมวัฒนะ 001W446382 สัสดีอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุ ที่ว่าการ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 สุพรรณบุรี
515 084470090702 เฉลิมชัย โกมารกุล ณ นคร 001W446382 * กองพันทหารม้าที่ 11 รักษาพระอง ถ.พิชัยฯ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
516 077480007904 ปวัตรศักดิ์ พึ่งโพธิ์ทอง 001W446382 * ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 1 กรมทหารช่างที่ 21 ถ.* ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
517 094456505607 อาคม ประดับคํา 001W446382 กองพันทหารขนส่งซ่อมบํารุง เครื่องบินทหารบ ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 ลพบุรี
518 075520003818 เกษม เศียรอุ่น 001W446382 181 หมู่ 9 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ถ.* ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310 นครศรีธรรมราช
519 012470264906 กฤษฎิภพ เอี่ยมศรี 001W446382 191 มณฑลทหารบกที่42 ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่42 ค่ายเสนาณรงค ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สงขลา
520 012500120307 ลิขิต สินนะ 001W446382 191 กองข่าว มทบ.42 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สงขลา
521 012470326106 บรรจง จําเริญนุสิต 001W446382 กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อ.กิ่งอําเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 สงขลา
522 075480342001 เสน่ห์ อนันตวงศ์ 001W446382 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ ถ.ราชดําเนิน ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช
523 064470043006 ประจบ มณีฉาย 001W446382 130 ร14 พัน 1 ต.ลําภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 ตรัง
524 075500128701 อนุชา ไชยบาล 001W446382 283 มณฑลทหารบกที่ 41 ฝสวส.มทบ.41 ค่ายวชิราวุ ถ.ราชดําเนิน ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช
525 012450093309 สุเหรน กาเหย็ม 001W446382 ที่ว่าการอําเภอเมืองปัตตานี ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 ปัตตานี
526 023470165501 พรสิทธิ์ พรหมเพชรนิล 001W446382 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่25(ค่ายว ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี
527 012470322500 ประยูร ทองเต็มแก้ว 001W446382 7 หมู่ 02 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 ปัตตานี
528 087460175007 ยุทธศักดิ์ สุขขวัญ 001W446382 * หมู่ 5 กองบัญชาการหน่วยรบที่ 4 ค่ายเทพกษัตรีศรี ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี
529 075490079703 โอภาส คู่มณี 001W446382 271 หมู่ 5 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ถ.* ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช
530 012480203500 กัมพล หัดขะเจ 001W446382 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สงขลา
531 064510009271 ไชยยันต์ ดําทิพย์ 001W446382 130/230 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ลําภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 ตรัง
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532 001450863606 ธงชัย วรรณสิงห์ 001W448245 11 หมู่ 02 กองสรรพาวุธเบา กองพลที่1รักษา (01-449359 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร
533 001450129507 เกรียงไกร ภาคีฉาย 001W448245 กรมการกําลังสํารองทหารบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100 กรุงเทพมหานคร
534 001404691205 สถาพร มีทองคํา 001W448245 - กรมพลาธิการทหารบก ถ.นนทบุรี 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
535 008450125408 มะลิ สมัครพันธุ์ 001W448245 315 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
536 002450082109 มานพ เที่ยงสกุล 001W448245 41 กองการศึกษา(กรมยุทธศึกษาทหารบก 01-624735 ถ.นครไชยศรี เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
537 035450063409 ศิริเดช เกตุพล 001W448245 2 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซ.- ถ.เจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
538 027450023105 กิตติศักดิ์ จรดล 001W448245 - สํานักงานเขตสะพานสูง ซ.เพชรเกษม54 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 กรุงเทพมหานคร
539 064450026105 สมนึก คงชูศรี 001W448245 60 หมู่ 3 กองพันทหารช่างที่ 402 ต.ชุมพล อ.กิ่งอําเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 พัทลุง
540 001480068802 เบญจวรรณ ใจสวัสดิ์ 001W465213 315 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล ซ.(ภาควิชาศัลยศาสตร์) ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
541 001492872001 สําราญ บัวเผื่อน 001W465213 กรมพลาธิการทหารบก (กองยกกระบัตร) ถ.สนามบินน้ํา ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
542 001470298506 ทองสุข สว่างศรี 001W465213 2 หน่วยบัญชาการกําลังสํารอง ถ.เจริญนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
543 028470031207 วรรณนภา เตโช 001W465213 37/375 หมู่ 04 โรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร กรมส ถ.เลียบคลองรังสิต ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปทุมธานี
544 030490052905 จําเรียง เสาเวียง 001W465213 3 กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
545 022490080109 ขวัญเรือน กรานวงศ์ 001W465213 315 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองทัพ ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
546 002480070805 พรทิพา คุณกมุท 001W465213 78 สํานักงาปลัดบัญชีกองทัพบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100 กรุงเทพมหานคร
547 038470185205 นะเรศ ทองประไพพักตร์ 001W465213 53 โรงงานผลิตกระสุนและลูกระเบิด ก ถ.ทหาร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800 กรุงเทพมหานคร
548 094480004704 ธิดา พูนยศ 001W465213 99/3255 หมู่ 1 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 นครนายก
549 076480143607 เบญจวรรณ นุชกําบัง 001W465213 11/15 กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
550 083470042004 ภัทราวรรณ ใช้สง่า 001W465213 53 กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหกร กรมสรรพาว ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
551 001461066700 เชิดชัย อุภัยพรหม 001W468229 92/1 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบท ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
552 001461808102 ทองเพิ่ม ศรีเหรา 001W468229 315 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ซ.เสนารักษ์ ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
553 001471337303 จักรพงษ์ สังเกตุกิจ 001W468229 ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
554 030460037008 เจริญชัย ประมูลพงษ์ 001W468229 53/293 โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาว ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
555 022470084000 อาสา พงศ์ผาสุก 001W468229 4/583 หมู่ 3 ถ.- แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร
556 031470028702 อมร ศราคนี 001W468229 2254 กรมยุทธโยธาทหารบก ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร
557 031470041001 เจษฎา เวศพันธุ์ 001W468229 206/665 กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
558 015460123100 จันทร์ทิพย์ ดัดเพชร 001W468229 1 ร.พ.พระมงกุฏเกล้า ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
559 017460105201 เกษม เอี่ยมสําอางค์ 001W468229 149 กรมทหารสื่อสาร ถ.นครไชยศรี แขวงบางซื่อ เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
560 029460041404 ทรงศักดิ์ ณ บางช้าง 001W468229 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
561 002460279306 ประสาท สุภาพรอด 001W468229 ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบกใ ถ.ราชดําเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
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562 019470065702 สมยศ หอมกรุ่น 001W468229 55/745 หมู่ 5 ถ.- ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปทุมธานี
563 038470080609 ครรชิต ตระกลพร 001W468229 2 หน่วยบัญชาการกําลังสํารอง ถ.เจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
564 020460068800 อาทิตย์ ม่วงเล็ก 001W468229 0 กรมยุทธการทหารบก กองบัญชาการ ถ.ราชดําเนิน แขวงดุสิต เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
565 048460032904 กมล แสนพันธ์ 001W468229 153 สํานักงานตรวจบัญชีกองทัพบก ถ.ราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
566 082470029408 สันติพล เอี่ยมสอาด 001W468229 * กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบท ค่ายสุรสี ถ.* ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
567 082470038708 สมคิด จันทร์รุ่ง 001W468229 282 หมู่ 1 กองพันทหารม้าที่ 19 ถ.ลาดหญ้า-บ่อพลอย ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
568 082470045501 เวชยันต์ กุลละเนตร 001W468229 315 รพ.พระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
569 084460193201 ศิริพงษ์ กองพลพรหม 001W468229 โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
570 089460052609 ตะวัน พุ่มสุวรรณ์ 001W468229 193/308 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ (01)2721794 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 ชุมพร
571 088470015803 อภิสัณห์ แสนชาตรี 001W468229 8/3 ร.161 พัน.1 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ประจวบคีรีขันธ์
572 082470100301 ณัฐพงษ์ สุขนันทฬส 001W468229 183 กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร
573 084460213108 ปกรณ์ โกสุเต้า 001W468229 - หน่วยสัสดีอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ถ.- ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
574 084460072900 สมศักดิ์ บุบผา 001W468229 197/1 กองพันทหารม้าที่ 20 รักษาพระอง ถ.พหลโยธิน ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
575 079460059800 สายัญ กระทุ่มแก้ว 001W468229 * ศูนย์ฝึกการยุทธวิธีกองทัพบก ศูนย์ฝึกการยุทธวิธีกองทัพบก ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ลพบุรี
576 075460188207 จรัส พรพิทักษ์ 001W468229 กองข่าวกองทัพภาคที่4 ถ.ราชดําเนิน ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช
577 075470222902 เอกสิทธิ์ พุ่มเกลี้ยง 001W468229 18116/64 หมู่ 9 กองพันทหารขนส่งที่ 24 ซ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ถ.เพชรเกษม ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 นครศรีธรรมราช
578 001492796700 อํานาจ เที่ยงสุข 001W488211 300 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 ลพบุรี
579 001481619606 เมธี พลบัติ 001W488211 50/22 หมู่ 9 ต.บึงชําอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 ปทุมธานี
580 001492310203 ยุทธภูมิ จุ่มศรี 001W488211 3 กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
581 001493537905 สมาน มายืนยงค์ 001W488211 149 กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อส ถ.พระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
582 001493507900 สุชิน เสือแพร 001W488211 ฝ่ายส่งกําลังบํารุง ศูนย์ปฏิบัติ ถ.ราชดําเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
583 028490095702 กนก ศรีหะชัย 001W488211 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร นครศรีธรร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310 นครศรีธรรมราช
584 008480359108 วิไลพร ศรีสุข 001W488211 53 กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
585 017480233000 วาสนา แย้มเกตุ 001W488211 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 นครนายก
586 028480305303 ชัยทิตย์ บาลี 001W488211 กรมส่งกําลังบํารุงทหารทางบก กอง ถ.ราชดําเนินนอก แขวงสามเสนใน เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
587 031480076402 สวัสดิ์ แหลมคม 001W488211 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
588 005490041103 ณัฐพล ณีวัง 001W488211 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบท ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่
589 036490007207 ภชรพร ประภากมล 001W488211 กรมยุทธการทหารบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
590 008490281507 รัชพร ผุดผาด 001W488211 145 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ถ.พระราม 5 แขวงสามเสนใน เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
591 015480229708 อรุณ บุญคงสินธุ์ 001W488211 1 กรมยุทธการทหารบก ในกองบัญชาการ ถ.ราชดําเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิ์รับ Cash Back ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

592 022490056207 พิมาน พึ่งตน 001W488211 124 กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร
593 025490140402 อุศนา พรหมโยธิน 001W488211 กองทัพบก ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
594 022490029006 สุวัชร เกิดผล 001W488211 8/2 โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหาร ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
595 018490120007 ชุมสาย มาเจริญ 001W488211 232 หมู่ 2 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยา ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร
596 018490106605 นพ เป้าทอง 001W488211 40 หมู่ 3 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
597 035490247704 สิรภพ คุ้มพม่า 001W488211 2254 กรมยุทธโยธาทหารบก ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร
598 009490096102 ครินทร์ เพ็ชรสดศิลป์ 001W488211 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรงุเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
599 037480174303 เชษฐา เสาให้สกุณีย์ 001W488211 551 หมู่ 3 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศก ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร
600 035480266700 ธเนศ กฐินสมิต 001W488211 กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
601 032480182102 สุพัฒน์ คล่องดี 001W488211 53 โรงเรียนทหารสรรพาวุธ ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
602 038490243009 ธนิต ตราชู 001W488211 315/6 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
603 002490200000 มาณพ ด้วงโต้ด 001W488211 315 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า (นายสิบ ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
604 035490161801 วิเชียร พูลพิพัฒน์ 001W488211 92/1 กองพันทหารราาบที่ 4 ซ.(มหาดเล็กรักษาพระองค ถ.พหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
605 035480148203 ประทิ่น บุญคอย 001W488211 33 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบท ซ.ร.25 พัน.2 จ.ระนอง ถ.เพชรเกษม ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 ระนอง
606 037490116109 อัษฎายุ เพชรพรมมาศ 001W488211 206 กองพันทหารสื่อสารที่ 12 รักษาพ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
607 014490161203 อํานาจ ทองคําสุข 001W488211 กองพธ.พล.ม.2รอ. ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
608 002480145901 ธวัชชัย กลิ่นชะนะ 001W488211 562 บริษัทเพชราวุธจํากัด ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
609 034490070509 สุธีร์ ด้วงตุ่น 001W488211 - กองทัพบกกรมส่งกําลังบํารุงทหารบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
610 014490080106 มนเทพ วรรณโร 001W488211 * ค่ายเสนาณรงค์ ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สงขลา
611 020490193609 รุจิดา วิไลรัตน์ 001W488211 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองเภสัชกรรม ถ.ราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
612 016490140607 ปรัตถกร กรเที่ยงธรรม 001W488211 315 สถาบันพยาธิวิทยา ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
613 082480113700 พงษ์เพชร มีเดช 001W488211 283 หมู่ 1 ร.29 พัน 2(ค่ายสุรสีห์) ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
614 082480154308 ธัญญา นิตย์วัน 001W488211 ร.29 พัน1. ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
615 077490143708 ราเมศ โสดสงค์ 001W488211 70 หมู่ 7 ค่ายบุรฉัตร กองพันทหารช่างที่ 111 ค่ายบ ถ.ราชบุรีจอมบึง ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
616 077490172707 ธีระศักดิ์ เดชมาก 001W488211 70 หมู่ 07 ค่ายบุรฉัตร กองพันทหารช่างที่ 112 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
617 089490037409 อาทิตย์ คลังนิมิตร 001W488211 193 ค่ายเขตรอุดมศักดิ์ ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 ชุมพร
618 077480082001 อภิชาติ เอี่ยมปา 001W488211 53 โรงเรียนทหารกรมสรรพวุธ ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
619 076490040409 เสนาะ มาลาพันธุ์ 001W488211 * ที่ว่าการอําเภอศรีจันต์ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 สุพรรณบุรี
620 084480121103 อําพันธ์ เจนสระคู 001W488211 2 กองพันทหารม้าที่ 22 ค่ายอดิศร ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
621 082480137005 พิริยะ วิเชียร 001W488211 หมู่ 01 กองพันทหารช่างที่9ค่ายสุรสีห์ พล.ร.9 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
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622 082480137403 เสนีย์ เมืองณะศรี 001W488211 - แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร
623 084480108309 บรรเจิด เดชศักดา 001W488211 47 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
624 082490085905 นิรันดร์ โกยทา 001W488211 284 หมู่ 1 ร.19 พัน 3 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
625 084480196603 ยุทธศักดิ์ ลือดารา 001W488211 50 หมู่ 04 กองพันทหารม้าที่ 24 รักษาพระอง ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
626 094480003009 ผดุง พุฒเภา 001W488211 * กองพันซ่อมบํารุง กรมสนับสนุน กอ กองพลทหาร ซ.ค่ายพรหมโยธี ถ.- ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
627 088480073003 นริศ เคลือบอาบ 001W488211 กองร้อย อว ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ กองพันทหารร ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 ประจวบคีรีขันธ์
628 079490064605 สายชล ยังอยู่ 001W488211 70 กรมทหารช่างที่ 11 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
629 089490098007 ณรงค์ เผือกจันทร์ 001W488211 8 กองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ประจวบคีรีขันธ์
630 082480150100 ประเสริฐ สุธรรม 001W488211 286 กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบ ถ.- ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
631 084480239809 เอนก เขียวอิ่ม 001W488211 582/474 กองพันทหารม้าที่ 11 รักษาพระอง ซ.05+1597170 ถ.พิชัยฯ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
632 088490248907 อรุณ วัดล้อม 001W488211 169 กรม ทบ.14 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
633 082490007305 สุรชัย เกตุถาวร 001W488211 กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่9 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
634 077490133101 ศุภสิน มิ่งสําแดง 001W488211 * กรมทหารพรานที่ 11 ซ.กรมทหารพรานที่ 11 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 นราธิวาส
635 088490071203 ประสิทธิ์ แพงดี 001W488211 ค่ายธนะรัชต์ กรมพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 ประจวบคีรีขันธ์
636 027480217009 กฤษณะเดช วิจิตรจันทร์ 001W488211 53 กองจัดหากรมสรรพาวุธทหารบก ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
637 082480007802 สําเนียง ทรัพย์ศิริ 001W488211 กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่9 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
638 084490067404 อดิศักดิ์ เขียวอ่อน 001W488211 2 โรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้า แผนกวิชาอ ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
639 084480132201 ถนัด ไชยณรงค์ 001W488211 กองพันทหารม้าที่11รักษาพระองค์ ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
640 082480078405 ทักษิณ ศรีสวัสดิ์ 001W488211 - สนง.สัสดีจ.กาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี
641 082490078005 อพินันต์ บัวตูม 001W488211 284/322053 ร.19พัน 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
642 089490016102 กรรณิกา เกื้อสถิตย์ 001W488211 315 รพ.พระมงกฎเกล้า(ซีซียู) ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
643 077490098000 จํานงค์ นวมนาม 001W488211 กองพันพัฒนาที่ 1 ร้อย 3 ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
644 084490203709 สมบัตร เคร่งครัด 001W488211 ที่ว่าการอําเภอเสาไห้ แผนกสัสดี ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 สระบุรี
645 082490025604 สุนทร จันทร์เอี่ยม 001W488211 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบ9 ค่ายสุรสี ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
646 082490149301 อภิภู เพชรเรืองกุล 001W488211 - กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 9 ค่ายส ถ.- ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
647 084480160408 รังสรรค์ แม่นปืน 001W488211 49 หมู่ 04 กองพันทหารม้าที่ 23 รักษาพระอง ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
648 082490003903 รุ่งวิทยา คําพุฒ 001W488211 จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
649 087490339304 อรรณพ เสือนิล 001W488211 442/359 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี
650 075480012907 วิมล พูนภิรมย์ 001W488211 กองทัพภาคที่4 ถ.นครศรี-ท่าแพ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช
651 012480100304 ณัฐกร ทองกาญจน์ 001W488211 กองพันพัฒนาที่ 4 ต.มะรือโบออก อ.กิ่งอําเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130 นราธิวาส
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652 087490044006 สําเริง นิลสดใส 001W488211 233 หมู่ 5 จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี
653 012490145302 วินัย เพชรรอด 001W488211 123/24 หมู่ 1 หมู่บ้านระติวิลล่า ถ.คลองเตย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สงขลา
654 012480207009 ชัยสิทธิ์ สัมปัญโณ 001W488211 กองพลทหารราบที่ 5 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310 นครศรีธรรมราช
655 012490022009 เริงฤทธิ์ โพธิ์สา 001W488211 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบ5 ค่ายเสนาณ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สงขลา
656 075480282007 ทศพร สุวรรณพันธุ์ 001W488211 กองพันซ่อมบํารุงที่24 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310 นครศรีธรรมราช
657 012480389607 อํานาจ หุ่นยนต์ 001W488211 77 หมู่ 3 กองพลพัฒนาที่ 4 ต.คลองหอยโข่ง อ.กิ่งอําเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 สงขลา
658 097490021605 เจริญ หนูอุไร 001W488211 กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที ถ.เพชรเกษม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 กระบี่
659 075490265100 สุริยา เกษมสันต์ 001W488211 - กองพันเสนารักษ์ที่ 5 ค่ายเทพสัตรีศรีสุนท ถ.- ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310 นครศรีธรรมราช
660 075490344807 ประพาส กําพลเชษฐ์ 001W488211 กองร้อยสารวัตรมณฑลทหารบกที่41 ถ.ราชดําเนิน ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช
661 012490058903 ยิน บกเขาแดง 001W488211 ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 ปัตตานี
662 075480253105 ประวิทย์ ณรงค์ฤทธิ์ 001W488211 181 กองพันทหารขนส่งที่24 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310 นครศรีธรรมราช
663 012490059103 โยธิน ชัยเจริญ 001W488211 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ช่วยราชการค่ายสิรินธ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310 นครศรีธรรมราช
664 087490219407 อนันต์ หยูหนู 001W488211 * ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานสัสดีจังหวัดสุราษฎร์ธา ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี
665 15500105606 สายันต์ ขวกเขียว 001W506213 132 กรมพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากรธรณี ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 ประจวบคีรีขันธ์
666 005510002047 ปฏิวัติ เฟื่องประภัสสร์ 001W506213 41 กองพันทหารราบที่ 2 ถ.เทอดดําริ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
667 031500051502 เมธี ทนนาดี 001W506213 51/3 กองพันทหารสื่อสารซ่อมบํารุงเขตห ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 สมุทรสาคร
668 037500122008 ศุภชัย แก้วหอมคํา 001W506213 กรมกําลังพลทหารบก กองบัญชาการกอ ถ.ราชดําเนินนอก แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
669 040500113701 สาโรจน์ ชัยยะ 001W506213 315 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
670 040500053707 ศาศวัต ลิ้มเจริญ 001W506213 900 กองพันทหารม้าที่30 กองพลทหารรา ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
671 032510002133 สมศักดิ์ แพฟืน 001W506213 - กรมวิทยาศาสาตร์ทหารบก ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร
672 032500134005 พรชัย สุวรรณปรีดี 001W506213 กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก ถ.ราชดําเนิน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
673 084510001401 วินัย ศรีชมพู 001W506213 48 ม.พัน 23 รอ. ถ.- ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
674 083500050600 วิสธร สีทน 001W506213 110 หมู่ 8 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศก ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 พระนครศรีอยุธยา
675 016500083004 เอนก กุลชา 001W506213 315 กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏ ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
676 089500025203 นิวัฒน์ โอบอ้อม 001W506213 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ กองพันทหารราบที่ 1 กรม ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 ชุมพร
677 016500123008 สันติ บุญญาพิชิตเดโช 001W506213 145 หน่วยข่าวกรองทางทหาร ถ.อํานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
678 084500122005 ชัยศรี จําปาทอง 001W506213 52 หมู่ 04 กองพันทหารม้าที่ 25 รักษาพระอง ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
679 084500036806 ประภาพ ช่วงชู 001W506213 กองพันทหารม้าที่23รักษาพระองค์ ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
680 084500066005 เฉลิมพร พันทอง 001W506213 52 หมู่ 04 กองพันทหารม้าที่ 25 รักษาพระอง ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
681 016500202802 สรศักดิ์ สัตถาผล 001W506213 - กองคลัง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ถ.- ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
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682 084510001744 สมศักดิ์ เอี่ยมสมร 001W506213 198 กองพันทหารม้าที่ 17 รักษาพระอง ถ.พหลโยธิน ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
683 082510002162 สิริรัตน์ พุดจาด 001W506213 35 หมู่ 6 ถ.1 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
684 082500018000 พิชัย พันธ์พิทักษ์ 001W506213 282 หมู่ 1 กองพันทหารม้าที่ 19 ค่ายสุรสีห์ ถ.ลาดหญ้า-บ่อพลอย ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
685 094500002608 นพดล บุญบูรา 001W506213 กองร้อยต่อสู้รถถังที่2 กองพลทห ค่ายพรหมโ ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
686 084500051903 ประสิทธิ์ แก้ววิเชียร 001W506213 กองพันทหารม้าที่ 11 รักษาพระอง ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
687 082500084807 วรโชติ ฉ่ําแก้ว 001W506213 282 หมู่ 1 กองพันทหารช่างที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
688 083500146809 มานพ หูประโคน 001W506213 - กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร
689 012500161109 ประเทือง รัตนพันธ์ 001W506213 กรมทหารพราน41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95000 ยะลา
690 001510050062 วีรภัสส์ โยธินปภาสิน 001W516215 - กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
691 001510160150 ภัทราวุธ พลสําราญ 001W516215 - ศูนย์การกําลังสํารอง ซ.วิภาวดี 4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
692 001510064150 จุฬารัตน์ ดวงตาผา 001W516215 - โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.ทหาร ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
693 008510010640 จิตราวี วันจันทร์ 001W516215 153 สํานักงานตรวจบัญชีกองทัพบก ถ.ราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
694 077510016247 สมัย กาฬภักดี 001W516215 - กองพันพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ถ.- ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
695 082510016187 วิทยา การณราช 001W516215 1 กรมการทหารช่าง ถ.1 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
696 082510018618 วุฒิชัย เต็งเที่ยง 001W516215 169 กรมทหารพรานที่14 ถ.1 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
697 077510014229 มานะ รวมศิลป์ 001W516215 - จังหวัดทหารบกราชบุรี ถ.- ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
698 076510010708 นาวิน เชี่ยวชาญ 001W516215 283/1 กรมทหารราบที่ 9 ถ.- ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
699 084510014682 หอม ผลทรัพย์ 001W516215 49/121 หมู่ 4 ถ.- ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
700 012510021763 เอกณรงค์ วิเศษประไพ 001W516215 * หมู่ 1 กองร้อยทหารพรานที่ 4208 กองร้อยทหารพรานที่ 4208 ถ.* ต.ลําไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260 สงขลา
701 001520099894 นพรัตน์ ยาวิไชย 001W521215 2 กองกําลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถ.เจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
702 001520070272 ตะวัน จันทร์ปล้อง 001W521215 2254 กรมยุทธโยธาทหารบก แผนกการเงิน ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร
703 022520015765 พรเทพ คาวีวงศ์ 001W521215 2 กรมการขนส่งทหารบก กองยานพาหนะ ถ.ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
704 005520013004 สมคิด สวนส้มจีน 001W521215 4 กองพันทหารปืนใหญ่ที่1 รักษาพระ ถ.ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
705 031520022038 ณัทพงศ์ แสงทอง 001W521215 . ศาลากลางจังหวัด สนง.สัสดีจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
706 029520026035 จุมพล นาคเขียว 001W521215 99/239 หมู่ 4 ถ.* ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปทุมธานี
707 031520012114 พลรบ เหรียญสุข 001W521215 8 สถาบันพยาธิวิทยา ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
708 029520020429 นเรศ แถมมั่น 001W521215 149 กรมการทหารสื่อสาร ถ.พระราม 6 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
709 028530002897 ทินกร สุขสาขา 001W521215 8 กรมแพทย์ทหารบก กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
710 026520013741 จรญู เรืองหนู 001W521215 92/1 กองพันทหารราบที่ 4 ซ.พหลโยธิน 8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
711 024520030408 บุญญฤทธิ์ ชุ่มเป้า 001W521215 - กองพันน้อยที่ 3 ถ.- ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
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712 026520016422 สายัณห์ อยู่คล้ํา 001W521215 - ถ.- ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
713 002530001196 ธนชัย ธนพิทักษ์ 001W521215 * กองบินปีกหมุนที่ 3 ศูนย์การบินทหารบก ถ.* ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 ลพบุรี
714 002520017301 ธัญญะ ศรีสังวรณ์ 001W521215 2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถ.เจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
715 088530002376 ทรงวุธ เจริญทรง 001W521215 - ค่ายธนะรัชต์(โรงเรียนนายสิบทหารบก) ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 ประจวบคีรีขันธ์
716 079520006404 พินิจ สุมกระจิว 001W521215 . ค่ายธนะรัชต์ ถ.. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ประจวบคีรีขันธ์
717 082520015066 ภัทร์สุวีร์ อาจหาญ 001W521215 41 ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
718 084530000760 บรรเจิด คงพันธ์คุ้ม 001W521215 41 กรมยุทธศึกษาทหารบก กทม. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
719 082520009227 จุมพล ศรีทับทิม 001W521215 282/1 ร้อย.บก.พล.ร.9 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
720 084520009839 สมคิด เสตางกูล 001W521215 54 จังหวัดทหารบกสระบุรี ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
721 082520016305 สืบวงษ์ ศรีวงษ์ 001W521215 284 หมู่ 1 กรมทหารราบที่19 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
722 077520015126 ทวีลาภ จามิกร 001W521215 * ร้อยสห.จทบ.รบ. ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
723 082520008051 อนุชา ครองนาม 001W521215 * กองร้อยบิน กองพลทหารราบราบที่ 9 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
724 016530004876 ธีระชัย ตันเสียงสม 001W521215 กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพ ถ.ราชดําเนินนอก แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพ 10200 กรุงเทพมหานคร
725 065520003635 ซําซูดิน สาแม 001W521215 * กรมทหารพรานที่ 41 ปณ.119 กรมทารพราน 41 ปณ.119 ถ.- ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 ยะลา
726 097520004874 ธวัชชัย อุดมศรี 001W521215 77 หมู่ 9 กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15 ถ.- ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 กระบี่
727 064520009821 ไพฑูรย์ หนูคล้าย 001W521215 130 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ลําภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 ตรัง
728 063530000934 สมบูรณ์ มะยะกูล 001W521215 153 หมู่ 11 ถ.* ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 พัทลุง
729 072520002262 สมบูรณ์ สมบัติยานุชิต 001W521215 217 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานี ถ.- ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 ปัตตานี
730 075520011502 เสรี ชูเมือง 001W521215 283 หมู่ 1 มณฑลทหารบกที่41 ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช
731 075520015776 บุญรัก มากแก้ว 001W521215 18010 หมู่ 9 ร้อย.ลว.ไกล 5 พล.ร 5(ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 นครศรีธรรมราช
732 075520014479 ธนิต ภู่ภักดีพันธ์ 001W521215 - กองพันทหารปืนใหญ่ ถ.หลวงเสนาณรงค์ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช
733 065520003554 สุรเชษฐ์ อโนทัย 001W521215 211 หมู่ 1 ค่ายสิรินธร ยะลา ถ.- ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 ปัตตานี
734 076540003064 วชิราวุธ งามชื่น 001W545457 164 หมู่ 02 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 สมุทรปราการ
735 084550008201 พนาชัย ไผ่นาค 001W555204 * กองพีนทหารม้าที่ 20 รักษาพระองค์ ถ.* ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
736 009570006687 สัญญา ธานีไกล 001W574610 51/3 หมู่ 3 กองพันทหารสื่อสารซ่อมบํารุงเขตหลัง (คุณประโยชน์) ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 สมุทรสาคร
737 038570012695 วราภรณ์ ทับทิมรณยุทธ 001W574610 กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพ 10200 กรุงเทพมหานคร



ลําดับที่ เลขที่บัญชี ชื่อ นามสกุล รหัส ที่ทํางาน จังหวัด
738 078540010576 ศักดา โตรุ่ง 001W530167 ที่ว่าการอําเภอแหลมงอบ ที่ว่าการอําเภอแหลมงอบ ถ.- ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 ตราด
739 074550013968 กมล ขําโขนงงาม 001W530167 - ค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 สมุทรสาคร
740 068540006530 อารีลักษณ์ วงษ์พันธ์ 001W530167 779 หมู่ 12 โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
741 055560020650 ประมวล ศรีสุวรรณ 001W530167 93/22 หมู่ 2 กรมทหารราบที่21 รักษาพระองศ์ (กองพันทหาร ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี
742 068570001102 อํานาจ ทองแถม 001W530167 779 หมู่ 12 โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ถ.- ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
743 068580002423 สมชาย ภาคีพันธุ์ 001W530167 - กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 รัษาพระองค์ฯ ถ.- ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
744 068470106002 พิศุทธ์ เสริมสมบูรณ์ 001W530167 535 หมู่ 2 กรมทหาราบที่ 12 ค่ายไพรีระย่อเดช ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 สระแก้ว
745 055550007052 ยงยุทธ แสงศิริ 001W530167 - กองพันทหารปื่นใหญ่21 รักษาพระองค์ ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี
746 074580010435 โยธิน ฮะเฮ็ง 001W530167 1 กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ถ.ศรีโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา
747 074540018897 อํานาจ สอนแสนสุข 001W530167 2/13 กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา
748 074550019736 ชัยยันต์ จ้อยเจริญ 001W530167 0 กรมทหารราบที่ 112 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 ฉะเชิงเทรา
749 055550001153 สมหมาย วิลัยรส 001W530167 306 ป.พัน.21 รอ. ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี
750 056530033320 วันวิสา สอนมุข 001W530167 - กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก กองบัญชาการกองทัพ ถ.ราชดําเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
751 068490079706 พชรพล บุญญนรังษี 001W530167 677 กองพันทหารสารวัตรที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
752 068540014054 จักรกฤษณ์ ศรีสุขโข 001W530167 * กอง พธ.พล.ร.2 รอ. กอง พธ.พล.ร.2 รอ. ซ.ค่ายพรหมโยธี ถ.- ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
753 061560007962 วัยวิทย์ เสงี่ยมวัฒนะ 001W530167 550 หมู่ 4 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
754 401560000241 วิสิทธิ์ สุเพ็งคํา 001W530167 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ซ.ค่ายมหาศักดิพลเสพ ถ.มลิวรรณ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ขอนแก่น
755 061540003564 สุวิทย์ ภักดีสุจริต 001W530167 - ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ ถ.อุดร-หนองสําโรง ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
756 061560000512 วิทยา จุมพลหล้า 001W530167 * ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
757 061530014274 สุรเชษฐ์ สรวงศิริ 001W530167 * หมู่ 6 ร.13 พัน.2 ค่ายเจ้าพระยาสรุวงศ์วัฒนศักดิ ร.13 พัน.2 ถ.อุดรฯ-หนองสําโรง ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
758 093530010015 จิตรภากร ค้องก่ํา 001W530167 124 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
759 061540012652 นิยม ดวงแก้ว 001W530167 665 หมู่ 12 กองร้อยทหารราบยานเกราะที่ 1 ร.2 พัน1 ซ.ค่ายจักรพงษ์ ถ.* ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
760 093570014299 สุเมร มูลมาก 001W530167 * ค่ายบดินเดชา กองพันทหารราบที่ 3 ถ.* ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 ยโสธร
761 053550009638 สุชาติ ทับคง 001W530167 149 แผนกวิทยุ กองการสื่อสาร กรมการทหารสื่อสา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพ 10300 กรุงเทพมหานคร
762 004570006687 มงคล สุดชาดี 001W530167 - กรมทหารราบที่ 8 (หมวดซ่อมบํารุงส่วนหน้าที ซ.(ค่ายสีหราชเดโชไชย) ถ.- ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
763 052570004222 ภูติ แทบพล 001W530167 - หน่วยสัสดีอําเภอห้วยเม็ก ที่ว่าการอําเภอห้วยเม็ก ถ.- ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 กาฬสินธุ์
764 004570026344 วิจิตร บุญกัณฑ์ 001W530167 * กองพันทหารปืนใหญ่ที่16 ค่ายสมเด็จพระพุทธ ถ.- ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
765 086550001764 สาธิต ไชยต่อม 001W530167 - ค่ายศรีสองรัก ถ.เลย-เชียงคาน ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 42100 เลย
766 107570002588 จิรายุทธ แสงจันทร์ 001W530167 * หน่วยข่าวกรองทางทหาร หน่วยข่าวกรองทางทหาร ถ.* แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
767 073570000266 ประภาส สุขเสริม 001W530167 - กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารา ค่ายกฤษณ์สีวะรา ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 สกลนคร
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768 004540027964 บรรลุ บุตรยุทธ 001W530167 100/374 หมู่ 13 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
769 004560002172 วันวิสา คําสิงห์ 001W530167 153 สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก ถ.ราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จ.กรุงเทพ 10300 กรุงเทพมหานคร
770 093540002858 พงศักดิ์ วงษ์พร 001W530167 - สํานักงานสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 ร้อยเอ็ด
771 093540013388 สมพงษ์ บุ่งหวาย 001W530167 * จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด(ร้อย.สห.จทบ.รอ. ถ.ลําห้วยเหนือ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 ร้อยเอ็ด
772 112570003725 เอื้อมพงศ์ โสภาบุตร 001W530167 122/56 หมู่ 7 กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 16 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
773 073560002870 จุมพล สินพรหม 001W530167 * จังหวัดทหารบกสกลนคร ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 สกลนคร
774 093580001202 สุรวัฒน์ ภามนตรี 001W530167 * ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กองพันทหารช่างที่ 6 ถ.ร้อยเอ็ด-สารคาม ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
775 061560007271 อนุพล ปลัดบาง 001W530167 * มณฑลทหารบกที่24 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
776 061550009665 ภาณุเดช วงษ์สามารถ 001W530167 1 ค่ายศรีโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา
777 086550002493 เมธี ดีหามแห 001W530167 - ค่ายศรีสองรัก ถ.เลย-เชียงคาน ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 42100 เลย
778 061530015880 ไพพนอม อินทร์เพชร 001W530167 550 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ซ.หนองขอนกว้าง ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
779 073560006078 เกียรติศักดิ์ เกษรมาลา 001W530167 * บก.จทบ.นพ. ค่ายพระยอดเมืองขวาง ถ.นิตโย ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 นครพนม
780 404570002891 กิตติวัฒน์ หน่วยเขียว 001W530167 282 หมู่ 1 กองพลทหารราบที่9 ค่ายสุรสีห์ ถ.- ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
781 061530010254 คณากร อดกลั้น 001W530167 - กองร้อย ค.หนัก ร.13 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
782 086540004887 กล้าหาญ เจนจัด 001W530167 65 ม.8 พัน.1 ค่ายศรีสองรัก ถ.- ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 42100 เลย
783 004530024887 พรมมิล ชารีนาง 001W530167 65/155 หมู่ 1 ร.8 พัน.1 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 42100 เลย
784 093530016207 อํานวย ปริโย 001W530167 122 หมู่ 7 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 ถ.* ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
785 061540011397 พรธิภา บุตรกันหา 001W530167 * สํานักงานสัสดีจังหวัดอุดรธานี สํานักงานสัสดีจังหวัดอุดรธานี ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
786 053480202704 อิทธิพล ศรีวริสาร 001W530167 - ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กองพันทหารช่างที่6 ถ.- ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
787 408570000453 กฤษฎากรณ์ ปาละสิทธิ์ 001W530167 - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 นครนายก
788 093530006799 ชิราวุธ ดําพร 001W530167 * ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก กองพันปืนใหญที่ 106 ถ.ร้อยเอ็ด-สารคาม ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
789 061570016561 สราวุธ ประเสริฐศักดิ์ 001W530167 กรมข่าวทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก กรมข่าวทหารบก ถ.ราชดําเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพ 10200 กรุงเทพมหานคร
790 061550009932 พละ สายันเกณะ 001W530167 550 หมู่ 1 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
791 061540018690 สุรชัย อินทะสร้อย 001W530167 * ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ ร.13 พัน2 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
792 073550007181 ชํานาญ ภูศรีฐาน 001W530167 * ฝยภ.จทบ.สน. ฝยภ.จทบ.สน. ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 สกลนคร
793 086530001996 มีชัย แสวงสุข 001W530167 * ที่ว่าการอ.เอราวัณ ถ.เลย-อุดร ต.เอราวัณ อ.กิ่งอําเภอเอราวัณ จ.เลย 42220 เลย
794 081560006445 สุรศักดิ์ กากแก้ว 001W530167 104 หมู่ 3 กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่16 ค่าบดิ ค่าบด ถ.* ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 ยโสธร
795 013540020123 พยุง ขอเฉลิมกลาง 001W530167 235 ป.พัน 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ป.พัน 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
796 071540005197 วีรยุทธชัย วุฒิยา 001W530167 - กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่21 รักษาพ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 ชลบุรี
797 106560005388 อํานาจ วายุภักตร์ 001W530167 . กองพันทหารปืนใหญ่ที่103 ค่ายสุรนารี กองพันทหารปืนใหญ่ที่103 ค่ายสุรนารี ถ.. ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
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798 081540010448 ซอง กระแสโสม 001W530167 - ที่ว่าการอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ถ.รพช. ต.สีวิเชียร อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี 34260 อุบลราชธานี
799 013530030366 ธนกฤต หมอยา 001W530167 * สน.สัสดีจังหวัดนครราชสีมา สน.สัสดีจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
800 071540006062 ปิยพันธุ์ บุญสุข 001W530167 55/3 กองพันทหารสารวัตรที่ 11 ถ.ราชดําเนินนอก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
801 047560005110 สถิตย์ โคตรมิตร 001W530167 121 หมู่ 2 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ค่าย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ค่า ถ.แจ้งสนิท ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 ยโสธร
802 106540008487 พิสิทธิ์ ศรีวิชา 001W530167 . หมู่ 11 กรมทหารช่างที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กรมทหารช่างที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ถ.. ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
803 013550014992 ชาญณรงค์ โลเชียงสาย 001W530167 * กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
804 047540005863 สกุล ราษฎรดี 001W530167 104 หมู่ 3 ค่ายบดินทรเดชา ค่ายบดินทรเดชา ถ.แจ้งสนิท ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 ยโสธร
805 106580001568 ภูวเดช สูติปัญญา 001W530167 99 หมู่ 1 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้า ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 นครนายก
806 081540007568 พงษ์ศักดิ์ ชนารี 001W530167 6 กรมทหารราบที่ 6 ถ.วาริน-พิบูล ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 อุบลราชธานี
807 081540009340 กิจการพัชร ศิริวัฒน์ 001W530167 1721/1 ศาลอาญากรุงเทพใต้ ถ.เจริญกรุง63 แขวงสาทร เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กรุงเทพมหานคร
808 081550008871 วิทยา พุ่มหริ่ง 001W530167 * หมู่ 5 กรมทหารราบที่16 ถ.แจ้งสนิท ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 ยโสธร
809 067540014799 สุทะ ชนะพาล 001W530167 55 หมู่ 10 ม.ซับทอง ถ.- ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 ชัยภูมิ
810 047540000889 บํารุงศิลป์ อินประภา 001W530167 - หน่วยสัสดีอําเภอเมืองยโสธร ที่ว่าการอําเภอเมืองยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 ยโสธร
811 013510007757 วิรัชนิพัท ดังขุนทด 001W530167 147 กองพลพัฒนาที่ 2 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
812 081570012965 เอกพล ชูจิตต์ 001W530167 283 หมู่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 ถ.วารินชําราบ ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 อุบลราชธานี
813 013560007456 สุนิสา พินสุวรรณ 001W530167 173 หมู่ 4 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 นครราชสีมา
814 081540018501 แสงชัย ไชยมงคล 001W530167 188 หมู่ 5 กรมทหารพรานที่23 ถ.เขาพระวิหาร ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ศรีสะเกษ
815 047480024202 บุญนุ่ม วงชาลี 001W530167 * กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่านสมเด็จพ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
816 047510002235 สรายุทธ เยาวบุตร 001W530167 - หมู่ - สํานักงานสัสดีจังหวัดมุกดาหาร สนง.สัสดีจ.มุกดาหาร ถ.- ต.คําบก อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 49110 มุกดาหาร
817 071540003802 ธานี กรวยทอง 001W530167 * ที่ว่าการอําเภอศีขรภูมิ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 สุรินทร์
818 081550016824 ฉลาด รูปโสม 001W530167 - มทบ.22 ค่ายสรรพสิทธประสงค์ ถ.วารินชําราบ-เดช ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 อุบลราชธานี
819 071550003177 กมล คหะวงษ์ 001W530167 * ค่ายวีรวัฒน์โยธิน(ร.23/3) ค่ายวีรวัฒน์โยธิน (ร.23/3) ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 สุรินทร์
820 013540034261 ศุภกร จุมพลพงษ์ 001W530167 * กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ายสีหรา กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ายสีหร ถ.มะลิวัลย์ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
821 071570008880 ธีระพงษ์ บุญฤกษ์ 001W530167 - จังหวัดทหารบกสุรินทร์ ถ.* ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 สุรินทร์
822 071550007529 สําเนียง งามศักดิ์ 001W530167 116/5 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กองสรรพาวุธ เบา กองพลมหารราบที่ 6 ถ.ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ร้อยเอ็ด
823 081550012927 พิษณุ สุวรรณกูฎ 001W530167 * มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ถ.- ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 อุบลราชธานี
824 067540007768 ทองผิน เปล่งศรี 001W530167 222 หมู่ 6 กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8 กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8 ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290 ขอนแก่น
825 067560008710 ทนงศักดิ์ ไชยนอก 001W530167 - หมู่ 4 หน่วยสัสดีอําเภอหนองบุญมาก ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 นครราชสีมา
826 085550008231 อนุรักษ์ ปัญญาเล็น 001W530167 * กองพันทหารม้าที่ 10 กองพันทหารม้าที่ 10 ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 น่าน
827 070580000965 ผล กองคํา 001W530167 200 หมู่ 5 กรมทหารราบที่17 ถ.- ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 พะเยา
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828 090550008171 อัษดิน สายจําปา 001W530167 285 กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 3 กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 3 ถ.- ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่
829 051530010429 ธนภณ สมวงศ์ 001W530167 - ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52000 ลําปาง
830 051550010807 ธนานพ หน่อคํา 001W530167 - กองพันส่งกําลังและบริการที่ 23 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
831 085560000825 พยุงศักดิ์ ใจเสมอ 001W530167 135 หมู่ 11 ม.พัน 15 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 น่าน
832 003550024528 ณัฐวุฒิ ปั๋นคํา 001W530167 005/1 หมู่ 2 ค่ายขุนเณร กองพันพบพิเศษที่ 1 ถ.- ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 เชียงใหม่
833 003490564701 กมล รุ่งเรือง 001W530167 86 หมู่ 06 กรมทหารราบที่ 7ค่ายกาวิละ ซ.- ถ.- ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 แม่ฮ่องสอน
834 085550005754 สัมพันธ์ ต๊ะต๊ะ 001W530167 134 หมู่ 11 กองพันทหารม้าที่ 15 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 น่าน
835 070560004840 นรินทร์ บ้านกลาง 001W530167 - กรมทหารราบที่ 17 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 พะเยา
836 051570006919 คเชนทร์ ศรีอาจ 001W530167 303 หมู่ 7 ศูนย์การบินทหารบก กองบินสนับสนุนทั่วไป ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 ลพบุรี
837 062580001811 ชัยชาญ ธิยานันท์ 001W530167 2 หมู่ 5 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 รอ. ค่ายพรหมโยธี ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
838 085540001930 โชดก สุนทรเมือง 001W530167 - สํานักงานสัสดีอําเภอนาหมื่น ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 น่าน
839 050560010469 ขวัญชัย ธุวะคํา 001W530167 265 จังหวัดทหารบกเชียงราย ถ.- ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 เชียงราย
840 085530005211 ดนัยศักดิ์ ปิจนันท์ 001W530167 - หน่วยฝึก นศท. จทบ.นน. ค่ายสุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 น่าน
841 050540001008 ประวิทย์ บุญเกษม 001W530167 256 หมู่ 15 ค่ายเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 เชียงราย
842 003550004617 กิตติพจน์ มิ่งคุณากร 001W530167 - กองพลทหารม้าที่ 1 ถ.- ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
843 046530005958 วัฒนา เลี่ยมสมบัติ 001W530167 337/86 หมู่ 6 จังหวัดทหารบกตาก ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ตาก
844 051540009874 สุทธิชัย หนูมา 001W530167 - โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถ.- ต.พิชัย อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52000 ลําปาง
845 003530046809 บุญเสริม มณฑา 001W530167 1 ค่ายกาวิละ ถ.ลําพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่
846 070540005777 สราวุธ คํามาตร 001W530167 - ค่ายภาณุรังษี แผนกจัดหา ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
847 046570003518 สุชาติ โท่มาก 001W530167 * กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 ถ.* ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
848 003540007861 วราทิต สินธุวรากุล 001W530167 285 ค่ายกาวิละ ซ.- ถ.ลําพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่
849 085550007146 เกริกชัย พงค์สุภา 001W530167 88 หมู่ 9 กองพันทหารปืนหญ่ที่ 721 ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 ลพบุรี
850 090560008129 สนิม มะโนจิตต์ 001W530167 103 หมู่ 2 กองพันสัตว์ต่าง กองพันสัตว์ต่าง ถ.- ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 เชียงใหม่
851 070550003684 สุชาติ มูลเมือง 001W530167 * กรมทหารราบที่3กรมทหารราบที่17 ค่ายเม็งรายมหาราช ถ.- ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 เชียงราย
852 059550001660 ไพฑูรย์ รักแจ้ง 001W530167 * ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 ยะลา
853 011560003531 อภิเชษฐ ชุ่มวารี 001W530167 * กองบัญชาการกองพลทหารราบที่4 ถ.* ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
854 092540006246 สามารถ เนตรโนนไทย 001W530167 35 หมู่ 06 โรงพยาบาลอานันทมหิดล ถ.พระยาพิชัยดาบหัก ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
855 011580013956 พิสิฐชัย ผิววันดี 001W530167 - จังหวัดทหารบกตาก ค่ายวชิรปราการ ถ.- ต.น้ํารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ตาก
856 058540000173 รักแดน เมืองวงค์ 001W530167 - หมู่ 1 ที่ว่าการอําเภอศรีสําโรง หน่วยสัสดี อ.ศรีสําโรง ต.คลองตาล อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 64120 สุโขทัย
857 080550003833 เอกนรินทร์ สิงห์สถิตย์ 001W530167 99/2244 กองพันทหารช่างที่8 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์



ลําดับที่ เลขที่บัญชี ชื่อ นามสกุล รหัส ที่ทํางาน จังหวัด
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858 011560012865 วรวุฒิ คุณรอด 001W530167 - ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองพันส่งกําลังและบริการที่23 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
859 011550010514 สมาน แสงสุข 001W530167 * สํานักงานสัสดีอําเภอสวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 สุโขทัย
860 011570007729 ศักดิ์ดา สวัสดี 001W530167 * กองพันส่งกําลังและบริการที่23 ค่ายสมเด็จพ ถ.* ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
861 057530015988 มานพ ง่วนพริ้ง 001W530167 * กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์
862 080540006702 ณวรัฎ ทองยะ 001W530167 - ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ถ.- ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310 นครศรีธรรมราช
863 080560004463 เริงศักดิ์ สรอุบล 001W530167 - ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฝ่ายการช่าง กองทัพภาคที่ 3 ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
864 092540003890 ชัยชาน จานศิลา 001W530167 * กองพันทหารขนส่งซ่อมบํารุงเครื่องบินทหารบก ถ.* ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 ลพบุรี
865 092530003729 วิรัช น้อยดา 001W530167 35 หมู่ 6 รพ.อานันทมหิดล ถ.* ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
866 011550001620 รัชตชัย ดีอินทร์ 001W530167 - กองพลทหารม้าที่1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
867 011540014112 นิวัฒน์ หมวกเครือ 001W530167 * กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
868 011560007111 สุพัฒน์ สุทธิสนิทพันธ์ 001W530167 - ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
869 092570005927 นนทกานต์ เพ็ชรัตน์ 001W530167 - หมู่ - กองพันบินที่ 21 กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก - ซ.- ถ.- ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 ลพบุรี
870 011560004309 พงศ์พันธุ์ คล้ายทอง 001W530167 0 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
871 057550006715 บรรเลง สิทธิกรรม 001W530167 ค่ายจิรประวัติ ร.4 พัน2 กองร้อย 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์
872 011570011508 ปริญญา ศรีคร้าม 001W530167 - กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ถ.ปู่ทรัพย์ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
873 092540000012 ประดิษฐ์ เพ็ญกรูด 001W530167 * กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ถ.* ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
874 011580000953 สุรพงศ์ ชลประทิน 001W530167 - กองพันทหารสื่อสารที่23ค่ายสมเด็จพระเอกาท ถ.- ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
875 057540008612 ธนาภัสสร์ อ่ําทิม 001W530167 8 กองพันทหารช่างที่ 4 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์
876 057550008466 โชคชัย กระดิษฐ์ 001W530167 * กองพันทหารราบที่4 กรมทหารราบที่4 ซ.ค่ายวชิรปราการ ต.น้ํารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ตาก
877 301570002132 จันทร์แก้ว ยอดคํา 001W530167 140 หมู่ 2 ค่าย ป.พัน 20 ถ.- ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 อุตรดิตถ์
878 080570007176 ทับทิม พันทองหล่อ 001W530167 179 หมู่ 1 กรมทหารพรานที่ 35 กรมทหารพรานที่ 35 ถ.- ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 กําแพงเพชร
879 069540007346 วีระ หงษ์ทอง 001W530167 18 หมู่ 4 ซ.หมู่บ้านมะขาม ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 กําแพงเพชร
880 080540000120 เฉลียว ใจทน 001W530167 - กองพันทหารสื่อสารที่ 11 ค่ายพ่อขุนผาเมือ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
881 092550006498 ภคพล ดวงแก้ว 001W530167 - กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่1 ค่ายวช ถ.- ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
882 092570003616 วันชัย ช่างเสาร์ 001W530167 301/1816 หมู่ 7 ถ.- ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 ลพบุรี
883 011550010946 กฤษ จันทร์แย้ม 001W530167 - กองพันทหารสื่อสารที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศ ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
884 080570006829 ธนา คุ้มทองมาก 001W530167 - กองพันทหารม้าที่ 18 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
885 011570006228 ทวีชัย ร่วนลอย 001W530167 126 หมู่ 2 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ค่ายสมเด็จพระเอกทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
886 092560004355 สุภกิจ ชีเรไร 001W530167 255 หมู่ 1 กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ถ.- ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
887 011550001337 ฤทธินันท์ ศรีวิชัยวงค์ 001W530167 - ค่ายพ่อขุนผาเมือง ถ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
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888 092550002232 ศรีนคร ปราชญาสุนทร 001W530167 กองพลาธิการส่งกําลังทางอากาศ ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
889 057540009545 ไพฑูรย์ อัคนิถิน 001W530167 * ที่ว่าการอําเภอหัวยคต ต.ห้วยคต อ.กิ่งอําเภอห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 อุทัยธานี


