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

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

ประเภทเอกสาร 

ผู้รับทราบ  ที่ของผู้ให้ข่าว 
กห ๐๔๐๑/๕๘๐ 

  

 ๑. อ้างถึง ข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับกองทัพบก ลง ๑๕ มี.ค. ๕๓   
 ๒. ตามอ้างถึง ทบ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ธอส. ในโครงการสวัสดิการเงินกู้
เพื่อที่อยู่อาศัย เม่ือวันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๓ เพื่อจัดสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งข้อตกลงดังกล่าว ได้กําหนดให้ ทบ. ดําเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของกําลังพลที่ใช้
สิทธิสวัสดิการฯ นําส่งชําระหนี้เงินกู้ให้แก่ธนาคารจนกว่าจะมีการชําระหนี้เสร็จสิ้น  
 ๓. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งขอให้กําลังพล สังกัด ทบ. ซึ่งใช้สิทธิกู้เงิน 
ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ชําระหนี้เงินกู้ โดยขอให้ ทบ./หน่วยต้นสังกัด รวบรวมนําส่ง
เงินเดือนของผู้กู้ จนกว่าจะมีการชําระหนี้เสร็จสิ้น ดังนี้ 
  ๓.๑ เปลี่ยนเงินงวด เดือน เม.ย. ๖๓ จํานวน  ๔๗๙ คน 
  ๓.๒ เปลี่ยนเงินงวด เดือน มิ.ย. ๖๓ จํานวน  ๒๖๗ คน 
   ๓.๓ ชําระงวดแรก เดือน ก.ค. ๖๓ จํานวน  ๑๒๒  คน 
 ๔. เพื่อให้การนําส่งเงินเดือนของผู้กู้ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ตามข้อ ๓ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยต้นสังกัดตรวจสอบรายชื่อกําลังพล ตามที่ได้ใช้สิทธิทํานิติกรรมกู้เงิน
ตามโครงการฯ พร้อมทั้งนําส่งเงินให้กับ ธอส. เพื่อชําระหนี้เงินกู้ให้เสร็จสิ้นตามที่กําหนด ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบ
รายชื่อฯ ทางเว็บไซต์ กพ.ทบ. https://dop.rta.mi.th/index.php หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์   
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        ผอ.กอง กพ.ทบ. 

                นายทหารอนุมัติข่าว 

 ( สําเนา ) 



ลําดับ เลขที่บัญชี ชื่อนามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน
นําส่งเดือน เม.ย.63

ญ ุ
1 097610002009 นาย ทํานุ จันทโน 4,900.00  เม.ย.63 สํานักงานสัสสดีจังหวัดกระบี่ จ. กระบี่
2 001510074498 พ.อ. ราชัน ฟักเจริญ 1,200.00  เม.ย.63 กรมข่าวทหารบก  กรุงเทพฯ
3 032490065609 จ.ส.อ. สุนทร ธนโชติเขียวสวาท 1,700.00  เม.ย.63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ
4 001471919105 จ.ส.อ. ชยุต รัตนะจิตรดี 1,700.00  เม.ย.63 สํานักงานการเงิน กรมแพทย์ทหารบก กรุงเทพฯ
5 038480170606 นาย ธงชัย ไหว้ครู 500.00  เม.ย.63 กองบริการ กรมการขนส่งทหารบก กรุงเทพฯ
6 026500049209 พ.ต. สุเมธ เมนะสูต 2,700.00  เม.ย.63 สํานักงานพระธรรมนูญทหารบก กรุงเทพฯ
7 035510009395   ํ ป้ 4 400 00  63 โ ี ่  ่  7 035510009395 จ.ส.อ. สงคราม ขาแปง 4,400.00  เม.ย.63 โรงเรยนขาวทหารบก กรมขาวทหารบก กรุงเทพฯ
8 020490133706 จ.ส.อ. มานิตย์ ทองศิริ 700.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 11 กรุงเทพฯ
9 032500152207 ส.อ. วิษณุ โชคอํานวยเจริญ 900.00  เม.ย.63 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ
10 001461459806 ร.ท. ธนิตชัย เย็นชัยสิทธิ์ 300.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า กรงเทพฯ10 001461459806 ร.ท. ธนตชย เยนชยสทธ 300.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กรุงเทพฯ
11 015470092802 จ.ส.อ. บุญเรียน แลเพชร 1,200.00  เม.ย.63 กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ
12 035460117206 นาย ศุภกฤต ศรพรหมมาศ 5,000.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
13 001470813005 นาย สมบูรณ์ ชนะประสพ 1,000.00  เม.ย.63 วิทยาลัยการทัพบก กรุงเทพฯ
14 001482300909 นาย วัชระ ศรีจามร 1,000.00  เม.ย.63 สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กรุงเทพฯ
15 005470044105 จ.ส.อ. ผดุงศักดิ์ ธนสารกุล 1,900.00  เม.ย.63 สํานักงานการเงิน กรมแพทย์ทหารบก กรุงเทพฯ
16 005480178805 ส.อ. วิเศษ จันทร์สวาสดิ์ 5,200.00  เม.ย.63 ศูนย์การกําลังสํารอง  กรุงเทพฯ

่ ่17 001500733507 จ.ส.อ. อนุ แผ่นทอง 300.00  เม.ย.63 กองพันทหารราบที 4 กรมทราบราบท ี1 รอ. กรุงเทพฯ
18 026510010868 จ.ส.อ. ปราเวศ มณีวงษ์ 500.00  เม.ย.63 กรมข่าวทหารบก กรุงเทพฯ
19 028460078007 พ.ต. พิสันต์ สุวรรณภา 4,100.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 11 กรุงเทพฯ
20 017460012408 ส อ  สวิทย์ พินเสี้ยว 2 300 00  เม ย 63 กรมการทหารสื่อสาร กรงเทพฯ20 017460012408 ส.อ. สุวทย พนเสยว 2,300.00  เม.ย.63 กรมการทหารสอสาร กรุงเทพฯ
21 001470812805 นาย สมบูรณ์ ชนะประสพ 1,500.00  เม.ย.63 วิทยาการการทัพบก กรุงเทพมฯ 
22 028460077409 พ.ต. พิสันต์ สุวรรณภา 8,600.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 11 กรุงเทพฯ
23 032490056202 จ.ส.อ. สุนทร ธนโชติเขียวสวาท 2,800.00  เม.ย.63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯุ , ญ ุ
24 035500112603 ส.อ.หญิง ลัดดาวัลย์ อินทร์ประสิทธิ์ 2,100.00  เม.ย.63 กรมกําลังพลทหารบก  กรุงเทพฯ



ลําดับ เลขที่บัญชี ชื่อนามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน
นําส่งเดือน เม.ย.63

ญ ุ
25 026500049102 พ.ต. สุเมธ เมนะสูต 7,100.00  เม.ย.63 สํานักงานพระธรรมนูญทหารบก กรุงเทพฯ
26 001500733303 จ.ส.อ. อนุ แผ่นทอง 700.00  เม.ย.63 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทราบราบที่ 1 รอ. กรุงเทพฯ
27 032500152100 ส.อ. วิษณุ โชคอํานวยเจริญ 1,600.00  เม.ย.63 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ
28 039500073502 จ.ส.อ. โสภณ วงษ์จําปา 200.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ
29 035500112700 ส.อ. สักดา วิยะเศษ 1,800.00  เม.ย.63 กรมกําลังพลทหารบก  กรุงเทพฯ
30 026510010826 จ.ส.อ. ปราเวศ มณีวงษ์ 1,200.00  เม.ย.63 กรมข่าวทหารบก  กรุงเทพฯ
31 001520062708 ิ  ั  ์ ิ 3 600 00  63 ิ ์  31 001520062708 จ.ส.อ.หญง พชราภรณ ทพยเวช 3,600.00  เม.ย.63 กรมดุรยางคทหารบก กรุงเทพฯ
32 032580002804 พ.อ. ปพน วิบูลสมัย 2,300.00  เม.ย.63 กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ 
33 201610000711 พ.อ.หญิง ชาคริยา ธีรเนตร 7,500.00  เม.ย.63 รพ.พระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพฯ
34 085610005628 ส.อ. อนชา จันตละ 7,400.00  เม.ย.63 กองพันทหารขนส่งที่ 2 กรมทหารขนส่ง  กรงเทพฯ34 085610005628 ส.อ. อนุชา จนตละ 7,400.00  เม.ย.63 กองพนทหารขนสงท 2 กรมทหารขนสง  กรุงเทพฯ
35 123620002696 ส.ท. คมสัน ไวว่อง 3,700.00  เม.ย.63 ส.พัน.12 กรุงเทพฯ
36 132610003669 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุนิสา หมันเหตุ 5,600.00  เม.ย.63 กรมสรรพาวุธทหารบก  กรุงเทพฯ
37 131620001978 นาย พงศธร ก้านทอง 5,500.00  เม.ย.63 กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ
38 022590002475 พ.อ. มนูญ เลาหะโชติ 1,900.00  เม.ย.63  จ. กรุงเทพมหานคร
39 007580002613 น.ส. สาธิมา มั่นดี 8,000.00  เม.ย.63 สํานักวิจัยและการพัฒนาการทางทหารกองทัพบก กรุงเทพฯ
40 088560010967 นาย อรรถพล รอดสวัสดิ์ 14,800.00  เม.ย.63 กิจการสวัสดิการ px สาขา มทบ.11 กรุงเทพฯ 

่41 031600009120 จ.ส.อ. วิสิทธ์ รักษจิตร 5,400.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที 11 กรุงเทพฯ
42 025580001039 จ.ส.อ. ฐานะ ตัวประโคน 8,900.00  เม.ย.63 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรุงเทพฯ
43 002570001944 นาง สุทธาทิพย์ ชื่นชม 3,900.00  เม.ย.63 หน่วยบัญชาการรักษาดินเเดน กรุงเทพฯ
44 005550010945 ร อ  มงคลชัย มะเฟือง 6 800 00  เม ย 63 สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก  กรงเทพฯ44 005550010945 ร.อ. มงคลชย มะเฟอง 6,800.00  เม.ย.63 สานกงานปลดบญชกองทพบก  กรุงเทพฯ
45 122580002730 ร.ต. นพสิทธิ์ นลินจิรพัฒน์ 2,100.00  เม.ย.63 กรมดุริยางค์ทหารบก กรุงเทพฯ
46 212580000240 ร.อ. ไชยโย คํามูล 7,000.00  เม.ย.63 มทบ.32 จ.ลําปาง
47 041560001364 จ.ส.อ.หญิง วรรณภา โด่งพิมาย 7,600.00  เม.ย.63 รพ.พระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพฯญ , ุฎ ุ
48 263620031835 จ.ส.อ. นิพนธ์ เกิดแสง 4,900.00  เม.ย.63 กรมสรรพาวุธทหารบก ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรุงเทพฯ



ลําดับ เลขที่บัญชี ชื่อนามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน
นําส่งเดือน เม.ย.63

ญ ุ
49 029610009927 ร.ต. จตุรงค์ เอฬกินฑะ 2,400.00  เม.ย.63 สํานักงานตรวจสอบภายใน กรุงเทพฯ
50 211580004620 จ.ส.อ. กฤษณ สุขสถาน 700.00  เม.ย.63 ส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ
51 024560017224 นาย โสฬส อินทรสุข 3,900.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
52 025540016317 จ.ส.อ. กอบกิจ เวศกาวี 6,000.00  เม.ย.63 กรมการสื่อสารทหาร กรุงเทพฯ
53 075580006521 ส.ท. อนุสรณ์ อักษรเลข 10,400.00  เม.ย.63 มทบ.11 กรุงเทพฯ
54 201580002843 ร.ต. สุวัฒน์ วงษ์เหล็ก 8,800.00  เม.ย.63 กองพันทหารราบ ศูนย์การกําลังสํารอง กรุงเทพฯ
55 001600044028  ิ  ี 3 600 00  63 ื่  55 001600044028 น.ส. อารสา มาด 3,600.00  เม.ย.63 กรมการทหารสอสาร กรุงเทพฯ
56 018530012431 ร.อ. วรเดช แก้วดํารงค์ 6,100.00  เม.ย.63 กรมแผนที่ทหาร กรุงเทพฯ
57 075570017003 จ.ส.ท. บุญเลิศ ขอสุก 900.00  เม.ย.63 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก กรุงเทพฯ
58 028560017804 พ.อ. ดสิต สถาวร 4,700.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า กรงเทพฯ58 028560017804 พ.อ. ดุสต สถาวร 4,700.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กรุงเทพฯ
59 409630000284 น.ส. มณฑกาญจน์ ลุนสําโรง 3,100.00  เม.ย.63 กรมสวัสดิการทหารบก  กรุงเทพฯ
60 094540001507 พ.ต. ชูเกียรติ ทวีคูณ 11,000.00  เม.ย.63 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์  กรุงเทพฯ
61 201600000739 จ.ส.อ. เจษฎ ตะนะวิลัย 2,100.00  เม.ย.63 กรมการขนส่งทหารบก  กรุงเทพฯ
62 607620007577 นาย วัชระ เหลืองอ่อน 5,100.00  เม.ย.63 กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก กรุงเทพฯ
63 211620006451 จ.ส.ต. ณัฐพงศ์ นามวงค์พรหม 2,500.00  เม.ย.63 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดง  กรุงเทพฯ
64 211580004612 ส.อ. ทศพร สุขสถาน 1,300.00  เม.ย.63 กรมสรรพาวุธเบา กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ
65 008570009875 พ.อ. ชูชีพ ชัยศรี 11,700.00  เม.ย.63 กรมจเรทหารบก  กรุงเทพฯ
66 025570016515 พ.ท. ทวีศักดิ์ มิ่งมา 4,500.00  เม.ย.63 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพฯ
67 081580017387 ร.ต. สมาน ประทุมรัตน์ 11,400.00  เม.ย.63 กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพฯ
68 002570001952 จ ส อ  ชาญชัย ชื่นชม 2 700 00  เม ย 63 หน่วยบัญชาการรักษาดินเเดน กองส่งกําลังบํารง กรงเทพฯ68 002570001952 จ.ส.อ. ชาญชย ชนชม 2,700.00  เม.ย.63 หนวยบญชาการรกษาดนเเดน กองสงกาลงบารุง กรุงเทพฯ
69 024550017810 พ.ต. บดินทร์ อรุณสวัสดิ์ 4,100.00  เม.ย.63 กองสรรพวุธเบา กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรุงเทพฯ
70 022630001151 ส.อ. สุรศักดิ์ อุดมชัย 2,900.00  เม.ย.63 กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพฯ
71 080520000661 จ.ส.อ. บุญเทียน แสงหล้า 800.00  เม.ย.63 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก  กรุงเทพฯุญ ุ ุ
72 039580008242 ร.อ.หญิง กุลธิดา ไชยจําเริญ 2,600.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรุงเทพฯ
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73 081570018092 ส.ต. ศิวพงศ์ เคนศรี 5,500.00  เม.ย.63  จ. กรุงเทพมหานคร
74 263620004977 จ.ส.อ. อรุณเกียรติ โคกทอง 5,500.00  เม.ย.63 กองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพฯ
75 214620002544 พ.ต. สิทธิพงษ์ ลุนสําโรง 3,300.00  เม.ย.63 กรมสวัสดิการทหารบก  กรุงเทพฯ
76 024600001353 ส.ท. ธนพัฒน์ ฤทัยธนานนท์ 7,100.00  เม.ย.63 ร.11 พัน.1 รอ.  กรุงเทพฯ  
77 032580002812 พ.อ. ปพน วิบูลสมัย 7,700.00  เม.ย.63 กองกําลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ
78 007580004720 พ.ท.หญิง สายชล โปรดตญะกุล 18,000.00  เม.ย.63 โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก กรุงเทพฯ
79 088590006792  ศั ิ ์ ั ์ ั 8 500 00  63 ี่ 11 ั  ์ 79 088590006792 ส.ท. ผดุงศกด ทรพยพนแสน 8,500.00  เม.ย.63 กรมทหารราบท 11 รกษาพระองค  กรุงเทพฯ
80 075530021115 นาย นราเศรษฐ์ จาบรรณ์ 5,100.00  เม.ย.63 กรมยุทธโยธาทหารบก  กรุงเทพฯ
81 031540000943 ร.อ. วีรศรุตธ์ ประดิษฐสุวรรณ 2,100.00  เม.ย.63 รร.สธ.ทบ.  กรุงเทพฯ
82 073620003805 นาย ศิรวิทย์ ทองไชย 3,300.00  เม.ย.63 กรมการขนส่งทหารบก  กรงเทพฯ82 073620003805 นาย ศรวทย ทองไชย 3,300.00  เม.ย.63 กรมการขนสงทหารบก  กรุงเทพฯ
83 022600002690 นาย สุรัตน์ บุญญะภุมมะ 2,100.00  เม.ย.63 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  กรุงเทพฯ
84 080520000653 จ.ส.อ. บุญเทียน แสงหล้า 1,600.00  เม.ย.63 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก  กรุงเทพฯ
85 016600001570 ร.ต.หญิง วันวิสาข์ ทัศนา 8,400.00  เม.ย.63 กรมกิจการพลเรือนทหารบก กรุงเทพฯ
86 015570009424 ส.ท. ฐกฤต จันนิ่ม 5,900.00  เม.ย.63 กรมข่าวทหารบก กรุงเทพฯ
87 002590000122 นาย วีระ บรรทม 7,200.00  เม.ย.63 กรมกําลังพลทหารบก กรุงเทพฯ
88 039600005336 ร.ต. ประวิทย์ ศรีสรรณ์ 2,500.00  เม.ย.63 กองพันทหารปืนใหญ่ฯ  กรุงเทพฯ
89 080550004944 จ.ส.อ. บุญเทียน แสงหล้า 400.00  เม.ย.63 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก  กรุงเทพฯ
90 082600005525 จ.ส.อ. สุทธา ทิมลอยแก้ว 10,300.00  เม.ย.63 กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์  กรุงเทพฯ
91 024600010174 ส.อ. ภาณุพงศ์ แก้วช่วย 4,300.00  เม.ย.63 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ
92 027540007409 จ ส อ  เจริญ นาคทั่ง 13 400 00  เม ย 63 กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ กรงเทพฯ92 027540007409 จ.ส.อ. เจรญ นาคทง 13,400.00  เม.ย.63 กองพนทหารสอสารท 1 รกษาพระองค กรุงเทพฯ
93 002540010266 พ.อ. โสภณ เพชรล้ํา 14,600.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า แผนกผิวหนัง กองอายุรกรรม กรุงเทพฯ
94 001550129059 จ.ส.อ. อนุ แผ่นทอง 700.00  เม.ย.63 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทราบราบที่ 1 กรุงเทพฯ
95 025590006087 ร.อ.หญิง อาทิตยา เถาว์โท 10,200.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพฯญ , ุฎ ุ
96 005590007619 พ.ต. ภิญญพงษ์ ศรีศักดา 13,400.00  เม.ย.63 กรมสรรพาวุธทหารบก  กรุงเทพฯ
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97 263620011178 นาย อภินันท์ ดวงวิเชียร 3,700.00  เม.ย.63  จ. กรุงเทพมหานคร
98 263620011186 นาย กิตติภพ ภูติโยธิน 3,400.00  เม.ย.63  จ. กรุงเทพมหานคร
99 001520058694 พ.อ. สมพล แก้วมะเริง 11,600.00  เม.ย.63 กรมยุทธโยธาทหารบก  กรุงเทพฯ
100 022620001446 จ.ส.อ. มนตรี ศรีแก้ว 3,500.00  เม.ย.63 กองพันทหารสื่อสารที่21 กรุงเทพฯ
101 011600005508 ร.ต.หญิง ณัฐชยา ปานนิ่ม 8,900.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพฯ
102 031610010690 นาย ทิฐิ ปรีดี 3,200.00  เม.ย.63 กรมแพทย์ทหารบก  กรุงเทพฯ
103 025560016410  ํ  ั ์ 400 00  63 ั ื่ ี ่12 ั  ์ 103 025560016410 จ.ส.อ. อาคา บุญรกษ 400.00  เม.ย.63 กองพนทหารสอสารท 12 รกษาพระองค  กรุงเทพฯ
104 035590000913 ส.อ. เลิศชัย จิรากร 8,000.00  เม.ย.63 กองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร
105 077570003527 จ.ส.อ. ประชาคม สักการี 5,900.00  เม.ย.63 กรมยุทธโยธาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร
106 204620001022 น.ส. ยวดี กลิ่นเทียน 2,200.00  เม.ย.63 สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก จ. กรงเทพมหานคร106 204620001022 น.ส. ยุวด กลนเทยน 2,200.00  เม.ย.63 สานกงานปลดบญชกองทพบก จ. กรุงเทพมหานคร
107 031570006422 จ.ส.อ. สมัย กางบุญเรือง 17,300.00  เม.ย.63  จ. กรุงเทพมหานคร
108 042580003813 ร.อ. มนูญ บุญลี 5,300.00  เม.ย.63 กองยานพานะ กรมการขนส่งทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร
109 077550002347 ร.ต. จิระศักดิ์ อ่างหิรัญ 8,100.00  เม.ย.63  จ. กรุงเทพมหานคร
110 008540009172 ส.อ. ศุภโชค ชํานาญกิจ 2,700.00  เม.ย.63 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร
111 038590009533 พ.ท. สุพจน์ บัวแก้ว 10,400.00  เม.ย.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร
112 001510074503 พ.อ. ราชัน ฟักเจริญ 2,000.00  เม.ย.63 กรมข่าวทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร
113 082470115306 ส.อ. มนตรี รามัญ 800.00  เม.ย.63 สัสดีจ.กาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุร จ. กาญจนบุรี
114 082490075803 จ.ส.อ. ประสงค์ บุคนะ 200.00  เม.ย.63 กองพันทหารปืนใหญุ่ที่9 จ. กาญจนบุรี
115 082510008817 จ.ส.อ. ทวี ชุ่มชื่น 2,000.00  เม.ย.63 ร.29 พัน1 จ. กาญจนบุรี
116 052490126007 ส อ  สเมธ ดวงแก้ว 800 00  เม ย 63 กองพลทหารราบที่ 9(ค่ายสรสีห์) ค่ายสรสี จ  กาญจนบรี116 052490126007 ส.อ. สุเมธ ดวงแกว 800.00  เม.ย.63 กองพลทหารราบท 9(คายสุรสห) คายสุรส จ. กาญจนบุร
117 082480143404 จ.ส.อ. จรูญ ฟ้ารักษา 200.00  เม.ย.63 กองพันทหารราบที่1 จ. กาญจนบุรี
118 082460132708 จ.ส.อ. สมพร ช่อพิมาย 1,100.00  เม.ย.63 ค่ายฝึก นักศึษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จ. กาญจนบุรี
119 082480100406 จ.ส.อ. ประศาสน์ สุพรรณ 500.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 17 จ. กาญจนบุรีุ ญ ุ
120 052490105807 ส.อ. สุเมธ ดวงแก้ว 2,800.00  เม.ย.63 กองพลทหารราบที่ 9(ค่ายสุรสีห์) ค่ายสุรสี จ. กาญจนบุรี
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121 082490075706 จ.ส.อ. ประสงค์ บุคนะ 1,300.00  เม.ย.63 กองพันทหารปืนใหญุ่ที่9 จ. กาญจนบุรี
122 082480073900 จ.ส.อ. สมชาย ดวงจินดา 500.00  เม.ย.63 ร.9พัน.3 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี
123 082480143307 จ.ส.อ. จรูญ ฟ้ารักษา 1,700.00  เม.ย.63 กองพันทหารราบที่1 จ. กาญจนบุรี
124 082510008809 จ.ส.อ. ทวี ชุ่มชื่น 2,100.00  เม.ย.63 ร.29 พัน1 จ. กาญจนบุรี
125 082560011080 จ.ส.ท. สุริยา พรมที 3,200.00  เม.ย.63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 จ. กาญจนบุรี
126 082560009902 ส.ท. ณัฐวุฒิ ครื้นน้ําใจ 2,800.00  เม.ย.63 ค่ายสุรสีห์  กองพันทหารราบที่2 กรมทหารรา จ. กาญจนบุรี
127 077560004313  ์ ป ิ 7 700 00  63 ี่ 9  ี127 077560004313 จ.ส.อ. สุรพงษ ทองประเสรฐ 7,700.00  เม.ย.63 กองพลทหารราบท 9 จ. กาญจนบุร
128 082610013445 ส.ต. รัฐนาท สังสี 2,200.00  เม.ย.63 ร.29 พัน 3 กองพันทหารราบที่ 3 จ. กาญจนบุรี
129 082580001714 จ.ส.ต. ธไนวัฒน์ อยู่สุข 11,000.00  เม.ย.63 ค่ายสุรสีห์ ร.29 พัน2 จ. กาญจนบุรี
130 082580011280 ส.อ. อดิศร พาทีเพราะ 4,700.00  เม.ย.63 กองพันทหารสื่อสารที่ 9 ค่ายสรสีห์ จ. กาญจนบรี130 082580011280 ส.อ. อดศร พาทเพราะ 4,700.00  เม.ย.63 กองพนทหารสอสารท 9 คายสุรสห จ. กาญจนบุร
131 017540002357 จ.ส.อ. วิเชียร ธรรมวัตร 1,400.00  เม.ย.63 ค่ายสุรสีห์ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 จ. กาญจนบุรี
132 082560011153 จ.ส.ท. สยาม จันทราศรี 5,600.00  เม.ย.63 กองพันทหารขนส่ง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 จ. กาญจนบุรี
133 262600005264 ส.ต. วีระวัฒน์ สังข์แจ้ง 4,400.00  เม.ย.63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 ค่าสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี
134 202600008351 ร.ต. อนิรุทธ เรียวชัยภูมิ 7,500.00  เม.ย.63 ป.9 พัน.9  จ. กาญจนบุรี
135 082590000740 ร.ท. ธนพล สวนเข้ม 12,000.00  เม.ย.63 กองพันทหารสื่อสารที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี
136 046550004372 จ.ส.อ. สมเกียรติ พรมวงษ์ป้อ 7,400.00  เม.ย.63 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

่ ้ ่ ้137 082540010957 ร.ท. เกียรติพงศ์ กุศลกู้เกียรติ 10,700.00  เม.ย.63 ทีทําการสัสดีด่านมะขามเตีย ทีว่าการอําเภอด่านมะขามเตีย จ. กาญจนบุรี
138 082590001770 น.ส. นฤมล สุขน้อย 7,100.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี
139 082600013023 ส.ท. คฑาวุธ ทองเสริม 2,900.00  เม.ย.63 กองพันเสนารักษ์ฯ กองพลทหารราบที่9ค่ายสุร จ. กาญจนบุรี
140 074590014241 ร ต  พงษ์พณิช ผากา 8 100 00  เม ย 63 ค่ายสรสีห์ กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบท จ  กาญจนบรี140 074590014241 ร.ต. พงษพณช ผากา 8,100.00  เม.ย.63 คายสุรสห กองพนทหารราบท1กรมทหารราบท จ. กาญจนบุร
141 080490100703 พ.ต. บวรวิทย์ ไชยศิลป์ 700.00  เม.ย.63 ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23 จ. ขอนแก่น
142 080490100606 พ.ต. บวรวิทย์ ไชยศิลป์ 3,800.00  เม.ย.63 ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23 จ. ขอนแก่น
143 004580000142 ร.อ. กัณฐ์ พลพิมพ์ 2,500.00  เม.ย.63 หมู่บ้านแก่นทอง จ. ขอนแก่นฐ , ู
144 149590003273 ส.อ. ทวี สามหาดไทย 2,300.00  เม.ย.63 ค่ายมหาศักดิพลเสพ จ. ขอนแก่น
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145 401560003558 จ.ส.อ. ธีรภัทร์ เครือศรี 2,200.00  เม.ย.63 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 จ. ขอนแก่น
146 004600007668 ส.อ. วรวัฒน์ หวานจริง 4,400.00  เม.ย.63 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 กองพันทหารราบที จ. ขอนแก่น
147 004580000150 ร.อ. กัณฐ์ พลพิมพ์ 3,100.00  เม.ย.63 หมู่บ้านแก่นทอง จ. ขอนแก่น
148 004550001796 จ.ส.อ.หญิง กอบกุล กระจ่างกุล 5,000.00  เม.ย.63 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิช จ. ขอนแก่น
149 052570002513 นาย เฉลิมพล พันพล 2,200.00  เม.ย.63 กองร้อยเครื่องยิงหนัก ค่ายสีหราชเดโชไชยกองร้อยเครื จ. ขอนแก่น
150 004580000134 ร.อ. กัณฐ์ พลพิมพ์ 1,400.00  เม.ย.63 หมู่บ้านแก่นทอง จ. ขอนแก่น
151 016580021496  ั ์ ิ ี 7 300 00  63 ้   ั ี151 016580021496 จ.อ. ภานุพนธุ ยนดยม 7,300.00  เม.ย.63 กองรอยยานเกราะ จ. จนทบุร
152 069590002883 ส.ท. นพรุจ ภูชิตภัทรชัย 5,000.00  เม.ย.63 สนง.สัสดีจังหวัดจันทบุรี จ. จันทบุรี
153 013570017849 นาย ผดุงเกียรติ์ นรดี 800.00  เม.ย.63  จ. ฉะเชิงเทรา
154 055600006231 จ.ส.อ. สภกฤต กาบกลอน 11,100.00  เม.ย.63 ค่ายนวมินทราชินี ชลบรี จ. ชลบรี154 055600006231 จ.ส.อ. สุภกฤต กาบกลอน 11,100.00  เม.ย.63 คายนวมนทราชน ชลบุร จ. ชลบุร
155 211600006023 ส.ท. ยุวภัทร คล้ายสุบรรณ 2,700.00  เม.ย.63 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 จ. ชลบุรี
156 055590016639 จ.ส.อ. วันชัย จิตร์ประจง 9,800.00  เม.ย.63 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จ. ชลบุรี
157 502620003422 จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ มานะเอม 1,900.00  เม.ย.63  พัน.ซบร.21 บชร.1 จ. ชลบุรี
158 055550014415 ร.อ. เสถียร บูรณ์เจริญ 21,400.00  เม.ย.63  บชร.1 จ. ชลบุรี
159 055540039857 จ.ส.ต. วิทยา วงเวียน 7,600.00  เม.ย.63 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ค่ายนวมิน จ. ชลบุรี
160 074590000080 นาย ปริญญา เกษมสุข 8,200.00  เม.ย.63 พัน.สบร.21 บชร.1 จ. ชลบุรี

่161 067510011072 จ.ส.อ. วัฒนา ละเลิง 6,100.00  เม.ย.63 กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในจังหวัดชัยภูมิ  จ. ชัยภูมิ
162 089620001935 น.ส. โยษิตา สีตุธะ 5,400.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ. ชุมพร
163 089600000624 น.ส. กนกพร สวัสดี 6,100.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ. ชุมพร
164 089590007223 ร ต  ฤทธิเดช ศิขิวัฒน์ 6 500 00  เม ย 63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ค่ายเขตอดมศักดิ จ  ชมพร164 089590007223 ร.ต. ฤทธเดช ศขวฒน 6,500.00  เม.ย.63 กองพนทหารปนใหญท 25 คายเขตอุดมศกด จ. ชุมพร
165 310620001328 ร.อ. พลภัทร หัตถกอง 6,200.00  เม.ย.63 ค่ายเม็งรายมหาราช จ. เชียงราย
166 003490002204 จ.ส.ต. วิโรจน์ ปวนลูน 2,400.00  เม.ย.63 กองพันสัตว์ต่าง กส.ทบ. จ. เชียงใหม่
167 003500212309 ส.อ. ธีรพร รักสกุลใหม่ 1,800.00  เม.ย.63 กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร จ. เชียงใหมุ่ , ุ
168 300570002330 ส.อ. บัณฑิต คุปพิศุทธิ์ 5,400.00  เม.ย.63 หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิลค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่
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169 003570019147 ร.อ. สุวัฒน์ โฆษิตสุริยะพันธุ์ 18,900.00  เม.ย.63  สง.สด.จว.ช.ม. จ. เชียงใหม่
170 003600005204 พ.ต. อนุพงศ์ สมบูรณ์ 11,200.00  เม.ย.63 ร.7 พัน 2 จ. เชียงใหม่
171 003600008579 ร.อ. ชาญคณิต เมฆบังวัน 300.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่
172 003540012468 ร.ต. ธนกร อนุกูลพงศ์วัฒนา 1,100.00  เม.ย.63  จ. เชียงใหม่
173 071550002309 ส.อ. อนุชา บุญโกมล 5,400.00  เม.ย.63 แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่
174 003600008553 ร.อ. ชาญคณิต เมฆบังวัน 5,500.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่
175 064550004011  ั ั ์ ิ 6 000 00  63 ั ี ่4 ี่ 15  ั175 064550004011 จ.ส.ต. กนตพฒน ดษกล 6,000.00  เม.ย.63 กองพนทหารราบท 4 กรมทหารราบท 15 จ. ตรง
176 064480214906 จ.ส.อ. เชต เสนีย์ 4,900.00  เม.ย.63 กองพันทหารราบที่ 4ค่ายพระยารรัษฎานุประดิ จ. ตรัง
177 028620005975 ส.อ. วัชรินทร์ พูนประสิทธิ์ 4,600.00  เม.ย.63 กรมทหารราบที่ 15 จ. ตรัง
178 064620008296 นาย ชินโชติ หลีส 2,200.00  เม.ย.63 สง.สด.จว.ต.ง.  จ. ตรัง178 064620008296 นาย ชนโชต หลสู 2,200.00  เม.ย.63 สง.สด.จว.ต.ง.  จ. ตรง
179 078540010576 นาย ศักดา โตรุ่ง 3,000.00  เม.ย.63 สง.สด.จว.จ.บ. ศาลาว่าการจังหวัดจันทบุรี 
180 011610021065 จ.ส.อ. วัฒนายุ ศุขกสิกร 4,300.00  เม.ย.63 ค่ายวชิรปราการ กองพันทหารราบที่ 3 จ. ตาก
181 062600001856 จ.ส.อ. ธงชัย มั่นมาก 3,300.00  เม.ย.63 กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่ 14 จ. ตาก
182 046530005738 จ.ส.ต. ประชาธร ปานทโชติ 2,800.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 310 จ. ตาก
183 046580002586 จ.ส.ต. พงษ์ศักดิ์ สงทอง 6,200.00  เม.ย.63 กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่ 14 จ. ตาก
184 046580002714 นาย ดนัย ทองอุไร 6,700.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ จ. ตาก

ไ ไ ่ ่185 062590004451 ร.อ. วุฒิไกร แก้ไข 4,200.00  เม.ย.63 กองพันทหารราบที 2 กรมทหารราบท ี14 จ. ตาก
186 001530046661 ร.ท. ธรรมนูญ ศรีพงษ์เพลิด 1,800.00  เม.ย.63 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก
187 013440331501 ร.ต. อําคา แสนสุข 4,300.00  เม.ย.63 กรมพัฒนาที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 21 จ. นครราชสีมา
188 013520017996 ร อ  บญธรรม คํากําเนิด 7 100 00  เม ย 63 กองพันส่งกําลังและบริการที่ 22  จ  นครราชสีมา188 013520017996 ร.อ. บุญธรรม คากาเนด 7,100.00  เม.ย.63 กองพนสงกาลงและบรการท 22  จ. นครราชสมา
189 061600001460 จ.ส.อ. ศุภโชค วรวิสุทธิวงศ์ 9,500.00  เม.ย.63 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา
190 106570003986 จ.ส.อ. เพิ่ม ตรงศูนย์ 2,800.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 202  จ. นครราชสีมา
191 013580021074 นาย นพดล รุมสันเทียะ 5,800.00  เม.ย.63 กองโรงงานซ่อมสร้าง ฯ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์  จ. นครราชสีมาุ , ุ
192 070530004074 ร.ต. วิทยา สมนา 9,900.00  เม.ย.63 กองพันทหารสื่อสารที่ 22 จ. นครราชสีมา
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193 013580002216 ร.อ. บุญธรรม คํากําเนิด 2,400.00  เม.ย.63 กองพันส่งกําลังและบริการที่ 22  จ. นครราชสีมา
194 405620002501 ส.อ. จิระเดช งามพงษ์ 4,000.00  เม.ย.63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 จ. นครราชสีมา
195 066550001625 ร.อ. มนูญ แกล้วกล้า 1,900.00  เม.ย.63 กองทัพน้อยที่ 2 จ. นครราชสีมา
196 013540034245 จ.ส.ต. วัชระ ตะลาโส 4,200.00  เม.ย.63 กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2 จ. นครราชสีมา
197 106580008332 จ.ส.อ. เพิ่ม ตรงศูนย์ 1,800.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 202  จ. นครราชสีมา
198 013570017823 จ.ส.อ. วิรัช นรดี 11,100.00  เม.ย.63 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา
199 106590012290   โ 5 100 00  63 ั ่ ี ่3  ี199 106590012290 ร.ท. บรรดล มหาโยธา 5,100.00  เม.ย.63 กองพนทหารชางท 3 จ. นครราชสมา
200 013580005599 พ.ต. ไกรยุทธ ขําหินตั้ง 900.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 21 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จ. นครราชสีมา
201 067580010234 พ.ต. สนิท หอมหวล 10,300.00  เม.ย.63 กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 จ. นครราชสีมา
202 013600015254 จ.ส.อ. นิมิตร์ รอดทรัพย์ 1,400.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 3 ค่ายสรนารี จ. นครราชสีมา202 013600015254 จ.ส.อ. นมตร รอดทรพย 1,400.00  เม.ย.63 กองพนทหารชางท 3 คายสุรนาร จ. นครราชสมา
203 211610005821 จ.ส.อ. ตะวัน คําชนะ 4,000.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 จ. นครราชสีมา
204 013580011663 ร.ต. อําคา แสนสุข 2,600.00  เม.ย.63 กรมพัฒนาที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 21 จ. นครราชสีมา
205 013550006931 ร.ต. สุนทร ไวมงคุณ 7,100.00  เม.ย.63 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที จ. นครราชสีมา
206 149570002718 พ.ต.หญิง เรณุกา จักรโนวัน 6,700.00  เม.ย.63 รพ.ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา
207 012530004791 พ.อ. อภิไธ อินสว่างภพ 35,200.00  เม.ย.63 จังหวัดทหารบกทุ่งสง  จ. นครศรีธรรมราช
208 702600004145 ส.ท. พิศาล แสงจันทร์ 2,100.00  เม.ย.63 กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  จ. นครศรีธรรมราช
209 075540007038 ร.อ. สายชล พวงเดช 3,000.00  เม.ย.63 ร.15 พัน.2 จ. นครศรีธรรมราช
210 165620006676 นาย ปลายมนัส กระนิล 4,100.00  เม.ย.63 กองพันทหารสื่อสารที่ 5 จ. นครศรีธรรมราช
211 083570030339 ส.ต. ชัชวาลย์ บวบหอม 3,900.00  เม.ย.63 กองร้อยกองบัญชาการกองทัพที่ 4 จ. นครศรีธรรมราช
212 012530017273 พ อ  อภิไธ อินสว่างภพ 4 600 00  เม ย 63 จังหวัดทหารบกท่งสง  จ  นครศรีธรรมราช212 012530017273 พ.อ. อภไธ อนสวางภพ 4,600.00  เม.ย.63 จงหวดทหารบกทุงสง  จ. นครศรธรรมราช
213 013580016998 จ.ส.อ. วิรวุฒ เนตรขันธ์ 6,100.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช
214 702580004370 จ.ส.อ. สมพร เพชรรามวงศ์ 19,400.00  เม.ย.63 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช
215 702590004611 ส.ต. ชินดนัย กุลสุข 4,800.00  เม.ย.63 กองร้อย บก.บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราชุ ุ , ุ
216 075550003529 ร.อ. สายชล พวงเดช 1,000.00  เม.ย.63 ร.15 พัน.2 จ. นครศรีธรรมราช
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217 075570006573 จ.ส.อ. บรรจง แช่มช้อย 2,900.00  เม.ย.63 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช
218 075570006565 น.ส. สุจิตรา แช่มช้อย 3,900.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานที่ 49 จ. นครศรีธรรมราช
219 702600002915 นาย เฉลิมพร แก้วเรือง 5,900.00  เม.ย.63 กองพันซ่อมบํารุงที่ 247 บชร. 4 จ. นครศรีธรรมราช
220 023600013964 ส.อ. ธนวัฒน์ นาวารัตน์ 4,100.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 41 จ. นครศรีธรรมราช
221 057480000203 จ.ส.อ. ไพศาล คงเปลื้อง 2,400.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จ. นครสวรรค์
222 057570016350 นาย สุรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์ 2,200.00  เม.ย.63 โรงงานวัตถุระเบิด จ. นครสวรรค์
223 051560005101  ั  ์โ ิ 6 300 00  63 ี่ 4 ่ ิ ป ั ิ  ์223 051560005101 จ.ส.อ. อนนต โฉมดลก 6,300.00  เม.ย.63 กรมทหารราบท 4 คายจรประวต จ. นครสวรรค
224 057540000965 จ.ส.อ. อํานวย ปานรักษา 2,200.00  เม.ย.63 กรมทหารราบที่ 4 จ. นครสวรรค์
225 081570018068 ส.อ. สุชาติ ศรีโท 5,500.00  เม.ย.63 ค่ายจิรประวัติ จ. นครสวรรค์
226 028470191308 จ.ส.อ. ทวีศักดิ์ ปินเรือน 5,100.00  เม.ย.63 กองซ่อมบํารง กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบรี226 028470191308 จ.ส.อ. ทวศกด ปนเรอน 5,100.00  เม.ย.63 กองซอมบารุง กรมพลาธการทหารบก จ. นนทบุร
227 018560008664 พ.อ. โชคชัย ช่วงบุญศรี 20,000.00  เม.ย.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี
228 029600007854 น.ส. ภิญญา บุญตภักดี 3,100.00  เม.ย.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี
229 002570010472 ร.อ. วีนัส ทานาค 6,300.00  เม.ย.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี
230 018610005223 น.ส. สรัญญา ภูฆัง 4,800.00  เม.ย.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี
231 211590004084 ส.ท. กิจานันท์ บุญประสม 3,300.00  เม.ย.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี
232 032600005237 น.ส. รุ่งทิพย์ พฤกษาโรจนกุล 400.00  เม.ย.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี
233 263610002896 ร.ท. ผจญ ชุมอุปการ 5,600.00  เม.ย.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี
234 018580002282 ร.ท. สุรศักดิ์ มีสุขขี 5,000.00  เม.ย.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี
235 018600003045 น.ส. อัญญรัตน์ โชติกุล 1,500.00  เม.ย.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี
236 018560008672 จ ส อ หญิง สนันท์ เปี่ยมคง 6 400 00  เม ย 63 กรมพลาธิการทหารบก จ  นนทบรี236 018560008672 จ.ส.อ.หญง สุนนท เปยมคง 6,400.00  เม.ย.63 กรมพลาธการทหารบก จ. นนทบุร
237 038590009525 น.ส. ฤชุญา บัวแก้ว 7,300.00  เม.ย.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี
238 043570002425 นาย ณัฐวุฒิ ช้างแก้ว 7,400.00  เม.ย.63 ฝ่ายการเงิน กรมทหารพรานที่ 49 จ. นราธิวาส
239 131610005487 นาย ชนินทร์ อัศวอังกูร 3,300.00  เม.ย.63 ที่ว่าการอําเภอสุคิริน จ. นราธิวาสู , ุ
240 304610002367 ส.ต. ปัณณวิชญ์ ภัทรสิริธนวัชร์ 2,900.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานที่ 49  จ. นราธิวาส
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241 075540001553 พ.ต. สุชาติ ประแจ 9,000.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานที่ 46 จ. นราธิวาส
242 071610002095 ร.ต. สุวรรณ จันทกา 6,700.00  เม.ย.63 รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน  จ. นราธิวาส
243 131610002536 นาย นิอาเรฟ นิหลง 6,500.00  เม.ย.63 ค่ายกัลยานิวัฒนา ร.151 พัน.2 จ. นราธิวาส
244 052610008259 นาย วิทยา ปรีศรี 4,400.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานที่ 48 จ. นราธิวาส
245 085460054908 จ.ส.ต. พรชัย จําปารัตน์ 1,500.00  เม.ย.63 กองร้อยทหารสารวัตรจังหวัดน่าน จ. น่าน
246 085570005001 ร.อ. บุญยฤทธิ์ ทับทิมอ่อน 1,200.00  เม.ย.63 ค่ายสุริยะพงษ์ จ. น่าน
247 085600001529  ี ั  ิ ั 1 600 00  63 ั ้ ี1่5 ั ้ ี1่5  ่247 085600001529 ร.อ. วรจกร เสรมชย 1,600.00  เม.ย.63 กองพนทหารมาท15 กองพนทหารมาท15 จ. นาน
248 085560006300 ร.อ. วีรจักร เสริมชัย 6,300.00  เม.ย.63 กองพันทหารม้าที่15 กองพันทหารม้าที่15 จ. น่าน
249 085560008768 ส.อ. ดอกรักษ์ เอิบอิ่ม 5,000.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานที่ 32 กรมทหารพรานที่ 32 จ. น่าน
250 085620001054 จ.ส.อ. มนตรี บญยะรด 2,900.00  เม.ย.63 สํานักงานสัสดีจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน จ. น่าน250 085620001054 จ.ส.อ. มนตร บุญยะรด 2,900.00  เม.ย.63 สานกงานสสดจงหวดนาน ศาลากลางจงหวดนาน จ. นาน
251 085540000201 จ.ส.ต. พรชัย จําปารัตน์ 1,300.00  เม.ย.63 กองร้อยทหารสารวัตรจังหวัดน่าน จ. น่าน
252 085560006334 ร.อ. วีรจักร เสริมชัย 2,300.00  เม.ย.63 กองพันทหารม้าที่ 15 กองพันทหารม้าที่ 15 จ. น่าน
253 085550010270 จ.ส.อ.หญิง พวงเพชร มาแจ่ม 6,500.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จ. น่าน
254 066610012401 นาย เกรียงไกร พิชวงค์ 1,800.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 26 จ. บุรีรัมย์
255 088540006734 พ.ท. กิตติศักดิ์ เรืองรุ่ง 15,100.00  เม.ย.63 ศูนย์การกําลังสํารอง
256 088450133906 จ.ส.อ. อุทิศ ภูเลาสิงห์ 8,500.00  เม.ย.63 พัน.นร.รร.กสรฯ ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์
257 122560007506 ส.ท. สุภโชค มิตรศรี 8,900.00  เม.ย.63 กองพันบริการ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์
258 092580002448 พ.ท. ปราโมทย์ บุญอินทร์ 6,700.00  เม.ย.63 โรงเรียนกองกําลังสํารอง  ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์
259 012540011479 จ.ส.อ. ธนันท์ สมเคราะห์ 3,300.00  เม.ย.63 โรงเรียนทหารราบ ค่ายธนะรัชต์  จ. ประจวบคีรีขันธ์
260 122560009760 จ ส อ  ทรงวิทย์ ใจเย็น 6 700 00  เม ย 63 โรงเรียนทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จ  ประจวบคีรีขันธ์260 122560009760 จ.ส.อ. ทรงวทย ใจเยน 6,700.00  เม.ย.63 โรงเรยนทหารราบ คายธนะรชต จ. ประจวบครขนธ
261 122550004445 จ.ส.อ. ไพทัต สุโขประสพชัย 5,000.00  เม.ย.63 โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะร จ. ประจวบคีรีขันธ์
262 122560009980 ส.อ. ศราวุธ อินตา 3,500.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์
263 165550004304 ร.ท. อลงกรณ์ เจริญสุข 7,900.00  เม.ย.63 กรมทหารราบที่ 152 กองพันทหารราบที ่2 จ. ประจวบคีรีขันธ์ญ ุ ,
264 001460135409 ส.อ. ปัญญา ศรีน้อย 700.00  เม.ย.63 ป.2 พัน.102 รอ. จ. ปราจีนบุรี
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265 600590005530 นาย ณัฐวุฒิ ศรีพินิจ 5,800.00  เม.ย.63 ป.2 พัน.102 รอ. จ. ปราจีนบุรี
266 129600001983 จ.ส.อ. ชัยสิทธิ์ จําจิตต์ 3,900.00  เม.ย.63 กองพันทหารสารวัตรที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จ. ปราจีนบุรี
267 068600000042 ส.อ. ศิวะ เสาประจิตร 9,000.00  เม.ย.63 กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 2 ค่ายพรหมโยธี จ. ปราจีนบุรี
268 068580011448 ร.ท. ชุมพล พ่วงพี 10,100.00  เม.ย.63 สํานักงานสัสดีจังหวัดปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี
269 072520001915 ส.อ. นพศักดิ์ หกหนู 1,700.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี
270 072520001907 ส.อ. นพศักดิ์ หกหนู 3,000.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี
271 165620006448  ์ ื 5 400 00  63 ี่ 44  ปั ี271 165620006448 นาย อนุสรณ บุญสบ 5,400.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานท 44 จ. ปตตาน
272 300570005532 ส.อ. ธีรศักดิ์ พงษ์ตา 8,700.00  เม.ย.63 กองพันทหารม้าที่ 31 จ. ปัตตานี
273 012570006143 จ.ส.อ. วัยวัฒน์ ถิรวัฒน์ฑิตยา 5,800.00  เม.ย.63 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ร.153 พัน.3 จ. ปัตตานี
274 131540000028 ส.ท. ทนงศักดิ์ พัฒน์แช่ม 5,900.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานที่ 44   จ. ปัตตานี274 131540000028 ส.ท. ทนงศกด พฒนแชม 5,900.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานท 44   จ. ปตตาน
275 706610004862 นาย สุทธินันท์ ณ ชาตรี 3,000.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานที่ 42 จ. ปัตตานี
276 407570001186 นาย มนตรี มณีกันทัง 8,000.00  เม.ย.63 พัน.สร.22 บชร.2
277 072580002375 ส.อ. นพศักดิ์ หกหนู 3,800.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี
278 063600001022 ร.ท. จักรราช เพชรสุด 3,900.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี
279 065600007460 นาย ธนกร อึ้งตระกูล 5,800.00  เม.ย.63 ค่ายสิรินธร จ. ปัตตานี
280 074470049706 ส.อ. เมธี สัมมาสิทธิ์ 6,700.00  เม.ย.63 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
281 070520000747 ร.อ.หญิง นภาพร หอมสมบัติ 1,100.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลค่ายขุนเจือง จ. พะเยา
282 050510018491 ส.อ. วีรศักดิ์ ฟักแก้ว 2,000.00  เม.ย.63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 จ. พะเยา
283 050540002826 พ.ต. สุรพล ลือชัย 5,200.00  เม.ย.63 ค่ายขุนจอมธรรม จ. พะเยา
284 305600000389 นาย คชานนท์ ฐานดี 1 500 00  เม ย 63 กรมทหารพรานที่ 31 จ  พะเยา284 305600000389 นาย คชานนท ฐานด 1,500.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานท 31 จ. พะเยา
285 070570008208 ร.อ.หญิง นภาพร หอมสมบัติ 700.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลค่ายขุนเจือง จ. พะเยา
286 064520014313 จ.ส.ต. ชาญชัย จานมาตร 5,100.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 402 จ. พัทลุง
287 075560009573 จ.ส.อ. บุญเจ็ด เหล่าเมรี 4,000.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์ จ. พัทลุงุญ , ุ
288 063570008405 นาย ธนาเดช ไชยนิตย์ 4,000.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์ จ. พัทลุง
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289 063590001506 นาย เชาวลิตร์ แสงเพ็ชร 8,500.00  เม.ย.63 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 จ.พัทลุง
290 051490238400 นาย อนุวัฒน์ ลอยมา 200.00  เม.ย.63 ที่ว่าการอําเภอตะพานหิน จ. พิจิตร
291 051490238303 นาย อนุวัฒน์ ลอยมา 1,700.00  เม.ย.63 ที่ว่าการอําเภอตะพานหิน จ. พิจิตร

์292 011500132803 จ.ส.อ. โกมล จันทร์บ่อโพธิ์ 1,100.00  เม.ย.63 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที ่3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก
293 011460222502 จ.ส.อ. ประพันธ์ บุญแต่ง 3,400.00  เม.ย.63 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่23 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก
294 083480071205 ส.ท. อนุรักษ์ พุ่มโพธิ์ 500.00  เม.ย.63 กองพันเสนารักษ์ที่ 4  จ. พิษณุโลก
295 011460226506  ไ โ ์ ั ิ ศ ี 3 000 00  63 ่ ็ ศ  ั ั  ์ ั 23  ิ โ295 011460226506 จ.ส.อ. ไพโรจน ทบทมศร 3,000.00  เม.ย.63 คายสมเดจพระเอกาทศรถ กองพนทหารเสนารกษ พน.สร.23 จ. พษณุโลก
296 083480071108 ส.ท. อนุรักษ์ พุ่มโพธิ์ 600.00  เม.ย.63 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก
297 011500132706 จ.ส.อ. โกมล จันทร์บ่อโพธิ์ 6,300.00  เม.ย.63 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก
298 011620005708 ส.ท. ภเบศร์ สยะยอด 2,900.00  เม.ย.63 กองทัพภาคที่ 3 จ. พิษณโลก298 011620005708 ส.ท. ภูเบศร สุยะยอด 2,900.00  เม.ย.63 กองทพภาคท 3 จ. พษณุโลก
299 011550003258 จ.ส.อ. ประเสริฐ ป้องภาษิตพิศุทธิ์ 11,500.00  เม.ย.63 ร.พ อินเตอร์เวชการ จ. พิษณุโลก
300 011600008768 พ.อ. ปรีชา เอกมาศ 400.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาร จ. พิษณุโลก
301 011530014279 พ.อ. ปรีชา เอกมาศ 3,700.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาร จ. พิษณุโลก
302 011570016354 จ.ส.อ. พยอม แสงกูล 9,700.00  เม.ย.63 กองพลทหารราบที่ 4 จ. พิษณุโลก
303 018590008838 ส.ท. มาณพ มันตาทร 7,100.00  เม.ย.63 กองพลทหารราบที่ 4 จ. พิษณุโลก
304 011590018970 จ.ส.ต. มาโนช จันทร์แจ้ง 5,000.00  เม.ย.63 ร.4 พัน.3 จ. พิษณุโลก
305 011530007719 พ.ต. ภาสกร เจิมเจิดพล 6,500.00  เม.ย.63 ร.4 พัน.3 จ. พิษณุโลก
306 011580015770 จ.ส.อ. นิคม จั่นจุ้ย 10,600.00  เม.ย.63 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก
307 011600005477 จ.ส.อ. ชัชวาลย์ ปานนิ่ม 3,200.00  เม.ย.63 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก
308 011570007583 พ อ  ปรีชา เอกมาศ 900 00  เม ย 63 มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ  พิษณโลก308 011570007583 พ.อ. ปรชา เอกมาศ 900.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกท 39 คายสมเดจพระนเรศวรมหาราช จ. พษณุโลก
309 011560011908 จ.ส.อ. ประพันธ์ บุญแต่ง 1,300.00  เม.ย.63 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก
310 011570016427 จ.ส.อ. พยอม แสงกูล 5,800.00  เม.ย.63 กองพลทหารราบที่ 4 จ. พิษณุโลก
311 011580007418 จ.ส.อ. พยอม แสงกูล 3,100.00  เม.ย.63 กองพลทหารราบที่ 4 จ. พิษณุโลกู , ุ
312 011550001785 จ.ส.อ. วิสุทธิพงษ์ จันทร์ทป 4,400.00  เม.ย.63 กองพลทหารราบที่ 4 กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 จ. พิษณุโลก



ลําดับ เลขที่บัญชี ชื่อนามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน
นําส่งเดือน เม.ย.63

ญ ุ
313 011620021453 ส.ท. ภูเบศร์ สุยะยอด 1,000.00  เม.ย.63 กองทัพภาคที่ 3 จ. พิษณุโลก
314 011590017550 จ.ส.อ. สุชาติ บุญช่วย 800.00  เม.ย.63 กองพันทหารสื่อสารที่ 23 จ. พิษณุโลก
315 011540014471 จ.ส.อ. สุชาติ บุญช่วย 5,000.00  เม.ย.63 กองพันทหารสื่อสารที่ 23 จ. พิษณุโลก

้316 011580015699 ส.ต.หญิง อนัญญา ลี้เกษร 10,100.00  เม.ย.63 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก
317 011560011429 พ.ท. เชน จุลพันธ์ 12,100.00  เม.ย.63 กองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก
318 011580012324 ร.อ. กฤช เพ็ชรกระจ่าง 3,700.00  เม.ย.63 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ กองสรรพาวุธเบา จ. พิษณุโลก
319 046530005720  ั ั ์ ป โ ิ 7 100 00  63 ่ ิ์  ั ิ ศ ี่ 1 ิ ศ ี่ 4  ิ โ319 046530005720 ร.อ. นนทวฒน ปานทโชต 7,100.00  เม.ย.63 คายสฤษดเสนา กองพนรบพเศษท 1 กรมรบพเศษท 4 จ. พษณุโลก
320 079480038004 จ.ส.อ. สายชล บุญผูก 1,500.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 15 จ. เพชรบุรี
321 009580000964 จ.ส.อ. ธีรยุทธ มิวันเปี้ย 20,200.00  เม.ย.63 กองพันทหารสื่อสารที่ 11 ค่ายพ่อขุนผาเมือ จ. เพชรบูรณ์
322 085560009641 ส.อ. นพคน จันต๊ะ 4,300.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 8 ค่ายพ่อขนผาเมือง จ. เพชรบรณ์322 085560009641 ส.อ. นพคุน จนตะ 4,300.00  เม.ย.63 กองพนทหารชางท 8 คายพอขุนผาเมอง จ. เพชรบูรณ
323 080550002455 จ.ส.อ. จํานงค์ อู่นาท 3,100.00  เม.ย.63 กองพันเสนารักษ์ที่ 8 จ. เพชรบูรณ์
324 501590001716 ส.อ. อดิเรก นามขาว 2,400.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 8 จ. เพชรบูรณ์
325 080530008845 จ.ส.อ. รณชัย ประจันสี 1,900.00  เม.ย.63 กองพันทหารม้าที่ 3 ค่ายพ่อขุนผาเมืงอ จ. เพชรบูรณ์
326 067620002890 นาย บัญชา หงษ์ทอง 1,100.00  เม.ย.63 ส.พัน 11 พล.ม.1 จ. เพชรบูรณ์
327 084580015537 ส.ท. ฐิติกวิน ปินตา 4,200.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 8 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์
328 080590001011 จ.ส.ท. อุทิศ หล่มเพชร 6,000.00  เม.ย.63 กรมทหารม้าที่ 3 จ. เพชรบูรณ์

่329 080580005588 ร.ต. อมร สืบวงศ์ 13,800.00  เม.ย.63 ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพันทหารม้าที 13 จ. เพชรบูรณ์
330 013610011096 นาย กฤษฎา สุขใจ 4,200.00  เม.ย.63 กรมพันทหารสื่อสารที่11 จ. เพชรบูรณ์
331 304570002570 ร.ท. อนันต์ สุขผ่อง 5,000.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 36 จ. เพชรบูรณ์
332 304580003558 ร ท  อนันต์ สขผ่อง 1 100 00  เม ย 63 มณฑลทหารบกที่ 36 จ  เพชรบรณ์332 304580003558 ร.ท. อนนต สุขผอง 1,100.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกท 36 จ. เพชรบูรณ
333 080560002047 จ.ส.อ. ประยงค์ ยศกลาง 5,400.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 36 จ. เพชรบูรณ์
334 300590004370 จ.ส.อ. ทรงชาย พันชนะ 2,400.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 8 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์
335 085490009305 ร.ต. วัธนกานต์ กันแก้ว 1,100.00  เม.ย.63 สํานักงานสัสดีจังหวัดแพร่ จ. แพร่,
336 085480096702 ร.ต. วัธนกานต์ กันแก้ว 2,300.00  เม.ย.63 สํานักงานสัสดีจังหวัดแพร่ จ. แพร่
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337 085480096809 ร.ต. วัธนกานต์ กันแก้ว 500.00  เม.ย.63 สํานักงานสัสดีจังหวัดแพร่ จ. แพร่
338 085600009226 ร.ต. วัธนกานต์ กันแก้ว 4,300.00  เม.ย.63 สํานักงานสัสดีจังหวัดแพร่ จ. แพร่
339 023580011731 นาย กัมปนาท ปัญญาวัชร 9,900.00  เม.ย.63 สํานักงานสัสดีจังหวัดภูเก็ต จ. ภูเก็ต
340 012590000779 ส.ท. เมธา กาญจนเพ็ญ 10,000.00  เม.ย.63 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบท ี152 จ. ยะลา
341 131590002282 นาย ธงชัย พลาภรณ์ 8,100.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานที่ 41 จ. ยะลา
342 702600004137 ส.อ. เอกชัย แสงจันทร์ 7,600.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานที่ 47  จ. ยะลา
343 122590007788  ั  ี ิ่ ิ 5 700 00  63 ั ี ่1 ี่ 152   343 122590007788 ส.ท. ภณฑบด เรมคดการ 5,700.00  เม.ย.63 กองพนทหารราบท 1 กรมทหารราบท 152  จ. ยะลา
344 067520004887 จ.ส.ต. วราวุฒิ ช่างยันต์ 2,400.00  เม.ย.63 ร.16 พัน.1  จ. ร้อยเอ็ด
345 093460154604 ส.อ. สุรพิน สันยาว 5,800.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 6 จ. ร้อยเอ็ด
346 093480184003 จ.ส.อ. ปรีดา แพงมา 1,200.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 6 จ. ร้อยเอ็ด346 093480184003 จ.ส.อ. ปรดา แพงมา 1,200.00  เม.ย.63 กองพนทหารชางท 6 จ. รอยเอด
347 071520007127 ร.ท. สุทธินันท์ ประทุมวรรณ 4,500.00  เม.ย.63 กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จ. ร้อยเอ็ด
348 053570013900 จ.ส.อ. ผลวัตร พรมชาติ 6,200.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 6 ค่ายพระพุทธยอดฟ้าจุฬกองพันทหาร จ. ร้อยเอ็ด
349 081590018828 ส.ต. วัชรพงศ์ พรมงาม 8,500.00  เม.ย.63 ค่ายประเสริฐสงคราม สํานักงานขนส่งมณฑลทหารบกที่ 27 จ. ร้อยเอ็ด
350 004550001827 พ.ท. ปัญญา กระจ่างกุล 5,100.00  เม.ย.63 กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จ. ร้อยเอ็ด
351 067600004969 จ.ส.ต. วราวุฒิ ช่างยันต์ 1,400.00  เม.ย.63 ร.16 พัน.1  จ. ร้อยเอ็ด
352 052590008426 ส.ท. พลวิทย์ สุระภา 2,200.00  เม.ย.63 กองพันเสนารักษ์ที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ. ร้อยเอ็ด

็ ็353 093580013128 จ.ส.อ. สุดธี ทวีพัฒน์ 4,900.00  เม.ย.63 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ. ร้อยเอ็ด
354 004570027798 พ.ท. ปัญญา กระจ่างกุล 5,600.00  เม.ย.63 กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ. ร้อยเอ็ด
355 067580007697 ส.อ. คนึง หมั่นจิตร 6,100.00  เม.ย.63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 จ. ร้อยเอ็ด
356 071530005149 ร ท  สทธินันท์ ประทมวรรณ 900 00  เม ย 63 กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จ  ร้อยเอ็ด356 071530005149 ร.ท. สุทธนนท ประทุมวรรณ 900.00  เม.ย.63 กองรอยลาดตระเวนระยะไกลท 6 กองพลทหารราบท 6 จ. รอยเอด
357 053540010241 ส.อ. สิทธิชัย เอกสะพัง 2,700.00  เม.ย.63 ค่ายสมเด็จพระพุทธฟ้าจุฬาโลกมหาราช  จ. ร้อยเอ็ด
358 052590003303 ส.ท. พลวิทย์ สุระภา 3,300.00  เม.ย.63 กองพันเสนารักษ์ที่ 6 ค่าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ. ร้อยเอ็ด
359 052600008057 ส.อ. ฉัตรมงคล อันทนนท์ 4,900.00  เม.ย.63 กองสรรพาวุธ กองพลทหารราบที ่6 จ. ร้อยเอ็ด, ุ
360 120560004108 พ.อ. บุรินทร์ ฐาปนพงศธร 400.00  เม.ย.63 สํานักงานสัสดีจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง  จ. ระยอง
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361 120560004116 พ.อ. บุรินทร์ ฐาปนพงศธร 1,800.00  เม.ย.63 สํานักงานสัสดีจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง  จ. ระยอง
362 030450057505 ส.อ. วิชาญ พลายบุญ 3,100.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 111  จ. ราชบุรี
363 077480143904 ร.ต. อัคกิจ ลาภปัญญา 600.00  เม.ย.63 กองพันพัฒนาที่ 1 จ. ราชบุรี
364 077480192107 นาง ชญานิษฐ์ จันทรศร 2,500.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่าง กรมการทหารช่าง จ. ราชบุรี
365 077480175008 ร.ต. ประสิทธิชัย จันทรศร 5,000.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จ. ราชบุรี
366 077480112204 จ.ส.อ. สมบัติ แจ่มด้วง 1,500.00  เม.ย.63 กองพลทหารช่าง  จ. ราชบุรี
367 077580001206  ิ ั ์ ใ ื 7 700 00  63 ั ั ี ่1 ่ ศ ี ิ ศ์  ี367 077580001206 จ.ส.อ. อดนนต บรรจบในเมอง 7,700.00  เม.ย.63 กองพนพฒนาท 1 คายศรสุรยวงศ จ. ราชบุร
368 077620003540 น.ส. ภัชภิชา ศรีอ่อน 3,200.00  เม.ย.63 ค่ายภาณุรังษี จ. ราชบุรี
369 077600005342 จ.ส.อ. สงบ เทียมสยาม 4,700.00  เม.ย.63 มทบ.16 จ. ราชบุรี
370 077560009216 จ.ส.อ. กิตติพงษ์ จักร์เพ็ชร 8,100.00  เม.ย.63 รร.ช.กช.  จ. ราชบรี370 077560009216 จ.ส.อ. กตตพงษ จกรเพชร 8,100.00  เม.ย.63 รร.ช.กช.  จ. ราชบุร
371 077570009638 นาง ชญานิษฐ์ จันทรศร 3,900.00  เม.ย.63 กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง จ. ราชบุรี
372 077590001149 ส.อ.หญิง ชลธาร ละมูล 6,700.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 16 จ. ราชบุรี
373 077630001067 นาย ธนาเศรษฐ์ วรรณะวัลย์ 2,700.00  เม.ย.63 กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จ. ราชบุรี
374 077570000553 จ.ส.อ. วิเชียร ศรีอําคา 13,500.00  เม.ย.63 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี
375 077560003024 จ.ส.อ. อภิเชษฐ พันธ์แจ่ม 6,300.00  เม.ย.63 ร้อย ช.คม.และ ซบร.พัน ช.คมส.  จ. ราชบุรี
376 013550004523 จ.ส.อ. เรืองยศ เอี่ยมกล่ํา 9,700.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ จ. ราชบุรี

์ ไ ่377 073580006074 ส.อ. ชัยสิทธิ์ ไชยสีหา 4,500.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที 111 จ. ราชบุรี
378 077590001123 จ.ส.อ. จตุรงค์ ละมูล 3,900.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 16  จ. ราชบุรี
379 077610001045 ส.ต. สุขเกษม สุนทร 7,400.00  เม.ย.63 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี
380 077580003915 จ ส ต  วินิจ ตั้งพิทักษ์ไพศาล 9 700 00  เม ย 63 ค่ายบรฉัตร จ  ราชบรี380 077580003915 จ.ส.ต. วนจ ตงพทกษไพศาล 9,700.00  เม.ย.63 คายบุรฉตร จ. ราชบุร
381 077590003573 จ.ส.อ. ดเรศ สืบสีมา 4,400.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 112 จ. ราชบุรี
382 077600007271 ส.อ. พงศ์ศรี ชุ่มโสตร์ 8,000.00  เม.ย.63 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ. ราชบุรี
383 031560004870 จ.ส.อ. สมลักษณ์ ศักดิ์กนกกาญจน์ 4,000.00  เม.ย.63 ฝ่ายการเงิน กองพันทหารช่างที่ 602 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรีญ , ุ ุ
384 008580002782 จ.ส.อ. สถาพร กําดี 8,000.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 111 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี
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385 077610009920 ร.ท. บัญญัติ โพธิรุกข์ 5,500.00  เม.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 602 จ. ราชบุรี
386 092520000286 ส.อ.หญิง ปริณาห์ ลือชา 2,700.00  เม.ย.63 กรมกิจการพลเรือนทหารบก กรุงเทพฯ
387 092520000252 พ.ท. อมรชัย ลือชา 1,500.00  เม.ย.63 มทบ.13 จ. ลพบุรี
388 092470012202 ร.ท. สมชาย คงคําศรี 1,700.00  เม.ย.63 กองบินปีกหมุน ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี
389 001520035719 ส.อ. แสงสุริยา รามัญอุดม 2,600.00  เม.ย.63 ร้อย.ฝรพ.1 จ. ลพบุรี
390 092470012105 ร.ท. สมชาย คงคําศรี 600.00  เม.ย.63 กองบินปีกหมุน ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี
391 031530000369  ิ  8 100 00  63 ิ    ี391 031530000369 พ.อ. เฉลมพล กรงกรด 8,100.00  เม.ย.63 รร.การบน ทบ. จ. ลพบุร
392 092590002810 ร.ท. พงศกร พูลทอง 10,900.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 13 จ. ลพบุรี
393 092570002092 จ.ส.อ. สมพงษ์ มารมย์ 3,500.00  เม.ย.63 กองพันทหารขนส่งซ่อมบํารุงเครื่องบินทหารบก จ. ลพบุรี
394 055550006797 ร.ต. ธรรมรัตน์ เจริญยิ่ง 8,000.00  เม.ย.63 รร.การบิน ทบ.  จ. ลพบรี394 055550006797 ร.ต. ธรรมรตน เจรญยง 8,000.00  เม.ย.63 รร.การบน ทบ.  จ. ลพบุร
395 092630000142 ร.อ. เศกศักดิ์ เหนี่ยวละ 3,700.00  เม.ย.63 กองพันซ่อมบํารุงเครื่องบินทหารบก จ. ลพบุรี
396 092570004515 ร.อ. ธัญญะ ศรีธรรมานุสาร 12,400.00  เม.ย.63 กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ จ. ลพบุรี
397 052540000402 ร.อ. มงคล ปุริสา 11,300.00  เม.ย.63 ค่ายเอราวัณ กองพันจู่โจม จ. ลพบุรี
398 083570029736 จ.ส.อ. เอกภาพ พนมทิพย์ 6,900.00  เม.ย.63 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ. ลพบุรี
399 075610010694 น.ส. ธนาภรณ์ เพชรภัทรสกุล 1,500.00  เม.ย.63 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธ  จ. ลพบุรี
400 083570029728 ส.อ.หญิง จินตนา พนมทิพย์ 7,400.00  เม.ย.63 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ จ. ลพบุรี
401 092590000868 ร.ต. ทวี พินิจสิงหปรีชา 14,600.00  เม.ย.63 ค่ายวชิราลงกรณ์ (ป่าหวาย) จ. ลพบุรี
402 092570003373 จ.ส.อ. ดาวเรือง ปล้องทอง 2,800.00  เม.ย.63 กองเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ. ลพบุรี
403 061580002942 นาย ไพรวัลย์ ภูเงิน 8,400.00  เม.ย.63 กรมสรรพาวุธทหารบก กองคลังแสง แผนกที่2 จ. ลพบุรี
404 092570003365 จ ส อ  ดาวเรือง ปล้องทอง 900 00  เม ย 63 กองเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ  ลพบรี404 092570003365 จ.ส.อ. ดาวเรอง ปลองทอง 900.00  เม.ย.63 กองเวชกรรมปองกน โรงพยาบาลอานนทมหดล จ. ลพบุร
405 011590000391 จ.ส.อ. ทวิช เหง่าชัย 29,700.00  เม.ย.63 ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี
406 092540004375 จ.ส.อ. สุวิชา โกศินานนท์ 3,000.00  เม.ย.63 กองบินปีกหมุนที่ 3 ศบบ. จ. ลพบุรี
407 092580006175 ร.อ. นิพนธ์ โคกกะเทียม 11,900.00  เม.ย.63 หน่วยตรวจโรค ศสพ. ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ. ลพบุรี, ุ
408 209580000310 ร.ต. จีรวิชญ์ ศิริอุดม 7,900.00  เม.ย.63 รพศ.2 พัน.1 จ. ลพบุรี
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409 081600015914 นาย ธัชชัย กําจร 4,200.00  เม.ย.63 ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จ. ลพบุรี
410 105590001845 ส.ท. นพเก้า เทียมพิทักษ์ 7,700.00  เม.ย.63 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จ. ลพบุรี
411 092580002406 จ.ส.ต. ชัยวัฒน์ พรรณโรจน์ 4,600.00  เม.ย.63 กองพันทหารขนส่งซ่อมบํารุงเครื่องบิน-ทหารบ จ. ลพบุรี
412 084550014854 นาย สานนท์ เพ็งศรี 8,200.00  เม.ย.63 กองบินปีกหมุนที่ 9 (ผสม) กองพันบิน ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี
413 119600000055 ส.ท. ดนุพงศ์ อินทุมาน 4,600.00  เม.ย.63 ร.31 พัน.2 รอ. จ. ลพบุรี
414 048600000107 ส.ต. พลยุทธ พึ่งแย้ม 4,200.00  เม.ย.63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 จ. ลพบุรี
415 092610005405  ป ์ ื่ 3 400 00  63 ้ ื่ ิ ั  31  ้ ื่ ิ  ั  ี415 092610005405 ร.ท. ปกรณ หอมชน 3,400.00  เม.ย.63 กองรอยเครองยงหนก ร.31 รอ กองรอยเครองยงหน จ. ลพบุร
416 092570002686 นาย สนทนา สมัครการ 3,400.00  เม.ย.63 กองบริการ ศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี จ. ลพบุรี
417 262610005165 จ.ส.อ. ประชากร กล้าหาญ 3,200.00  เม.ย.63 ร.31 พัน 3 รอ.(ร้อย 2) จ. ลพบุรี
418 031550005705 พ.ต. วิโรจน์ ชาวอบทม 12,300.00  เม.ย.63 กองเรือนจํา มทบ.13 จ. ลพบรี418 031550005705 พ.ต. วโรจน ชาวอบทม 12,300.00  เม.ย.63 กองเรอนจา มทบ.13 จ. ลพบุร
419 025490065000 นาย อัศวิน แก้วเนตร 600.00  เม.ย.63 จ. ลําปาง
420 025490002701 นาย อัศวิน แก้วเนตร 1,700.00  เม.ย.63 จ. ลําปาง
421 086490029107 จ.ส.อ. สาโรจน์ ฐานสมบัติ 1,000.00  เม.ย.63 ค่ายศรีสองรัก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 จ. เลย
422 086490014209 จ.ส.อ. สาโรจน์ ฐานสมบัติ 1,500.00  เม.ย.63 ค่ายศรีสองรัก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 จ. เลย
423 073470216006 จ.ส.อ. ประเสริฐ พุทธดี 1,600.00  เม.ย.63 กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 ค่ายน้ําพุ จ. สกลนคร
424 073500126707 ส.อ.หญิง อุทุมพร ไชยภูมิ 3,000.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ. สกลนคร

ไ ่425 073550007385 ส.อ.หญิง อุทุมพร ไชยภูมิ 3,800.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ. สกลนคร
426 012570007301 ส.ท. พงศธร เพชรรัตนมุณี 7,300.00  เม.ย.63 กองร้อยอาวุธเบาที่ 3 จ. สงขลา
427 165570003192 จ.ส.อ. ชัยกร ศิริยอด 3,100.00  เม.ย.63 กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารราบที่ 15 จ. สงขลา
428 012560003414 จ ส อ  วรฆามินทร์ เขียวบญจันทร์ 14 600 00  เม ย 63 สํานักงานประสานงานชายแดนไทย มาเลเซีย จ  สงขลา428 012560003414 จ.ส.อ. วรฆามนทร เขยวบุญจนทร 14,600.00  เม.ย.63 สานกงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซย จ. สงขลา
429 012570014780 จ.อ. วิรัตน์ หนูจีนเส้ง 1,500.00  เม.ย.63 สถานีโทรคมนาคมทหาร ค่ายเสนาณรงค์  จ. สงขลา
430 165600009694 จ.ส.อ. ตรอง บรรทัด 3,000.00  เม.ย.63 กรมพัฒนาที่ 4 จ. สงขลา
431 081570009946 ส.ต.ต. ปฐมพงษ์ พราวศรี 5,400.00  เม.ย.63 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จ. สงขลาฐ ,
432 088570001788 ร.อ. สุมน บุรัมพฤกษ์ 7,400.00  เม.ย.63 ค่ายรัตนพล กองพลพัฒนาที่ 4 จ. สงขลา
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433 132600001075 ส.อ. อัครเดช อูมูดี 4,200.00  เม.ย.63 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ จ. สตูล
434 075610000754 นาย สักการ สุวรรณรัตน์ 6,200.00  เม.ย.63 ร.5 พัน.2 จ. สตูล
435 001540064714 นาย ฐิติพงษ์ ธัญญเจริญ 2,400.00  เม.ย.63 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ. สมุทรปราการ
436 093620002312 นาย วีระพันธ์ ไกรยสวน 4,400.00  เม.ย.63 กองพันทหารสื่อสารที่ 102 จ. สมุทรสาคร
437 009590004178 จ.ส.อ. ภาราดร อุดมพัฒน์ 6,400.00  เม.ย.63 กองพันทหารสื่อสารซ่อมบํารุงเขตหลัง จ. สมุทรสาคร
438 027530029500 จ.ส.อ. บุญสืบ สิงหนพ 4,400.00  เม.ย.63 ส.1 จ. สมุทรสาคร
439 027620004282  ํ  ์ ั ์ 1 800 00  63 1  439 027620004282 นาย ดารงค คุณารกษ 1,800.00  เม.ย.63 ส.1 จ. สมุทรสาคร
440 068520009451 ส.อ. จักรวาล แก่นครอง 200.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานที่ 12 จ. สระแก้ว
441 068510001934 จ.ส.อ. วัลลภ อรุณฉาย 1,200.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานที่ 13  จ. สระแก้ว
442 068520009443 ส.อ. จักรวาล แก่นครอง 3,300.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานที่ 12 จ. สระแก้ว442 068520009443 ส.อ. จกรวาล แกนครอง 3,300.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานท 12 จ. สระแกว
443 068560000734 จ.ส.อ. ประวิทย์ ยอดมณี 10,600.00  เม.ย.63 กรมทหารพรานที่ 12 จ. สระแก้ว
444 055560026787 จ.ส.อ.หญิง อลิสา พูนผล 8,000.00  เม.ย.63 โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท จ. สระแก้ว
445 084470136100 จ.ส.อ. ทนง ถีระวงค์ 1,500.00  เม.ย.63 กองพันทหารม้าที่ 22 จ. สระบุรี
446 019470154608 จ.ส.อ. สุชาติ ดวงผุยทอง 3,400.00  เม.ย.63 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ จ. สระบุรี
447 084530003378 นาง นิติกา กนิษฐบุตร 800.00  เม.ย.63 โรงพิมพ์ศูนย์การทหารม้า จ. สระบุรี
448 084530003352 พ.ต. พิพัฒน์ กนิษฐบุตร 1,300.00  เม.ย.63 โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า จ. สระบุรี

่449 030570006222 จ.ส.อ. อนุรัตน์ พึงเงิน 3,100.00  เม.ย.63 กองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลัง จ. สระบุรี
450 118590003654 ส.ท. ติระศักดิ์ ศิริพงษ์หิรัญ 1,900.00  เม.ย.63 สํานักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี จ. สระบุรี
451 084580001033 จ.ส.อ. สุจิตร สินไชย 6,900.00  เม.ย.63 กองพันทหารม้าที่ 23 รักษาพระองค์ จ. สระบุรี
452 406600002072 จ ส ท  ธีรศักดิ์ พนวิลัย 3 000 00  เม ย 63 กองพันทหารม้าที่ 27 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จ  สระบรี452 406600002072 จ.ส.ท. ธรศกด พูนวลย 3,000.00  เม.ย.63 กองพนทหารมาท 27 กองพลทหารมาท 2 รกษาพระองค จ. สระบุร
453 013540033964 จ.ส.อ. พนม เจริญสุข 3,500.00  เม.ย.63 กองพันทหารม้าที่ 22  จ. สระบุรี
454 104570004037 ส.ต. นิรุทธ์ ป้อมคํา 3,700.00  เม.ย.63 สนง.สัสดีจังหวัดสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี
455 087480300307 จ.ส.อ. ไสว แป้นด้วง 3,000.00  เม.ย.63 ร.25 พัน.3  จ. สุราษฎร์ธานี, ุ ฎ
456 700590001637 พ.อ. จตุพร กลัมพสุต 9,200.00  เม.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 45  จ. สุราษฎร์ธานี
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457 071480017408 ร.ท. เจษฎา ขุมทอง 4,000.00  เม.ย.63 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ร.23 พัน.3 จ. สุรินทร์
458 071490041706 ส.อ. ชัยวิทย์ ปัทมาจําปาสา 3,200.00  เม.ย.63 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ จ. สุรินทร์
459 081470202709 ส.อ. วิษณุ วงศ์ประสิทธิ์ 6,200.00  เม.ย.63 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ร.23 พัน.3 จ. สุรินทร์
460 061460200107 จ.ส.อ. สมภาร นิราสคํา 1,200.00  เม.ย.63 ร.13 พัน.1 ค่ายพระยาสุนทรธาดา จ. อุดรธานี
461 061460537203 ร.ต. เรวัตร แจ่มจํารัส 1,300.00  เม.ย.63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 จ. อุดรธานี
462 061470190708 ส.อ. สมควร สุวรรณไตร 5,300.00  เม.ย.63 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี
463 061470444602  ั  ่ ํ ั 1 500 00  63 ั ปื ใ ่ ี่ 13  ี463 061470444602 ร.ต. เรวตร แจมจารส 1,500.00  เม.ย.63 กองพนทหารปนใหญท 13 จ. อุดรธาน
464 061460483802 ร.ต. เรวัตร แจ่มจํารัส 6,800.00  เม.ย.63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 จ. อุดรธานี
465 061580013210 จ.ส.อ. สนิท จันตรีชา 3,500.00  เม.ย.63  จ. อุดรธานี
466 061540008116 จ.ส.อ. สมควร โป่งมะณีย์ 8,200.00  เม.ย.63 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อดรธานี จ. อดรธานี466 061540008116 จ.ส.อ. สมควร โปงมะณย 8,200.00  เม.ย.63 คายประจกษศลปาคม จ.อุดรธาน จ. อุดรธาน
467 061540010993 จ.ส.อ. ผจญ อุทรส 6,300.00  เม.ย.63 ร.13 พัน 3 ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒน์ศักด จ. อุดรธานี
468 124620000632 ส.อ. พิชิต ทองบุตร 4,800.00  เม.ย.63 กรมทหารราบที่ 13 จ. อุดรธานี
469 081480695201 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ บุญพันธ์ 1,000.00  เม.ย.63 กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 6 จ. อุบลราชธานี
470 081480375801 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา ครองยุติ 800.00  เม.ย.63 ที่ว่าการอําเภอวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี
471 081480604802 ส.อ. องอาจ นาคํา 800.00  เม.ย.63 มว.ดย.มทบ.22 จ. อุบลราชธานี
472 081460074409 จ.ส.อ. พัฒนพงษ์ เนตรหาญ 5,000.00  เม.ย.63 กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบก 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

์ ่473 081480375704 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา ครองยุติ 1,300.00  เม.ย.63 ทีว่าการอําเภอวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี
474 081480604705 ส.อ. องอาจ นาคํา 1,300.00  เม.ย.63 มว.ดย.มทบ.22 จ. อุบลราชธานี
475 081560016238 พ.ต. ประเสริฐ ศรีทะวรรณ์ 5,100.00  เม.ย.63 สัสดีอําเภอสิรินธร จ. อุบลราชธานี
476 081560016220 พ ต  ประเสริฐ ศรีทะวรรณ์ 3 500 00  เม ย 63 สัสดีอําเภอสิรินธร จ  อบลราชธานี476 081560016220 พ.ต. ประเสรฐ ศรทะวรรณ 3,500.00  เม.ย.63 สสดอาเภอสรนธร จ. อุบลราชธาน
477 081550013567 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ บุญพันธ์ 900.00  เม.ย.63 กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 6 จ. อุบลราชธานี
478 081530010725 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ บุญพันธ์ 900.00  เม.ย.63 กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 6 จ. อุบลราชธานี
479 081550005661 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา ครองยุติ 1,800.00  เม.ย.63 ที่ว่าการอําเภอวารินชําราบ จ. อุบลราชธานีุ , ุ



ลําดับ เลขที่บัญชี ชื่อนามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน
1 070580001678 ร.อ. สุรพล เครือพันธ์ 6,400.00  มิ.ย.63 นฝ.นศท.มทบ.37
2 030490138206 จ.ส.อ. สรรเสริญ เรืองสิริรฤทัย 3,500.00  มิ.ย.63 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก กรุงเทพฯ
3 001510113658 พ.ท. นุกูล แถมจําเริญ 6,400.00  มิ.ย.63 กรุงเทพฯ
4 020500022609 นาย ยงยุทธ เจตน์กสิกิจ 2,700.00  มิ.ย.63 กรมสรรพาวุธทหารบก  กรุงเทพฯ
5 018620001536 ร.อ. จักรพันธ์ ชัยสงคราม 4,600.00  มิ.ย.63 หน่วยข่าวกรองทางทหาร กรุงเทพฯ
6 214620001695 จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ รักษ์ศิริ 4,400.00  มิ.ย.63 ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก กรุงเทพฯ
7 008620002375 พ.อ. ไพฑูรย์ ทองเสนา 30,400.00  มิ.ย.63 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก กรุงเทพฯ
8 093600004465 นาย เอนก ห้วยศรีจันทร์ 2,000.00  มิ.ย.63 ปตอ.1พัน.6  กรุงเทพฯ
9 008560012406 พ.อ. พิชชญาณ พวงทอง 9,400.00  มิ.ย.63 วิทยาลัยการทัพบก กรุงเทพฯ  
10 107600001965 นาย อุทัย ทองณรงค์ 17,000.00  มิ.ย.63 กรมดุริยางค์ทหารบก กรุงเทพฯ
11 028620003240 ส.อ. คมสันต์ บุญประสม 4,100.00  มิ.ย.63 กองทัพภาคที่ 1  กรุงเทพฯ
12 120620001480 น.ส. ศรัญญา ถาโท 3,400.00  มิ.ย.63 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
13 028610003446 นาย ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์ 14,100.00  มิ.ย.63 กรมทหารขนส่ง กรุงเทพฯ
14 117620004493 พ.ท. ขจรยศ อัจฉรารักษ์ 9,100.00  มิ.ย.63 กรมข่าวทหารบก  กรุงเทพฯ
15 008530005887 ร.ท. เชาว์ ประสานทรัพย์ 5,500.00  มิ.ย.63 กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ
16 214620001938 ส.อ. นิกร พงสวัสดิ์ 11,500.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 กรุงเทพฯ
17 203610006303 จ.ส.อ. สุทัด ขยัน 11,600.00  มิ.ย.63 สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก กรุงเทพฯ
18 048620001329 นาย สุชาติ ทรัพย์พาลี 4,900.00  มิ.ย.63 กรมสรรพาวุธทหารบก กรุงเทพฯ
19 071620003544 ร.ต. แสน เพลินสุข 8,400.00  มิ.ย.63 กรมการสารวัตรทหารบก กรุงเทพฯ
20 001590013844 นาย โชคอนันฒ์ ต้องกิจเจริญชัย 4,700.00  มิ.ย.63 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
21 003620006557 พ.ท. พิฆราช สุริยะ 9,600.00  มิ.ย.63 กองพลที่1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร
22 032620002887 จ.ส.ต. วรภพ พงษ์สามภาพ 9,100.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 กรุงเทพฯ
23 110550000208 จ.ส.อ. นิคม แก้วภักดี 5,900.00  มิ.ย.63 กองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพฯ
24 013620007003 พ.อ. นพสิทธิ์ ฟักหอม 13,600.00  มิ.ย.63 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก กรุงเทพฯ

นําส่งเดือน มิ.ย.63
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25 035600001299 ร.ท. ชานวาทิก โกวิทวที 18,400.00  มิ.ย.63 สํานักงานการเงิน กรมการแพทย์ทหารบก กรุงเทพฯ
26 206600000878 ส.อ. ยุทธนา สระทองลอย 7,700.00  มิ.ย.63 หน่วยข่าวกรองทางทหาร  กรุงเทพฯ
27 202600001799 จ.ส.อ. จรินทร์ หาญธัญกรรม 10,000.00  มิ.ย.63 หน่วยข่าวกรองทางทหาร  กรุงเทพฯ
28 214590000274 พ.ท.หญิง พัดชา บุณยรักษ์ 8,800.00  มิ.ย.63 กรมกําลังพลทหารบก กรุงเทพฯ
29 021580013317 พ.ท. ณัฐวัฒน์ พรมฝาย 17,600.00  มิ.ย.63 กรมกําลังพลทหารบก กรุงเทพฯ
30 014600001976 พ.ต.หญิง เพ็ญนภา แก้วพิทยา 14,100.00  มิ.ย.63 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ICU-CVT กรุงเทพฯ
31 001580007057 นาง ประภา วงษ์เกิด 4,300.00  มิ.ย.63 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรุงเทพฯ
32 092610001875 พ.ท.หญิง วรรณา ธรรมครองอาตม์ 17,700.00  มิ.ย.63 สํานักงานการเงิน กรมแพทย์ทหารบก  กรุงเทพฯ
33 216600001439 ร.ต. ทะวิน จันทร์ไทย 20,900.00  มิ.ย.63 กรุงเทพฯ
34 002600003086 พ.ต. พูนสวัสดิ์ บุญธรรม 10,000.00  มิ.ย.63 กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ
35 305610002135 พ.ต. นรุตม์ เอกโพธิ์ 6,500.00  มิ.ย.63 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรุงเทพฯ
36 005510013315 พ.ต.หญิง ชัญรชาภัช ทะประสพ 3,200.00  มิ.ย.63 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม กรุงเทพฯ
37 214590000266 พ.ท.หญิง นภชา บุณยรักษ์ 8,800.00  มิ.ย.63 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กรุงเทพฯ
38 025590002813 พล.ต.หญิง อรภา อินทรสูต 26,700.00  มิ.ย.63 สํานักเลขาณุการกองทัพบก กรุงเทพฯ
39 005510013323 พ.ต.หญิง ชัญรชาภัช ทะประสพ 5,600.00  มิ.ย.63 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
40 214600001128 นาย ธวัชชัย ควรรําพึง 3,200.00  มิ.ย.63 กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพฯ
41 016530013590 พ.อ. ฉัตรมงคล เกิดปั้น 29,300.00  มิ.ย.63 กรมส่งเสริมบํารุงทหารบก กรุงเทพฯ
42 003570000790 จ.ส.อ. มานะ พรมมินทร์ 12,700.00  มิ.ย.63 กรมข่าวทหารบก กรุงเทพฯ
43 037610002774 ร.ต. บวรวัชร์ อุยยะพัฒน์ 18,300.00  มิ.ย.63 กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพฯ
44 001600016067 พ.ท. สกุล เครือแก้ว 5,800.00  มิ.ย.63 กรมทหารสื่อสาร กรุงเทพฯ
45 002600003094 ร.ต. ธรรมกิตติ์ บุญธรรม 11,200.00  มิ.ย.63 มนฑลทหารบกที่ 11 กรุงเทพฯ
46 085570003669 ร.ท.หญิง จุรีย์รัตน์ ธัญญะ 11,400.00  มิ.ย.63 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรุงเทพฯ
47 003610006478 พ.ท. บุญธรรม แผวผาลา 5,600.00  มิ.ย.63 กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ
48 003540018692 พ.ท. บุญธรรม แผวผาลา 17,100.00  มิ.ย.63 กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ
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49 304610001727 ส.ท. ทศพล เนตรคํา 3,500.00  มิ.ย.63 กองร้อย ลาดตระเวนระยะไกลที่ 1 กรุงเทพฯ
50 011530013427 จ.ส.อ. ภานุพันธุ์ ทองเป็นทรัพย์ 7,300.00  มิ.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 39
51 022550018034 จ.ส.อ. มนัส ถนอมวงษ์ 7,900.00  มิ.ย.63 ร.1 พัน 2 รอ.  กรุงเทพฯ
52 082580001895 จ.ส.อ. อําพัน โตเขียว 16,000.00  มิ.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี
53 082610004933 ส.อ. ศุภชัย ชัยวิเชียร 7,400.00  มิ.ย.63 ฝ่ายการจเร กองพลทหาราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี
54 082530007964 จ.ส.อ. วิโรจน์ ก้อนทอง 8,600.00  มิ.ย.63 ร.29 พัน 2 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี
55 082620004402 จ.ส.อ. ธนโชติ งอกงามดี 9,600.00  มิ.ย.63 สํานักงานสัสดีจังหวัดกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี
56 082570004308 จ.ส.อ. ธานินทร์ เขียวสาคร 13,200.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี
57 004600005802 ร.ต. ยุทธศาสตร์ ชินอ่อน 3,100.00  มิ.ย.63 มทบ.23 จ. ขอนแก่น
58 004600005064 ส.อ. ชรินทร์ แจ่มมะณี 8,100.00  มิ.ย.63 กองพันทหารม้าที่11 กรมทหารม้าที่4 จ. ขอนแก่น
59 078600002138 พ.ท. ทนงศักดิ์ จําปาทอง 12,600.00  มิ.ย.63 ศาลากลางจังหวัด สํานักงานสัสดีจังหวัดจันทบุรี จ. จันทบรุี
60 006560007213 พ.ต. บุญยิ่ง เพ่งจินดา 17,100.00  มิ.ย.63 กรมทหารราบที่ 111 จ. ฉะเชิงเทรา
61 067620002701 นาย จักราวุธ ปลิดกลาง 1,900.00  มิ.ย.63 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 21 จ. ชลบุรี
62 055530016916 จ.ส.อ. ทองมี เมืองแวง 13,900.00  มิ.ย.63  จ. ชลบุรี
63 055620005841 นาย พัฒนพงศ์ ศิริอารุณปัญญา 7,500.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบ21 จ. ชลบุรี
64 084610004799 นาย บริบูรณ์ พุฒิธนะสุนทร 7,100.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่21ฯ จ. ชลบุรี
65 055610009554 จ.ส.อ. นิธิ ศิริเกษร 12,700.00  มิ.ย.63 ร.21 พัน.2 รอ. จ.ชลบุรี
66 112600001601 ส.ท. พงศธร เชิดชู 6,500.00  มิ.ย.63 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 จ. ชลบุรี
67 055610011284 ส.อ. สิทธิพล มาบจะบก 12,000.00  มิ.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี
68 055610011331 จ.ส.อ. ประพัฒน์ วัฒนวิไลกุล 12,900.00  มิ.ย.63 ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร มทบ.14 จ.ชลบุรี
69 093610004366 นาย สุริยันต์ สงสุข 6,300.00  มิ.ย.63 ค่ายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี
70 055570029068 พ.ต. ถาวร ขีระมาตย์ 10,600.00  มิ.ย.63 ที่ทําการสัสดีจังหวัดชลบุรี จ. ชลบุรี
71 055610012434 จ.ส.อ. เอนก เชื้อเย็น 8,300.00  มิ.ย.63 โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี
72 055610009889 ร.ท. มนตรี สมบัติบุญ 14,100.00  มิ.ย.63 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ฯ จ. ชลบุรี
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73 089620002389 จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ ทองโสม 8,100.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 จ. ชุมพร
74 089610002860 จ.ส.อ. อานนท์ สุวรรณเตมีย์ 2,100.00  มิ.ย.63 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ. ชุมพร
75 050600005641 จ.ส.อ. ชัยยุทธ อุปทะ 11,800.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารรายที่ 17 จ. เชียงราย
76 003610006876 น.ส. ทิพวรรณ์ กาวิชัย 8,400.00  มิ.ย.63 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จ. เชียงราย
77 050560007000 จ.ส.อ. สงวน ยี่สุภา 8,700.00  มิ.ย.63 ร.17 พัน.3 ค่ายเม็งรายมหาราช จ. เชียงราย
78 310610002059 ส.อ. เชาวลิต วรรณชัย 5,700.00  มิ.ย.63 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จ. เชียงราย
79 003600005686 พ.ต. วิสิทธิ์ แก้วมูล 7,000.00  มิ.ย.63 สํานักงานพัฒนาภาค 3 จ. เชียงใหม่
80 308620003103 จ.ส.อ. สุชาติ เม็งกุล 12,900.00  มิ.ย.63 กองพันพัฒนา 3 จ. เชียงใหม่
81 003600005694 พ.ต. วิสิทธิ์ แก้วมูล 8,700.00  มิ.ย.63 สํานักงานพัฒนาภาค 3 จ. เชียงใหม่
82 003580022318 ร.อ. เกียรติ์ทวี ชัยนิลพันธุ์ 20,300.00  มิ.ย.63 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่
83 300610002965 ส.อ. กันตพัฒน์ บุญบุรี 9,400.00  มิ.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่
84 300610002698 ส.ต. มนสิช บุญลอย 2,900.00  มิ.ย.63 กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 จ. เชียงใหม่
85 309600002000 จ.ส.อ. กฤตพัศ ธนะสาร 4,800.00  มิ.ย.63 มทบ.33 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่
86 064620002779 นาย ธนกร ไทรงาม 5,100.00  มิ.ย.63 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จ. ตรัง
87 064620003026 นาย เกียรติภูมิ รัตนพันธ์ 6,700.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 จ. ตรัง
88 064570001302 จ.ส.อ. สุเทพ สืบคง 12,900.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 จ. ตรัง
89 075610004821 จ.ส.ท. สุทธิศักดิ์ รักษ์ตันสกุล 7,600.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 จ. ตรัง
90 308600001359 ส.ต. อนุชา วงค์คม 9,700.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่ 14 จ. ตาก
91 070600001922 จ.ส.อ. สมคิด ศรีจ๊ะ 15,200.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14  จ. ตาก
92 408570000453 นาย กฤษฎากรณ์ ปาละสิทธิ์ 5,200.00  มิ.ย.63 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก
93 094620000560 ร.อ. กิตติ กลิ่นหอม 9,700.00  มิ.ย.63 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก
94 094600000865 พ.อ. ตรีบดินท์ จิตรีศรีอร่าม 4,000.00  มิ.ย.63 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก
95 030520000593 ร.ท. สมพงษ์ สุทธิศิลป์ 8,100.00  มิ.ย.63 กองเรือนจํามณฑลทหารบกที่ 11 จ. นครปฐม
96 016580001802 พ.อ. สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์ 21,500.00  มิ.ย.63 กรมการสัตว์ทหารบก จ. นครปฐม
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97 013500372104 นาย ชุมพล ชัยสิทธิ์ 4,000.00  มิ.ย.63 กองโรงงานซ่อมสร้างอาวุธและเครื จ. นครราชสีมา
98 013520024977 จ.ส.ต. กันตภณ จอมพุทรา 2,800.00  มิ.ย.63 บขร.2 กองพันซ่อมบํารุงที่ 22 จ. นครราชสีมา
99 106600004276 ร.อ. วุฒิพงษ์ แตงดี 5,000.00  มิ.ย.63 กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ จ. นครราชสีมา
100 106570006594 จ.ส.อ. ทวีสิทธิ์ เวชไธสงค์ 21,000.00  มิ.ย.63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23  จ. นครราชสีมา
101 013600005039 ร.ต. สามารถ แวงชัยภูมิ 2,000.00  มิ.ย.63 กรมทหารราบที่ 23  จ. นครราชสีมา
102 061600005163 นาย รัชนัย ผมอุด 4,900.00  มิ.ย.63 ส.พัน.22 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา
103 071620003510 ส.ต. อาทิตย์ ไทยแท้ 5,000.00  มิ.ย.63 สํานักงานมณฑลทหารบกที่21 จ. นครราชสีมา
104 013620007029 นาย ภูวนัย รัตน์สูงเนิน 2,900.00  มิ.ย.63 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา
105 004620004585 จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ นาวัลย์ 10,100.00  มิ.ย.63 กองพันซ่อมบํารุงที่ 22 จ. นครราชสีมา
106 013450151006 ส.อ. ประสาร พิมพกรรณ์ 1,800.00  มิ.ย.63 กองพันพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา
107 106590001354 พ.ต.หญิง จิราภรณ์ ฉลาดล้ํา 13,500.00  มิ.ย.63 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา
108 013550024094 จ.ส.อ. บุญหนา จันทร์ดาหัวดง 9,500.00  มิ.ย.63 กองพันทหารสื่อสารที่ 3 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา
109 013610006944 จ.ส.อ. ณัฐพล ศิริสถิตย์ 7,100.00  มิ.ย.63 กองพันทหารม้าที่ 8 กองพันทหารม้าที่ 8 จ. นครราชสีมา
110 038600002879 จ.ส.อ. ศรายุทธ์ ยุทธยงค์ 8,600.00  มิ.ย.63 ร.พัน 3 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา
111 106580005237 ร.อ. กฤตภัค เติมผล 10,500.00  มิ.ย.63 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 จ. นครราชสีมา
112 013610007479 นาย สุเมษฐ์ กองทอง 6,400.00  มิ.ย.63 กองพันเสนารักษ์ที่ 3 จ. นครราชสีมา
113 013610007089 นาย สมศักดิ์ พลดงนอก 17,600.00  มิ.ย.63 กองพันทหารสื่อสารที่ 22  จ. นครราชสีมา
114 013610007267 จ.ส.อ. อมร เลาะสูงเนิน 7,700.00  มิ.ย.63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา
115 075600003144 จ.ส.อ. จิรวัฒน์ คําเวียงจันทร์ 15,200.00  มิ.ย.63 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4 จ. นครศรีธรรมราช
116 063620001696 ส.อ. วรากร จันทร์ทองอ่อน 11,200.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 2 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช
117 702610002167 นาย วันฉัตร เต็มลักษมี 6,700.00  มิ.ย.63 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร มณฑลทหารบกที่ 43 จ. นครศรีธรรมราช
118 702600002355 จ.ส.อ. จรูญ สุวรรณพันธ์ 3,800.00  มิ.ย.63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 จ. นครศรีธรรมราช
119 702610001836 ส.ต. ชินดนัย กุลสุข 5,100.00  มิ.ย.63 กองร้อย บก.บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช
120 075610004635 นาย สมพร นุ่นสกุล 7,100.00  มิ.ย.63 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช
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121 702600002486 ร.อ. ยงยุทธ ขาวผ่อง 3,500.00  มิ.ย.63 นฝ.นศท.มทบ.43 จ. นครศรีธรรมราช
122 002600003109 ร.ต. เมธา บุญธรรม 12,300.00  มิ.ย.63 กรมการเงินทหารบก
123 057600004168 ร.อ.หญิง กุลญาภา งามป้อ 10,900.00  มิ.ย.63 รพ.ค่ายจิรประวัติ จ. นครสวรรค์
124 057540006822 จ.ส.อ. สุชิน ทองดี 9,100.00  มิ.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จ. นครสวรรค์
125 001520006532 จ.ส.อ. สุพรรณ คําดี 1,400.00  มิ.ย.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี
126 018610003815 พ.ท. จํารัส มณีกรรณ์ 6,700.00  มิ.ย.63 กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์ กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี
127 018600002764 น.ส. รุ่งรัตน์ สุพรม 8,000.00  มิ.ย.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี
128 018620001798 นาย ทรงชัย ทองศรี 11,000.00  มิ.ย.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี
129 018610003807 นาง อุรักษ์ มณีกรรณ์ 11,400.00  มิ.ย.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี
130 080580002556 นาย ณัฐวุฒิ อ่อนตา 9,500.00  มิ.ย.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี
131 092570001177 พ.อ. ยุทธนา ธรรมธร 7,200.00  มิ.ย.63 กรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี จ. นนทบุรี
132 012480167209 นาย พงษ์เจริญ สุวรรณ์ 3,100.00  มิ.ย.63 กองพันพัฒนา 4 ค่ายกรมหลวงนราธิ จ. นราธิวาส
133 067620002793 ส.ท. พงศ์พันธ์ หาญพล 4,400.00  มิ.ย.63 ค่ายกัลยานิวัฒนา ร.151 พัน 1 จ. นราธิวาส
134 012610008526 นาย จุลพงษ์ ทัพมีชัย 12,700.00  มิ.ย.63  จ. นราธิวาส
135 064620003369 นาย อัฐพงษ์ นวะกะ 9,300.00  มิ.ย.63  จ. นราธิวาส
136 300610003042 ส.ต. ธงชัย บุตรศักดิ์ 10,400.00  มิ.ย.63 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 49 จ. นราธิวาส
137 085610004046 จ.ส.อ. วรพจน์ จันต๊ะโมกข์ 10,200.00  มิ.ย.63 กองพันทหารม้าที่ 15  จ. น่าน
138 085620002408 ส.อ. วรากรณ์ ไชยศิลป์ 5,300.00  มิ.ย.63 กองพันทหารม้าที่ 10 ค่ายสุริยพงษ์ จ. น่าน
139 085620002602 จ.ส.ท. นัคเรศ สติมั่น 10,400.00  มิ.ย.63 กรมทหารพรานที่ 32 จ. น่าน
140 070610002502 นาย ศราวุฒิ ต่างใจ 4,600.00  มิ.ย.63 กองพันทหารม้าที่ 10 กองพันทหารม้าที่ 10 จ. น่าน
141 085610003448 ร.ท. ประพันธ์ สมบัติปัน 6,800.00  มิ.ย.63 กองพันทหารม้าที่ 15 กองพันทหารม้าที่ 15 จ. น่าน
142 085620002937 พ.ต. บรรลือศักดิ์ คันทะลือ 5,600.00  มิ.ย.63 สํานักงานสัสดีจังหวัดน่าน จ. น่าน
143 085610003749 จ.ส.อ. ธิติพัฒน์ คชฤทธิ์ 10,300.00  มิ.ย.63 กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 จ. น่าน
144 080610002832 นาย ชลธิชา ชื่นพันธุ์ 11,100.00  มิ.ย.63 กรมทหารพรานที่ 32 จ. น่าน
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145 085580010949 จ.ส.ต. เทียนชัย คนการณ์ 6,000.00  มิ.ย.63 กองพันทหารม้าที่ 15 จ. น่าน
146 085600003149 ส.ท. จตุพล ถุงเถื่อน 7,000.00  มิ.ย.63 กรมทหารพรานที่ 32 จ. น่าน
147 013610006813 จ.ส.อ. สาคร สิทธิพาชี 2,700.00  มิ.ย.63 ศาลากลางจังหวัด สํานักงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์
148 066620003109 จ.ส.ท. ชัยฤทธิ์ ชัยเชดิชู 4,000.00  มิ.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 26 จ. บุรีรัมย์
149 088490154108 พ.ท. สมนึก สําอางค์สอาด 2,800.00  มิ.ย.63 ค่ายธนะรัชต์ นายทหาร สร.พัน.2 จ. ประจวบคีรีขันธ์
150 122550003839 จ.ส.อ. ประเวช ศรีเจริญ 9,800.00  มิ.ย.63 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จ. ประจวบคีรีขันธ์
151 081590006871 ร.ท. ฤทธิรุจ ทองไทย 8,400.00  มิ.ย.63 โรงเรียนทหารราบ จ. ประจวบคีรีขันธ์
152 028620003143 ร.อ. ชัชณัฐ ผลผลา 9,400.00  มิ.ย.63 ศฝ.นศท.มทบ.12 ค่ายจักรพงษ์ จ. ปราจีนบุรี
153 068620005056 นาย สุรเดช เที่ยงตรง 2,800.00  มิ.ย.63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 จ. ปราจีนบุรี
154 263620014485 ส.อ. อภิวัฒน์ สุขเสงี่ยม 7,400.00  มิ.ย.63 กองพันทหารสือสารที่ 2 จ. ปราจีนบุรี
155 068530016309 ร.ท. อภินันท์ สิทธิวงษ์ 9,300.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหาราบที่ 2 จ. ปราจีนบุรี
156 085610003781 ส.อ. ปรเมศ เทพกัน 2,700.00  มิ.ย.63 กองพันทหารสื่อสารที่ 2 จ. ปราจีนบุรี
157 013600004415 ส.อ. อภิเดช ดวงโภคา 4,000.00  มิ.ย.63 ร้อย ลว.ไกล 3 จ. ปราจีนบุรี
158 068590004203 พ.อ. ณัชศวัฒน์ เชิงเขา 1,600.00  มิ.ย.63 มณฑลมหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จ. ปราจีนบุรี
159 068580007928 ร.ต. สีนาม พวงสมบัติ 10,900.00  มิ.ย.63 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์  จ. ปราจีนบุรี
160 106600003686 ส.อ. ภาคิไนย ปั้นจันทร์ 8,900.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 จ. ปัตตานี
161 065610003189 นาย สักรินทร์ วรรณโร 11,300.00  มิ.ย.63 ค่ายสิรินธร ร.152 จ. ปัตตานี
162 065610003587 นาย ธนูศักดิ์ ฉิมกมล 9,000.00  มิ.ย.63 หน่วยข่าวกรองทหาร พล.ร.15 จ. ปัตตานี
163 068610007987 นาย อิสระพงษ์ ยางศรี 10,900.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 ค่ายอิงคยุทธบ จ. ปัตตานี
164 070560009816 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ บัวผัด 10,600.00  มิ.ย.63 กรมทหาราบที่ 17 ค่ายขุนจอมธรรม จ. พะเยา
165 028600002646 พ.อ. พฤฒิพงศ์ ศรีปฏิยุทธ์วงศ์ 20,300.00  มิ.ย.63 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง จ. พัทลุง
166 702610001755 จ.ส.อ. ประยูร แก้วเขยีว 14,700.00  มิ.ย.63 ค่ายอภัยบริรักษ์ จ. พัทลุง
167 011600005003 ร.ท. ยุทธชัย เดชบุญ 3,000.00  มิ.ย.63 กองพันซ่อมบํารุงที่ 23 จ. พิษณุโลก
168 051620003536 นาย จักรเทพ ตั้งอยู่ 8,800.00  มิ.ย.63 กรมทหารพรานที่ 33 จ. พิษณุโลก
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169 011620006673 ส.อ. สยุมภู เนียมหอม 6,100.00  มิ.ย.63 กองพลทหารราบที่ 4 จ. พิษณุโลก
170 011620007158 พ.ต. ธีระฉัตร์ กังเศรษฐิณาธร 14,000.00  มิ.ย.63 ค่ายสฤษดิ์เสนา จ. พิษณุโลก
171 070620002047 นาย พีรวัฒน์ ดีพัฒนกุล 3,900.00  มิ.ย.63 กรมทหารพรานที่ 33 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก
172 011610007778 พ.อ. สุชาติ ชูศิริ 8,400.00  มิ.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 39 จ. พิษณุโลก
173 011600004992 พ.ท. บุริม เครือเป็งกุล 25,000.00  มิ.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 39 จ. พิษณุโลก
174 011560003531 พ.อ. อภิเชษฐ ชุ่มวารี 7,800.00  มิ.ย.63 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 จ. พิษณุโลก
175 011600005451 จ.ส.อ. ทรงรบ สุธาวุฒิชัย 10,300.00  มิ.ย.63 กองพันทหารขนส่งที่ 23 จ. พิษณุโลก
176 011580013778 ร.ต. จุฑา ขันธะรัตน์ 7,500.00  มิ.ย.63 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ จ. พิษณุโลก
177 011610006895 พ.อ. เกรียงไกร ลาดปาละ 4,600.00  มิ.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 39  จ. พิษณุโลก
178 011600005223 ส.ท. อนุชา พรมส้มซ่า 5,400.00  มิ.ย.63 บชร.3 กองพันทหารขนส่งที่ 23 จ. พิษณุโลก
179 088600002191 ส.ท. เสนีย์ ทองหอม 7,800.00  มิ.ย.63 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 จ. กาญจนบุรี 
180 088620003193 ส.ท. เฉลิมชัย พรมดี 7,400.00  มิ.ย.63 กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 ค่ายฝึกรบพิเศษ จ. เพชรบุรี
181 066600003323 จ.ส.อ. สมถิ่น พุดนา 6,300.00  มิ.ย.63 กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 จ. เพชรบูรณ์
182 080620002343 พ.ท.หญิง จันทิมา พฤกษา 14,900.00  มิ.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 36 จ. เพชรบูรณ์
183 106600003068 ส.ท. ภาคภูมิ สวัสดิ์ศรี 8,700.00  มิ.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 8 จ. เพชรบูรณ์
184 303590000188 จ.ส.อ. ขวญัชัย สัมมาวาจา 7,300.00  มิ.ย.63 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ กองพันทหารม้าที่ 12 จ. แพร่
185 113610001231 ร.อ. พงษ์ศักดิ์ ต้นโพธิ์ 3,600.00  มิ.ย.63 สัสดีหนองสูงห้อง จ. มุกดาหาร
186 085620002628 ร.อ. วราวุธ มูลสวัสดิ์ 10,300.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 จ. แม่ฮ่องสอน
187 081610005886 ส.อ. อิทธิฤทธิ์ สุวรรณกูฎ 6,100.00  มิ.ย.63 ค่ายบดินทรเดชา จ. ยโสธร
188 065610002882 นาย เดชา พุมมา 8,100.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 จ. ยะลา
189 065610002816 นาย อัมรินทร์ วรรณโวหาร 12,400.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 จ. ยะลา
190 004500153501 พ.ท. วิทยา สุขน้ําคํา 1,800.00  มิ.ย.63 ที่ว่าการอําเภอโพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด
191 053620003130 ร.ท. วรากร ทุมสุด 11,500.00  มิ.ย.63 สํานักงานสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด
192 110620003720 ส.อ. อรรถสถาพร ขันติวงศ์ 13,200.00  มิ.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จ. ร้อยเอ็ด
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193 061600005032 ส.ท. คงเดช แหวนนิล 4,100.00  มิ.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จ. ร้อยเอ็ด
194 093560015205 ส.อ. อนุรักษ์ โสภาศรี 5,500.00  มิ.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 6 พล.ร.6 จ. ร้อยเอ็ด
195 094570002264 ร.ท. ภพธร แพรม่วง 12,300.00  มิ.ย.63 กองพลทหารราบที่ 6 จ. ร้อยเอ็ด
196 053610002819 ส.อ. อานนท์ มังศรี 4,900.00  มิ.ย.63 กองพลา พล.ร.6 จ. ร้อยเอด็
197 093610003996 นาย อัตถากร ศิลาเกตุ 2,200.00  มิ.ย.63 กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6 จ. ร้อยเอ็ด
198 603610005832 ส.ท. วัชรพงศ์ ชุณหเพสย์ 6,600.00  มิ.ย.63 ร.16 พัน.1  จ. ร้อยเอ็ด
199 093600004669 นาย กัมปนาท วินทะไชย 2,400.00  มิ.ย.63 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 จ. ร้อยเอ็ด
200 091610000784 นาย ชลภัทร สวัสดี 8,600.00  มิ.ย.63 สํานักงานสัสดีระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง จ. ระนอง
201 077620003760 ร.ท. สมยศ รอดบํารุง 9,400.00  มิ.ย.63 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จ. ราชบุรี
202 077620003914 จ.ส.อ. ศุภชัย สุทธิประเสริฐ 12,000.00  มิ.ย.63 ช.11 พัน.602 จ. ราชบุรี
203 077610004140 ร.อ. สุรเจต แฉล้มนงนุช 1,200.00  มิ.ย.63 กรมการทหารช่างที่ 1 กองพันทหารช่างที่ 52 จ. ราชบุรี
204 077620004059 จ.ส.อ. คุณวีร์ สมบูรณ์พูนสวัสดิ์ 11,400.00  มิ.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 111 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี
205 093620003083 ส.อ. เพชรพิรุณ สวนแก้ว 5,800.00  มิ.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 52 จ. ราชบุรี
206 077600003308 จ.ส.อ. นิยม เบี้ยกระโทก 10,800.00  มิ.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 111 จ. ราชบุรี
207 077610005007 ส.อ. ชัชฎาพงศ์ วิเศษโชค 10,500.00  มิ.ย.63 กองพันทหารช่างที่ 602 จ. ราชบุรี
208 113600001039 ส.อ. ณัฐินนท์ ยืนยง 6,500.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 51 จ. ราชบุรี
209 122540000883 จ.ส.อ. ประเสริฐ พุกดํา 12,600.00  มิ.ย.63 กองร้อยทหารช่างซ่อมบํารุงหนัก ค่ายภาณุรัง จ. ราชบุรี
210 071600003205 ส.ท. คมคาย คล่องแคล่ว 4,300.00  มิ.ย.63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 รักษาพระองค์ จ. ลพบุรี
211 092620002031 จ.ส.อ. สมพร โสมะตะนัย 11,900.00  มิ.ย.63 มทบ.13 จ. ลพบุรี
212 003620005810 จ.ส.อ. สุริยะ อินทร์เงิน 15,100.00  มิ.ย.63 กองพันบินที่ 41 จ. ลพบุรี
213 092620002162 จ.ส.ต. กฤตยชญ์ บรรจบราช 4,400.00  มิ.ย.63 ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี
214 092620002269 ส.อ. ทศพล โสระแสน 3,600.00  มิ.ย.63 กรมรบพิเศษที่1 จ. ลพบุรี
215 092590001610 ส.อ. วุฒิชัย อุดไธสง 9,500.00  มิ.ย.63 กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายเ จ. ลพบุรี
216 404620003501 ส.ต. บุญฤทธิ์ คันธจันทร์ 7,600.00  มิ.ย.63 ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จ. ลพบุรี
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217 092580006248 พ.ต.หญิง เกื้อกูล โอฬารวัฒน์ 10,600.00  มิ.ย.63 รพ.อ.ป.ร. จ. ลพบุรี
218 092620002463 ร.อ. สมบูรณ์ ปิ่นมณี 4,600.00  มิ.ย.63 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จ. ลพบุรี
219 118610003885 พ.ต. นนทกานต์ เพ็ชรัตน์ 9,500.00  มิ.ย.63 กองพันบินที่ 21 กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก- จ. ลพบุรี
220 001600017233 พ.อ. อนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์ 10,300.00  มิ.ย.63 กรมรบพิเศษที่ 3 จ. ลพบุรี
221 092610002083 ร.อ. จักรพงศ์ โดดยิ้ม 10,100.00  มิ.ย.63 กองพันซ่อมบํารุงเครื่องบินทหารบก จ. ลพบุรี
222 002600002860 พ.ท. ทศพล ทิมสถิตย์ 16,000.00  มิ.ย.63 กรมทหารราบที่ 31 จ. ลพบุรี
223 092580004424 ร.ต. อุทัย ยิ้มแย้ม 9,900.00  มิ.ย.63 กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2 จ. ลพบุรี
224 412610000689 ร.ต. พลวัฒน์ รุ่งพิมาย 11,100.00  มิ.ย.63 กองพันบินที่ 41 ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี
225 092600001673 ร.ท. ชนภพ สํารวมจิตต์ 20,400.00  มิ.ย.63 ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี
226 092600001306 ส.ท. สรวิชญ์ หมายปอง 5,600.00  มิ.ย.63 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 21 จ. ลพบุรี
227 086600001410 ร.ต. ธานิน เผยศิริ 9,200.00  มิ.ย.63 กองพันปฏิบัตกิารจิตวิทยา จ. ลพบุรี
228 073610004104 จ.ส.อ. สุทัศน์ นิ่มตลุง 3,700.00  มิ.ย.63 ร.31 พัน 1 รอ. จ. ลพบุรี
229 092610001859 ร.อ. เอกภพ ชะเอม 16,700.00  มิ.ย.63 ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี
230 092570000472 จ.ส.อ. ชลาธร ป้อมจันทร์ 11,400.00  มิ.ย.63 กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 1 จ. ลพบุรี
231 086550001772 ร.อ. จํานงค์ หาบ้านแท่น 10,900.00  มิ.ย.63 ค่ายศรีสองรัก จ. เลย
232 073610003085 ส.ท. โสภณ วันทอง 4,200.00  มิ.ย.63 กรมทหารราบที่ 3 จ. สกลนคร
233 073620003033 ส.ต. โสภณวิชญ์ จันทร์แก้ว 6,400.00  มิ.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ. สกลนคร
234 012480241003 จ.ส.อ. ทนง เสาวพรรณ 8,800.00  มิ.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ จ. สงขลา
235 012560006098 ส.ท. เอกชาติ เพ็ญสวัสดิ์ 4,600.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 3 จ. สงขลา
236 012570009175 ร.ต. สุเทพ แจ่มประเสริฐ 6,700.00  มิ.ย.63 กองกิจการพลเรือน จ. สงขลา
237 705600002345 ร.ท. นํา แก้วเป็นทอง 15,200.00  มิ.ย.63 กรมพัฒนา 4 ค่ายรัตนพล จ. สงขลา
238 012620005526 นาย เนติกร นพภาพันธ์ 4,800.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5 จ. สงขลา
239 012610008762 นาย ณรงค์ พึ่งประชา 7,600.00  มิ.ย.63 ศทส.สส.
240 012580009181 นาย พงศ์พณัช พานิช 24,400.00  มิ.ย.63 สนง.สัสดีจังหวัดสงขลา ศาลากลาง จ.สงขลา จ. สงขลา
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241 065610003472 นาย สรรเสริญ กายประสิทธิ์ 8,700.00  มิ.ย.63 กรมทหารพรานที่ 42 จ. สงขลา
242 078590001975 นาย พรชัย เกษรบัว 5,200.00  มิ.ย.63 กรมทหารพรานที่ 13 จ. สระแก้ว
243 135600000734 ส.ท. วิศรุต จันทร์จินดา 5,000.00  มิ.ย.63 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 19 จ. สระแก้ว
244 202610002727 นาย ปิยะพงษ์ แสงไสย์ 6,200.00  มิ.ย.63 กรมทหารพรานที่ 13 จ. สระแก้ว
245 404570002540 ส.อ. ไกรฤทธิ์ ช่วยจันทร์ 7,700.00  มิ.ย.63 ค่ายไพรีระย่อเดช จ. สระแก้ว
246 208600001119 ร.ท. บรรพต แก้วอ่อน 9,700.00  มิ.ย.63 ค่ายสุรสิงหนาท มทบ.19 จ. สระแก้ว
247 084620003767 จ.ส.อ. อุกฤช เครือแตง 10,200.00  มิ.ย.63 ศูนย์การทหารม้า จ. สระบุรี
248 406580002045 ร.อ. บุญญฤทธิ์ จินตบุตร 11,200.00  มิ.ย.63 โรงพยาบาลค่ายอดิศร จ. สระบุรี
249 406610001228 ร.อ. บุญญฤทธิ์ จินตบตุร 2,700.00  มิ.ย.63 โรงพยาบาลค่ายอดิศร จ. สระบุรี
250 084580015634 พ.ท. เสวก ห่วงไทย 21,500.00  มิ.ย.63 โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศ จ. สระบุรี
251 011510006296 จ.ส.อ. อานนท์ สีดี 3,700.00  มิ.ย.63 องค์การบริหารส่วนตําบลดงคู่ จ. สุโขทัย
252 705620002846 นาย ชัยศักดิ์ สีสุข 10,800.00  มิ.ย.63 ร.25 พัน.3 ค่ายวิภาวดีรังสิต จ. สุราษฎร์ธานี
253 071540003886 ส.อ. บุญมา สุขร่วม 4,400.00  มิ.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 25 จ. สุรินทร์
254 071610003449 จ.ส.อ. วิชัย พ่อพันสาย 3,100.00  มิ.ย.63 มณฑลทหารบกที่ 25 จ. สุรินทร์
255 106590000251 นาย เศรษฐพงษ์ เสือดี 8,700.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 3 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ. สุรินทร์
256 061510002807 นาย กิตติ์กมล โทศรี 4,800.00  มิ.ย.63 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ. อุดรธานี
257 107620002268 ส.อ. อภิสิทธิ์ แสงบัวภา 7,900.00  มิ.ย.63 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ. อุดรธานี
258 053620003156 นาย ภานุเดช จําปา 5,200.00  มิ.ย.63 กองพันทหารราบที่ 3 จ. อุดรธานี
259 061600004638 นาย ณัฐพล บุญเลิศ 14,800.00  มิ.ย.63 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์ฯ จ. อุดรธานี
260 301620001086 จ.ส.อ. เพชร คํามอญ 10,300.00  มิ.ย.63 กองทหารมา้ที่ 2 จ. อุตรดิตถ์
261 057600004532 จ.ส.ท. สุริญา คําสอาด 9,300.00  มิ.ย.63 กองพันทหารม้าที่ 7 จ. อุตรดิตถ์
262 301600000937 นาย นฤบดินทร์ เทพจันทร์ 7,100.00  มิ.ย.63 ค่ายพระยาพิชัย ม.พัน 7 จ. อุตรดิตถ์
263 081520012541 จ.ส.อ. สมควร สิงห์ผง 7,800.00  มิ.ย.63 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี
264 081610005527 จ.ส.อ. จักรพงศ์ มงคลการ 13,200.00  มิ.ย.63 ศูนย์การสื่อสาร มทบ.22 จ. อุบลราชธานี



ลําดับ เลขที่บัญชี ชื่อนามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน
นําส่งเดือน มิ.ย.63

265 110600003902 ร.อ. ประสิทธิ์ เชื้อพันธ์ 14,300.00  มิ.ย.63 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.22 จ. อุบลราชธานี
266 081610006840 ส.อ. อนันต์ เจริญรอย 6,800.00  มิ.ย.63 ร.6 พัน.3  จ. อุบลราชธานี
267 403610003248 นาย อิสระพงศ์ บุญรี 1,600.00  มิ.ย.63 ร.6 พัน.3  จ. อุบลราชธานี



ลําดับ เลขที่บัญชี ชื่อนามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน
1 203630002583 พ.ท. อภิวัฒน์ บุญโกย 2,800.00  ก.ค.63 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  กรุงเทพฯ
2 214630000427 ร.ท. ภราดร ภักดีวานิช 11,300.00  ก.ค.63 กรมกําลังพลทหารบก กรุงเทพฯ
3 214630000435 ร.ท. ภราดร ภักดีวานิช 600.00  ก.ค.63 กรมกําลังพลทหารบก กรุงเทพฯ
4 263630003165 ส.ต.หญิง วชิราพรรณ ชูกลิ่น 6,400.00  ก.ค.63 สง.ปรมน.ทบ.  กรุงเทพฯ
5 002630000511 ส.ต. คมพันธ์ ไทยสันทัด 5,600.00  ก.ค.63 กรมสารบรรณทหารบก กรุงเทพฯ
6 214630000744 พ.อ. วรพจน์ ตระการศิรินนท์ 3,800.00  ก.ค.63 กรมกําลังพลทหารบก กรุงเทพฯ
7 022630000757 นาง ฟองจันทร์ พรรัตน์ 3,000.00  ก.ค.63 กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพฯ
8 008630000664 พ.อ. สุเทพ ยั่งยืน 10,600.00  ก.ค.63 วิทยาลัยการทัพบก กรุงเทพฯ
9 036630000659 ร.ท. มรกต อมาตยานนท์ 10,100.00  ก.ค.63 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรุงเทพฯ
10 036630000667 จ.ส.ต. อรรถพล อมาตยานนท์ 2,500.00  ก.ค.63 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรุงเทพฯ
11 400630000434 ส.ท. ณัฐพัฒน์ มิลภา 4,400.00  ก.ค.63 มณฑลทหารบกที่ 11 กรุงเทพฯ
12 005630001060 นาย ศักดิ์ชาย พรมพิทักษ์ 7,600.00  ก.ค.63 กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพฯ
13 203630004496 พ.อ.หญิง วิภาพร ดวงจรัส 4,500.00  ก.ค.63 รร.วศ.ทบ. กรุงเทพฯ
14 016630003623 น.ส. ศิริขวัญ คนดี 1,700.00  ก.ค.63 ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กรุงเทพฯ
15 001630015691 ส.ท. ปองเทพ มากดี 2,700.00  ก.ค.63 กรมยุทธโยธาทหารบก กรุงเทพฯ
16 068630002488 นาย รังสรรค์ ศรีชุ่ม 6,500.00  ก.ค.63 กรมสรรพวุธทหารบก กรุงเทพฯ
17 501630001121 ส.ท. อานนท์ สืบจากจุล 6,200.00  ก.ค.63 พัน.ขส.1 กรม ขส. กรุงเทพฯ
18 027630004604 ร.ท. สามิต ทองสาย 19,600.00  ก.ค.63 กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพฯ
19 053630001542 นาย วัชรินทร์ พลบํารุง 1,500.00  ก.ค.63 ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกําลังพลฯ กรุงเทพฯ
20 068630002608 ร.ท. ชยพล ภู่เล็ก 14,200.00  ก.ค.63 รร.รด.ศศท.  กรุงเทพฯ 
21 403630001666 ร.อ.หญิง ไพลิน จันทร์ศรีทอง 10,600.00  ก.ค.63 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
22 001630017693 ส.อ.หญิง วรรณิศา ดวงฉวี 3,800.00  ก.ค.63 กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพฯ 
23 007630001525 ส.อ. กษิดิ์เดช เอี่ยมพินิจ 3,800.00  ก.ค.63 ปตอ.1  กรุงเทพฯ 
24 205630001660 พ.ต. สันติวุฒิ ตุรงค์ 9,100.00  ก.ค.63 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  กรุงเทพฯ 

นําส่งเดือน ก.ค.63



ลําดับ เลขที่บัญชี ชื่อนามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน
นําส่งเดือน ก.ค.63

25 001630018932 ร.ต. ศราวุธ แก้วแกมเกษ 11,300.00  ก.ค.63 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1  กรุงเทพฯ
26 199630000554 ร.ต. สามารถ วงขะโหนง 8,900.00  ก.ค.63 สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก  กรุงเทพฯ
27 003630003612 นาย ธีรศักดิ์ บุตรคํา 4,300.00  ก.ค.63 ร.9 พัน.2  จ. กาญจนบุรี
28 082630002385 ร.ต. อดิรุตย์ รังสีบุตร 6,100.00  ก.ค.63 ร.9 พัน.2  จ. กาญจนบุรี
29 404630001468 นาย เจษฎากร ประจงกูล 5,100.00  ก.ค.63 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 จ. ขอนแก่น
30 085630001078 ส.ต. ภาณุพงศ์ ดอนพิมไพร 6,400.00  ก.ค.63 ป.2 พัน.21 รอ. จ. ชลบุรี
31 606630001531 ส.อ. กตัญญู เอกธรรมทัศน์ 6,600.00  ก.ค.63 กองพันทหารราบที่ 2 จ. ชลบุรี
32 089630001030 ว่าที่ ร.ท. สุธานนท์ พุ่มสร้าง 12,400.00  ก.ค.63 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 จ. ชุมพร
33 310630001570 พ.ต. ปณิธาน จตุรโพธิ์ 8,100.00  ก.ค.63 ร.17 พัน.3 จ. เชียงราย
34 090630001625 นาย อานนท์ พวงมาลัย 5,400.00  ก.ค.63 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 จ. เชียงใหม่
35 309630001595 นาย เสน่ห์ สุภาษี 6,600.00  ก.ค.63 มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่
36 308630001955 นาย คิมหันต์ เที่ยงธรรม 2,000.00  ก.ค.63 กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5 จ. เชียงใหม่
37 203630002208 พ.ต. สมโชติ วีรภัทรเวธ 7,800.00  ก.ค.63 โรงเรียนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก
38 094630000233 ร.ท. ชัชวาลย์ เจริญสุข 15,200.00  ก.ค.63 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก
39 081630002274 นาย อัครวินท์ วงศ์จันทร์ 3,400.00  ก.ค.63 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา
40 004630002832 ร.ต. พรชัย เค้าแก้ว 9,400.00  ก.ค.63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมปืนใหญ่ที่ 3 จ. นครราชสีมา
41 412630002043 จ.ส.อ. พนม ขาวฉลาด 9,200.00  ก.ค.63 กองพันทหารม้าที่ 8 กรมทหารม้าที่ 7 จ. นครราชสีมา
42 013630003421 จ.ส.อ. ณรงค์ศักดิ์ ทองใบ 13,500.00  ก.ค.63 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา
43 013630003497 นาย รังสิวุฒิ ชุบสุวรรณ 5,500.00  ก.ค.63 ปตอ.2 พัน. 2 จ. นครราชสีมา
44 707630000959 ส.ท. ศศิธร คเชนทร์ 6,200.00  ก.ค.63 ป.5 พัน.105 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช
45 707630001141 นาย อนันต์ รัตนพันธ์ 4,500.00  ก.ค.63 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช
46 306630000711 จ.ส.อ. วุฒิชัย บํารุงศรี 6,800.00  ก.ค.63 ร.4 พัน. 2 จ. นครสวรรค์
47 310630001203 จ.ส.อ. ทวีพงศ์ เหลาประเสริฐ 6,500.00  ก.ค.63 ร.4 พัน. 2 จ. นครสวรรค์
48 029630001242 น.ส. อักษราภัค แดงเกิด 7,200.00  ก.ค.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี



ลําดับ เลขที่บัญชี ชื่อนามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน
นําส่งเดือน ก.ค.63

49 030630001340 น.ส. มาลี ไชยเสน 5,000.00  ก.ค.63 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี
50 085630000941 นาย เมทิน สีคํา 6,000.00  ก.ค.63 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จ. น่าน
51 085630000991 ร.ท. ภาณุพงศ์ แก้วพรม 4,400.00  ก.ค.63 กรมทหารพรานที่ 32 จ. น่าน
52 085630001222 นาย รชฏ คชปัญญา 4,100.00  ก.ค.63 มทบ.38 จ. น่าน
53 031630001134 พลอาสาสมัคร นําโชค หลิ่มพลอย 5,300.00  ก.ค.63 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จ. บุรีรัมย์
54 066630001812 ร.อ. สิทธิพร จารุสาร 7,900.00  ก.ค.63 ร.23 พัน 4 จ. บุรีรัมย์
55 122630001105 จ.ส.อ. อัษฏพล สร้อยทอง 6,100.00  ก.ค.63 กองพันบริการศูนย์การทหารราบ จ. ประจวบคีรีขันธ์
56 122630001927 จ.ส.อ. อะนุชาติ เสนารัตน์ 7,500.00  ก.ค.63 กองบริการ ศูนย์การทหารราบ จ. ประจวบคีรีขันธ์
57 077630001782 พ.ต. สุวิชชา งามเอนก 6,500.00  ก.ค.63 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จ. ปราจีนบุรี
58 213630001150 พ.ท. ภูมินรินทร์ สุขเสพ 5,800.00  ก.ค.63 กระทรวงกลาโหม จ. ปราจีนบุรี
59 068630002983 พ.ท. ณรงค์ พิมพ์สุข 11,700.00  ก.ค.63 ค่ายจักรพงษ์ จ. ปราจีนบุรี
60 012630002291 นาย ศิริพล นาคเล็ก 2,500.00  ก.ค.63 กองร้อยทหารพรานที่ 42 จ. ปัตตานี
61 065630000991 นาย นิอาริฟ ณ ชาตรี 2,400.00  ก.ค.63 ช.พัน.15 พล.ร.15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จ. ปัตตานี
62 012630002615 นาย สมพร รักษาวงศ์ 1,800.00  ก.ค.63 กรมทหารพรานที่ 43 จ. ปัตตานี
63 012630002720 นาย กฤษฎา นิลกาฬ 9,300.00  ก.ค.63 กองพลทหารราบที่ 15 จ. ปัตตานี
64 131630001235 นาย ชัชพงค์ ดัดทิพย์ 6,700.00  ก.ค.63 กรมทหารพรานที่ 43 จ. ปัตตานี
65 407630000800 นาย ปกรณ์ นิลโพธิ์กลาง 10,200.00  ก.ค.63 หน่วยข่าวกรองทางทหาร จ. ปัตตานี
66 065630001353 นาย ธานิน แสนโคก 5,500.00  ก.ค.63 หน่วย ขกท.พล.ร.15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จ. ปัตตานี
67 705630001220 นาย ธีรยุทธ เกิดสมบูรณ์ 16,300.00  ก.ค.63 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 42 จ. ปัตตานี
68 207630000593 ส.อ. ฐิติพันธ์ เนียมประเสริฐ 9,900.00  ก.ค.63 หน่วย ขกท.พล.ร.15 จ. ปัตตานี
69 001630008898 นาย ภัควัต จันทนพศิริ 12,200.00  ก.ค.63 ศอ.สพ.ทบ. จ. พระนครศรีอยุธยา
70 050630002859 นาย สนอง อิ่นคํา 8,300.00  ก.ค.63 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 จ. พะเยา
71 011630003291 ส.อ. พยัพ เพ็ชรรัตน์ 3,800.00  ก.ค.63 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร จ. พิษณุโลก
72 057630002348 ร.ท. โชติวัต ผิวผ่อง 3,800.00  ก.ค.63 กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ 4 จ. พิษณุโลก



ลําดับ เลขที่บัญชี ชื่อนามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน
นําส่งเดือน ก.ค.63

73 011630004077 พ.ท. ศุภชัย กิติศรีปัญญา 13,500.00  ก.ค.63 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก
74 079630001043 นาย ฐากูร เขตสระน้อย 7,600.00  ก.ค.63 โรงพยาบาลค่ารามราชนิเวศน์ จ. เพชรบุรี
75 080630001418 นาย เจษฎา แดนทอง 5,700.00  ก.ค.63 กองพันทหารช่างที่ 8 จ. เพชรบูรณ์
76 051630001841 นาย สมิทธิ์ แสวงธรรม 3,700.00  ก.ค.63 สํานักงานสัสดีจังหวัดแพร่ จ. แพร่
77 305630001177 นาย รุ่งโรจน์ สมยาราช 6,300.00  ก.ค.63 กองพันทหารราบที่ 5 จ. แม่ฮ่องสอน
78 047630000862 ส.ท. วชิระ ป้องเศร้า 4,500.00  ก.ค.63 กรมทหารราบที่ 16 กองพันทหารราบที่ 3 จ. ยโสธร
79 047630000935 ส.อ. สิรภพ ทํานักสุข 3,500.00  ก.ค.63 กองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 จ. ยโสธร
80 400630000604 ส.อ. ธนกร โคตรอาษา 4,800.00  ก.ค.63 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา จ. ยโสธร
81 047630001088 นาย ชาญชัย บทมูล 2,100.00  ก.ค.63 สํานักงานสัสดีจังหวัดยโสธร จ. ยโสธร
82 052630000922 ส.ท. ธนโชติ นาชัยลาน 2,800.00  ก.ค.63 กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16 จ. ร้อยเอ็ด
83 081630002177 ส.อ. กฤษดา ประสันรักษ์ 3,700.00  ก.ค.63 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ. ร้อยเอ็ด
84 411630000786 พ.ต. จักรกฤษณ์ ขุริรัง 12,100.00  ก.ค.63 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ. ร้อยเอ็ด
85 093630001631 นาย ทรรศครินทร์ พัฒนเศรษฐดิลก 6,100.00  ก.ค.63 สํานักงานสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด
86 121630000967 นาย พงศธร เสนาะล้ํา 4,900.00  ก.ค.63 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี
87 077630001651 ส.ต. เกรียงไกร เอมโอฐ 6,100.00  ก.ค.63 กรมทหารช่างที่1 รักษาพระองค์ ค่ายบูรฉัตร จ. ราชบุรี
88 502630001787 นาย วิชมัย ญาณกร 5,700.00  ก.ค.63 กรมการทหารชั่ง ค่ายภาณุรังษี จ. ราชบุรี
89 077630002102 จ.ส.ต. อัครพล เดชประเสริฐ 3,800.00  ก.ค.63 กองร้อย.ช.ชบร. ช.21 ค่ายภาณุรังษี จ. ราชบุรี
90 077630002225 ส.อ. ธนากร ร่มโพรีย์ 6,400.00  ก.ค.63 ช.11 พัน.111 จ. ราชบุรี
91 121630001816 ส.อ. สุทธิพงษ์ แผ้วสมบุญ 3,300.00  ก.ค.63 ช.11 พัน.602 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี
92 077630002403 ส.ท. ศราวุฒิ อ้นตลบ 3,000.00  ก.ค.63 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี
93 027630002864 ร.ท. กฤตยชญ์ ขอจุลซ้วน 8,900.00  ก.ค.63 ค่ายวชิราลงกรณ์ จ. ลพบุรี
94 092630000914 ร.ต. วุฒินันท์ เอี่ยมเติม 3,200.00  ก.ค.63 ค่ายสมเด็จพระนาราย์มหาราช จ. ลพบุรี
95 092630000998 ร.ท. ศุภฤกษ์ ทนงค์แผง 7,600.00  ก.ค.63 โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ. ลพบุรี
96 092630001041 ร.ท. อัครฐิไชย สายศักดาเจริญ 12,200.00  ก.ค.63 กองพันบินที่ 9 ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี
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97 403630001404 ส.อ. วิทยา อุดมศรี 5,300.00  ก.ค.63 กรมบิน ศูนย์การบินทหารบกลพบุรี จ. ลพบุรี
98 090630002118 นาย ณัฐพงษ์ ธงคํา 4,700.00  ก.ค.63 มณฑลทหารบกที่ 13 จ. ลพบุรี
99 057630002398 จ.ส.อ. สุรพงษ์ วัฒนากสิกรรม 7,300.00  ก.ค.63 กองพันป้องกันฐานบิน กองร้อยอาวุธเบาที่ 3 จ. ลพบุรี
100 092630001392 พ.ต.หญิง จุฑาทิพย์ อัมภรัตน์ 10,600.00  ก.ค.63 โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ. ลพบุรี
101 051630001605 จ.ส.อ. พุฒิพงศ์ เตมียาสิริ 5,300.00  ก.ค.63 กองร้อยทหารช่างที่ 4 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง
102 051630002449 นาย วิศรุธ ติ๊บปะปง 2,300.00  ก.ค.63 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก32 จ. ลําปาง
103 093630001364 นาย รัศมี ทองมี 4,700.00  ก.ค.63 ค่ายศรีสองรัก จ. เลย
104 073630001152 ส.อ. สุรเดช กิณเรศ 3,200.00  ก.ค.63 มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ. สกลนคร
105 706630000385 นาย โชคชัย กําเนิดทอง 6,000.00  ก.ค.63 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 จ. สงขลา
106 012630001928 นาย อธิวรรษ แสงเจริญ 8,800.00  ก.ค.63 ค่ายรัตนพล จ. สงขลา
107 705630000656 นาย ธนวัฒน์ มีสุข 8,000.00  ก.ค.63 กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ารัตนพล จ. สงขลา
108 012630002380 นาย คุณากร เบ็ญจพันธ์ 8,000.00  ก.ค.63 ค่ายอภัยบริรักษ์ จ. สงขลา
109 008630001018 พ.ต. สุทธิโรจน์ อิงคะวรสิทธิ์ 18,400.00  ก.ค.63 มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ จ. สงขลา
110 702630001094 นาย กฤษฎา หนูรุ่น 3,800.00  ก.ค.63 ค่ายพระปกเกล้า จ. สงขลา
111 209630000854 จ.ส.อ. พิทักษ์ ใกล้ชิต 8,300.00  ก.ค.63 ร.12 พัน.3 รอ. จ. สระแก้ว
112 135630000380 จ.ส.อ. บัญชา ซื่อสัตย์คมสัน 9,100.00  ก.ค.63 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ. สระแก้ว
113 084630001844 ร.ต. ทวีป เมืองประดิษฐ์ 19,400.00  ก.ค.63 กองร้อยบริการ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารม้ จ. สระบุรี
114 084630001886 ร.ต. วิทยา พยอมอําพันธ์ 6,100.00  ก.ค.63 โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า จ. สระบุรี
115 077630002291 ส.อ. กฤตภาส สุชนชื่นนภากุล 10,100.00  ก.ค.63 ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ. สระบุรี
116 087630001478 น.ส. กชพร ทองเพชร 11,000.00  ก.ค.63 โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จ. สุราษฎร์ธานี
117 071630001760 ร.อ. รุ่งเพชร วงษ์เจริญ 11,000.00  ก.ค.63 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ. สุรินทร์
118 071630002025 นาย ณัฐพล ไพเราะ 4,000.00  ก.ค.63 มทบ.25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ. สุรินทร์
119 061630001529 นาย จักรพงษ์ ขมิ้นเขียว 2,400.00  ก.ค.63 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 24 จ. อุดรธานี
120 301630000478 จ.ส.อ. วัชราวุฒิ รอดพวง 2,500.00  ก.ค.63 มทบ.35 จ. อุตรดิตถ์
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121 081630002135 ร.อ.หญิง ยุพาพรรณ ชนะพา 8,400.00  ก.ค.63 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี
122 017630001041 พ.อ.หญิง องค์อร ประคองจิตร์ 8,400.00  ก.ค.63 มณฑลทารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี


