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

 
 ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ หมู่ วัน - เวลา    ๒  ก.ค. ๖๓ คําแนะนํา 

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

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

ประเภทเอกสาร 

ผู้รับทราบ  ที่ของผู้ให้ข่าว 
กห ๐๔๐๑/๘๗๓ 

  

 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 เดือน มิ.ย. ๖๓ จํานวน  ๖๑๙ คน 
  ๓.๒ เดือน ส.ค. ๖๓ จํานวน  ๒๒๑ คน 
   ๓.๓ เดือน ก.ย. ๖๓ จํานวน    ๙๐  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”   
   
 
 

 
 
 
 
 

หน้า ๑ ใน ๑ หน้า 
อ้างถึงข่าว ชื่อผู้เขียนข่าว หน่วย            โทร. 

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

สําหรับพนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันที่ เวลา ระบบ
เคร่ือง
ส่ือสาร 

ชื่อ
พนักงาน 

ส่งเสร็จ วันที่ เวลา ระบบ
เคร่ือง
ส่ือสาร 

ชื่อพนักงาน รับรองว่าเป็นข่าวราชการ 
(ลงชื่อ) พ.อ.บัณฑิต รัตนมาลี 
            ( บัณฑิต รัตนมาลี )    
             ผอ.กอง กพ.ทบ. 

                     นายทหารอนุมัติข่าว 

(สําเนา) 



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ชื่อ-นามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน

1 001W446382 ร.อ. รัตนชัย ทองใบ 4,900.00         มิถุนายน 2563 พัน.พัฒนา 1

2 001W446382 ร.อ. รัตนชัย ทองใบ -                มิถุนายน 2563 พัน.พัฒนา 1

3 001W488211 ร.อ. ทรงชัย ภักดีอํานาจ -                มิถุนายน 2563 สํานักงานสัสดี จ.หนองคาย  

4 001W521215 ร.ต. บุญชู เดชมา 3,600.00         มิถุนายน 2563 โรงเรียนรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร

5 001W521215 จ.ส.อ. วิรุฬห์ จํานงชอบ 5,900.00         มิถุนายน 2563 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

6 001W521215 พ.ท.หญิง พิกุลทิพย์ เรี่ยมประเสริฐ -                มิถุนายน 2563 กรมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน จ. กรุงเทพมหานคร

7 001W521215 จ.ส.อ. ยุคล ทองประเสริฐ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 จ. กรุงเทพมหานคร

8 001W446382 ส.ท. เฉลิม เวียงสมุทร 2,000.00         มิถุนายน 2563 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

9 001W446382 นาย มานพ เภาพันธุ์ -                มิถุนายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

10 001W446382 จ.ส.อ. อภิชาติ วิเศษจิตร 1,200.00         มิถุนายน 2563 โรงเรียนรักษาดินแดน กองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

11 001W446382 นาย บุญชู เดชมา 1,200.00         มิถุนายน 2563 โรงเรียนรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร

12 001W446382 พ.ท. จรรยา วงษารัตน์ 300.00            มิถุนายน 2563 ศูนย์การกําลังสํารอง จ. กรุงเทพมหานคร

13 001W446382 จ.ส.อ. ภัทราวุธ พลสําราญ 800.00            มิถุนายน 2563 ศูนย์การกําลังสํารอง จ. กรุงเทพมหานคร

14 001W446382 ส.อ. ทรงพล พุ่มเจริญ -                มิถุนายน 2563 ศูนย์การกําลังสํารอง จ. กรุงเทพมหานคร

15 001W446382 จ.ส.ต. สมหมาย จันทร์โต 5,000.00         มิถุนายน 2563 กรมการขนส่งทางบก จ. กรุงเทพมหานคร

16 001W446382 จ.ส.อ. ปราโมทย์ กาญจนพิบูลย์ -                มิถุนายน 2563 กรมยุทธศึกษาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

17 001W446382 นาง โกสุม มีภิปราย 1,400.00         มิถุนายน 2563 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

18 001W446382 จ.ส.อ. สามารถ มีภิปราย 800.00            มิถุนายน 2563 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

19 001W446382 นาย วสันต์ เปลี่ยนแปลง 1,800.00         มิถุนายน 2563 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

20 001W446382 นาย เกรียงศักดิ์ รัตนอาภา 700.00            มิถุนายน 2563 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

21 001W446382 นาง อวยพร ชุมชูชาติ 800.00            มิถุนายน 2563 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

22 001W446382 พ.อ. ชวการ คมคาย 18,000.00        มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่11 จ. กรุงเทพมหานคร

23 001W446382 จ.ส.ต. สุทธิศักดิ์ ประเจริญ -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

24 001W446382 จ.ส.อ. ปราโมทย์ วีระพล 7,200.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 จ. กรุงเทพมหานคร

นําส่งเดือน มิ.ย., ส.ค., ก.ย. 63



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ชื่อ-นามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน

นําส่งเดือน มิ.ย., ส.ค., ก.ย. 63

25 001W446382 จ.ส.อ. เดียว ดิษยพงศ์ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 จ. กรุงเทพมหานคร

26 001W446382 พ.ต. ชัยวัฒน์ นิลวิเชียร 5,200.00         มิถุนายน 2563 หน่วยข่าวกรองทางทหาร จ. กรุงเทพมหานคร

27 001W446382 ส.อ. ดอนแสง สระทองฮ่วม -                มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

28 001W446382 จ.ส.อ. วัฒนชัย เตียงแก้ว 4,800.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

29 001W446382 ร.ต. สมควร ศรีภุมมา -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

30 001W446382 จ.ส.อ. อาวุธ แจ้งบํารุง -                มิถุนายน 2563 กรมการสารวัตรทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

31 001W446382 ร.ท. บุญเยี่ยม การสําโรง -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 4 (ร้อย. บก.) จ. กรุงเทพมหานคร

32 001W446382 จ.ส.อ. ประกาศิต ชั่งดวงจิตร์ -                มิถุนายน 2563 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

33 001W446382 ร.ท. ณรงค์วิทย์ เอี่ยมในวงษ์ -                มิถุนายน 2563 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร

34 001W446382 ส.อ. วิเศษ จันทร์สวาสดิ์ -                มิถุนายน 2563 ศูนย์การกําลังสํารอง  จ. กรุงเทพมหานคร

35 001W446382 ร.อ. วันชัย พูลทองดีวัฒนา 100.00            มิถุนายน 2563 หน่วยบัญชาการกําลังสํารอง จ. กรุงเทพมหานคร

36 001W446382 จ.ส.อ. วิโรจน์ สุดเสนาะ 2,800.00         มิถุนายน 2563 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

37 001W446382 จ.ส.อ. ประเสริฐ ตรีชา 1,100.00         มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

38 001W446382 พ.ต.หญิง ทัศนีย์ รุ่งเรือง -                มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

39 001W446382 จ.ส.อ. ชวลิต เวียรศิลป์ 2,000.00         มิถุนายน 2563 โรงเพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

40 001W446382 พ.ท.หญิง สรินทร เชี่ยวโสธร -                มิถุนายน 2563 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

41 001W446382 พ.ท. นุกูล แถมจําเริญ -                มิถุนายน 2563  จ. กรุงเทพมหานคร

42 001W446382 จ.ส.อ. ยุคล ทองประเสริฐ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 จ. กรุงเทพมหานคร

43 001W446382 พ.ท. กฤตพล ศรีทอง 3,800.00         สิงหาคม 2563 กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 1 จ. กรุงเทพมหานคร

44 001W512709 นาง จิตรา มิมําพันธ์ 3,200.00         มิถุนายน 2563  จ. กรุงเทพมหานคร

45 001W468229 นาย ณัฐพัชร์ พุ่มเกิด -                มิถุนายน 2563 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

46 001W468229 จ.ส.อ. ฐิติพันธ์ ชโลธร 900.00            มิถุนายน 2563 ร.112 พัน.3 จ.ฉะเชิงเทรา

47 001W468229 จ.ส.อ. อาวธุ แจ้งบํารุง -                มิถุนายน 2563 กรมการสารวัตรทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

48 001W468229 ร.ต. สุวรรณ์ ดําเนินงาม 8,100.00         มิถุนายน 2563 ศูนย์การกําลังสํารอง จ. กรุงเทพมหานคร



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ชื่อ-นามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน

นําส่งเดือน มิ.ย., ส.ค., ก.ย. 63

49 001W468229 จ.ส.อ. ชวลิต เวียรศิลป์ 3,000.00         มิถุนายน 2563 โรงเพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

50 001W468229 จ.ส.อ. บัญชา กุลฑล -                มิถุนายน 2563 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

51 001W488211 จ.ส.อ. ภูษิต ภู่เงิน -                มิถุนายน 2563 โรงเรียนรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร

52 001W488211 ส.อ. ทรงพล พุ่มเจริญ -                มิถุนายน 2563 ศูนย์การกําลังสํารอง  จ. กรุงเทพมหานคร

53 001W488211 ร.ต. สมควร ศรีภุมมา -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 11  จ. กรุงเทพมหานคร

54 001W488211 ร.ท. บุญเยี่ยม การสําโรง -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 4 (ร้อย. บก.) จ. กรุงเทพมหานคร

55 001W488211 ร.อ. วันชัย พูลทองดีวัฒนา 300.00            มิถุนายน 2563 หน่วยบัญชาการกําลังสํารอง จ. กรุงเทพมหานคร

56 001W488211 พ.ต.หญิง ทัศนีย์ รุ่งเรือง -                มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

57 001W488211 พ.ท.หญิง สรินทร เชี่ยวโสธร -                มิถุนายน 2563 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

58 001W506213 จ.ส.ท. สมศักดิ์ แพฟืน 700.00            มิถุนายน 2563 กรมวิทยาศาสาตร์ทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

59 001W506213 พ.ท.หญิง ปวีณา เอี่ยมวิบูลย์ 5,300.00         มิถุนายน 2563 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

60 001W516215 จ.ส.อ. ภัทราวุธ พลสําราญ 1,200.00         มิถุนายน 2563 ศูนย์การกําลังสํารอง จ. กรุงเทพมหานคร

61 001W555204 พ.ท. จิรโรจน์ ธูปเทียนรัตน์ 6,300.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

62 001W530167 นาย นราเศรษฐ์ จาบรรณ์ 4,000.00         มิถุนายน 2563 กรมยุทธโยธาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

63 001W530167 จ.ส.อ. ประชาคม สักการี -                มิถุนายน 2563 กรมยุทธโยธาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

64 001W530167 จ.ส.อ. ประชาคม สักการี -                มิถุนายน 2563 กรมยุทธโยธาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

65 001W530167 ส.ท. ปองเทพ มากดี 1,800.00         มิถุนายน 2563 กรมยุทธโยธาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

66 001W530167 นาย ปาริวัตร อัตชิ้น -                มิถุนายน 2563  จ. กรุงเทพมหานคร

67 001W530167 ส.อ. มาโนชย์ อรชร -                มิถุนายน 2563 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ จ. กรุงเทพมหานคร

68 001W530167 ส.ท. พงษ์ศักดิ์ สงวนวงษ์ 4,700.00         มิถุนายน 2563 กองร้อยปฏิบัติการวิทยุถ่ายทอด จ. กรุงเทพมหานคร

69 001W530167 จ.ส.อ. สุทธิวุฒิ โพธิ์สุวรรณ -                มิถุนายน 2563  จ. กรุงเทพมหานคร

70 001W530167 จ.ส.อ. อนุสรณ์ อักษรเลข -                มิถุนายน 2563  มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

71 001W530167 ร.ต. ทะวิน จันทร์ไทย 7,100.00         มิถุนายน 2563  จ. กรุงเทพมหานคร

72 001W530167 นาง อนิสา ศรีนิยม -                มิถุนายน 2563  จ. กรุงเทพมหานคร
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73 001W530167 ส.ท. วิทวัส เรืองศักดิ์ 5,500.00         มิถุนายน 2563 กรมการขนส่งทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

74 001W530167 ร.ท. สุนทร จอมทอง 8,300.00         มิถุนายน 2563 กรมการทหารสื่อสาร  จ. กรุงเทพมหานคร

75 001W530167 นาย สาธิตย์ บํารุงกิจ 2,400.00         มิถุนายน 2563 กรมการสื่อสารทหาร จ. กรุงเทพมหานคร

76 001W530167 ส.อ. ณรงค์ชัย ตระกูลดี -                มิถุนายน 2563 กรมการทหารสื่อสาร จ. กรุงเทพมหานคร

77 001W530167 นาย ฤทธไิกร ปัญญาโถ 2,900.00         มิถุนายน 2563 กรมยุทธศึกษาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

78 001W530167 นาย ทนงศักดิ์ นิทัศน์ -                มิถุนายน 2563 กรมสรรพาวุธ จ. กรุงเทพมหานคร

79 001W530167 นาย พีรภัทร ศรีนิยม 4,000.00         มิถุนายน 2563 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

80 001W530167 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ เสระทอง 2,900.00         มิถุนายน 2563 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

81 001W530167 นาย เอกชัย พานิชกุล 6,000.00         มิถุนายน 2563 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

82 001W530167 นาง นงลักษณ์ ศิริพัฒน์ 5,400.00         มิถุนายน 2563 กรมสรรพาวุธทหารบก  จ. กรุงเทพมหานคร

83 001W530167 นาย เกรียงศักดิ์ รัตนอาภา 1,200.00         มิถุนายน 2563 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

84 001W530167 น.ส. มณฑกาญจน์ ลุนสําโรง 4,300.00         มิถุนายน 2563 กรมสวัสดิการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

85 001W530167 ส.อ. ศุภชัย สุภราช -                มิถุนายน 2563 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

86 001W530167 จ.ส.อ. เกรียงไกร บัวศรี 10,200.00        มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

87 001W530167 พ.อ. รัฐนันท์ รถทอง -                มิถุนายน 2563 จ. กรุงเทพมหานคร

88 001W530167 จ.ส.อ. อรุณเกียรติ โคกทอง -                มิถุนายน 2563 กองทัพภาคที่ 1 จ. กรุงเทพมหานคร

89 001W530167 ร.ต. กมลวิช เครือขวัญ -                มิถุนายน 2563 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

90 001W530167 จ.ส.อ. เหมชาติ ตันตระกูล -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 จ. กรุงเทพมหานคร

91 001W530167 จ.ส.อ. เดียว ดิษยพงศ์ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 จ. กรุงเทพมหานคร

92 001W530167 พ.ท. จิรโรจน์ ธูปเทียนรัตน์ 4,100.00         มิถุนายน 2563 ป.1 พัน.1 รอ. จ. กรุงเทพมหานคร

93 001W530167 ส.ท. พัฒนพงษ์ เปียงใจ 5,100.00         มิถุนายน 2563 ป.1 พัน.1 รอ. จ. กรุงเทพมหานคร

94 001W530167 จ.ส.ท. สมชาย ฤกษ์งาม -                มิถุนายน 2563 ป.1 พัน.1 รอ. จ. กรุงเทพมหานคร

95 001W530167 นาย ทักษิณ วิเศษสิงห์ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4  จ. กรุงเทพมหานคร

96 001W530167 ร.อ. เฉลิมพล ลิ่มสกุล 14,500.00        มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร
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97 001W530167 ร.ต. อนุวัติ สวนมาลา -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

98 001W530167 จ.ส.อ. บุญช่วย ราษีทอง -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

99 001W530167 จ.ส.อ. ศรายุทธ พวงมณี -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

100 001W530167 จ.ส.อ. อนุชา หมอยา 3,000.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารสื่อสารที่ 13 จ. กรุงเทพมหานคร

101 001W530167 ร.ต. ทเนธ บุญมาก -                มิถุนายน 2563 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1 จ. กรุงเทพมหานคร

102 001W530167 พ.อ. วัชรพล จุมพล 2,300.00         มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

103 001W530167 ส.อ. จตุรงค์ แจ้งจัตุรัส -                มิถุนายน 2563 โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

104 001W530167 พ.อ. ชัชวินท์ ยิ้มแย้ม -                มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนาธกิารทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

105 001W530167 พ.อ. ไพศาล เฉลยฤทธิ์ 17,300.00        มิถุนายน 2563 สํานักงานตรวจบัญชีกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

106 001W530167 พ.ท. ไพรัช เจนอนันต์ -                มิถุนายน 2563 สํานักงานตรวจบัญชีกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

107 001W530167 ร.ต. ธีรพล อินทรีย์ 6,900.00         มิถุนายน 2563 หน่วยข่าวกรองทหาร จ. กรุงเทพมหานคร

108 001W530167 จ.ส.อ. ชาญรบ อัตวานิช 12,200.00        มิถุนายน 2563 หน่วยข่าวกรองทางทหาร จ. กรุงเทพมหานคร

109 001W530167 ส.อ. วีรวัฒน์ ภริงคาร -                มิถุนายน 2563 หน่วยข่าวกรองทางทหาร จ. กรุงเทพมหานคร

110 001W530167 พ.อ. ชัชช์ มนตรีมุข 7,600.00         มิถุนายน 2563 ม.จิตรนารา จ. กรุงเทพมหานคร

111 001W530167 ร.ท. ประสิทธิ์ หุ่นเที่ยง -                มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

112 001W530167 ส.ท. ผดุงศักดิ์ ทรัพย์พนัแสน 4,500.00         มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

113 001W530167 นาย ณณัฐขจร ฉิมกลาง -                มิถุนายน 2563 ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

114 001W530167 จ.ส.อ. มโน วรรณศิริ 5,500.00         มิถุนายน 2563 กองพลทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

115 001W530167 จ.ส.อ. ชาติชาย เกียรติแก้วคํา 5,100.00         มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

116 001W530167 จ.ส.อ. มนตรี ศรีแก้ว 8,600.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารสื่อสารที่ 21 จ. กรุงเทพมหานคร

117 001W530167 นาย อรรถพล รอดสวัสดิ์ -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ จ. กรุงเทพมหานคร

118 001W530167 พ.ท.หญิง ปวีณา เอี่ยมวิบูลย์ 16,900.00        มิถุนายน 2563 กรมพลาธิการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

119 001W530167 ร.อ. ไชยโย คํามูล -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 32 จ. ลําปาง

120 001W530167 จ.ส.อ. ฉลาด ผาติวัฒน์ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร
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121 001W530167 ร.ท. วิชัย ฮวดใหม่ 3,200.00         มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

122 001W530167 นาย คมสัน แย้มสําเร็จ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 4 จ. กรุงเทพมหานคร

123 001W530167 ส.อ. อนิรุช อินทปัญญา 4,200.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารสื่อสารที่ 12 จ. กรุงเทพมหานคร

124 001W530167 นาย อํานาจ ดอกลั่นทม -                มิถุนายน 2563 กองร้อยกองบังคับการ ร.1 พัน.4 รอ. จ. กรุงเทพมหานคร

125 001W530167 พ.อ. ฤทธิรณ ศรีภักดี 3,400.00         มิถุนายน 2563 กรมกําลังพลทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

126 001W530167 ส.ต.หญิง วิไลวรรณ สุขวงศ์ 3,500.00         มิถุนายน 2563 กรมข่าวทหารบก  จ. กรุงเทพมหานคร

127 001W530167 จ.ส.ท. อัครินทร์ มณฑาพงษ์ 8,800.00         มิถุนายน 2563 กรมข่าวทหารบก  จ. กรุงเทพมหานคร

128 001W530167 ส.ท. ศรีสกุล มณฑาพงษ์ 6,100.00         มิถุนายน 2563 กรมข่าวทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

129 001W530167 ร.อ. วัฒนา กุณา 20,000.00        มิถุนายน 2563 กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จ. กรุงเทพมหานคร

130 001W530167 ร.ต.หญิง ดนิตา หม่อมกระโทก -                มิถุนายน 2563 กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก  จ. กรุงเทพมหานคร

131 001W530167 ร.ท.หญิง ชนม์นิภา หวังเลิศพาณิชย์ -                มิถุนายน 2563 กรมกําลังพลทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

132 001W530167 จ.ส.อ. สุรชาติ พลัดภัยพาล 9,400.00         มิถุนายน 2563 กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก  จ. กรุงเทพมหานคร

133 001W530167 น.ส. ศศิกานต์ หลิบนุกูล -                มิถุนายน 2563 จ. กรุงเทพมหานคร

134 001W530167 พ.อ. สุพจน์ สุขุมะ -                มิถุนายน 2563 สง.ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน ทบ จ. กรุงเทพมหานคร

135 001W530167 นาย มนูณ ศรีสมบัติ 1,300.00         มิถุนายน 2563 สง.ปฏิบัตภิารกิจรักษาความมั่นคงภายใน ทบ จ. กรุงเทพมหานคร

136 001W530167 นาย มนูณ ศรีสมบัติ 5,300.00         มิถุนายน 2563 สง.ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน ทบ จ. กรุงเทพมหานคร

137 001W530167 น.ส. สุพัดชา เกตุโชติ -                มิถุนายน 2563 สํานักงานพระธรรมนูญทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

138 001W530167 จ.ส.อ. ไพรัช ทินกูล -                มิถุนายน 2563 หน่วยบัญชาการรักษาดินเเดน จ. กรุงเทพมหานคร

139 001W530167 ร.ต.หญิง ดุษฎีกร ภู่อุ่น -                มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   จ. กรุงเทพมหานคร

140 001W530167 นาย ทิฐิ ปรีดี -                มิถุนายน 2563 กรมการแพทย์ทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

141 001W530167 จ.ส.อ. ประโมทย์ หอมวงศ์ 6,800.00         มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  จ. กรุงเทพมหานคร

142 001W530167 น.ส. ณัฐชานันท์ สงวนทองวงศา -                มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   จ. กรุงเทพมหานคร

143 001W530167 ร.ต.หญิง ดารารัตน์ ต๊ะผัด 7,400.00         มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  จ. กรุงเทพมหานคร

144 001W530167 ร.ต.หญิง ดารารัตน์ ต๊ะผัด 2,200.00         มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  จ. กรุงเทพมหานคร
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145 001W530167 ร.ต.หญิง ดารารัตน์ ต๊ะผัด 900.00            มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  จ. กรุงเทพมหานคร

146 001W530167 จ.ส.อ. โชคชัย ผิวอ่อน -                มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

147 001W530167 จ.ส.อ. นพดล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 6,800.00         มิถุนายน 2563 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

148 001W530167 ส.ต. ธนัยนันท์ จิตอารีย์ 4,600.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

149 001W530167 ส.ท. ฐิรเมศวร์ พวงมาลัย -                มิถุนายน 2563 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 จ. กรุงเทพมหานคร

150 001W530167 จ.ส.อ. ยอดชาย คนซื่อ 5,100.00         มิถุนายน 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย  จ. กรุงเทพมหานคร

151 001W530167 ร.ท. อิทธิพงศ์ กิจค้า -                มิถุนายน 2563 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์  จ. กรุงเทพมหานคร

152 001W530167 ส.ท. ศิริชัย ฤกษ์สุนทรี -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 จ. กรุงเทพมหานคร

153 001W530167 ส.อ. อภิชาติ สังฆะมณี -                มิถุนายน 2563 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จ. กรุงเทพมหานคร

154 001W530167 ร.ท. คาวี ศิริวัน 4,600.00         สิงหาคม 2563 กรมยุทธโยธาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

155 001W530167 นาง ดวงสิริ ศิริวัน 9,400.00         สิงหาคม 2563 กรมยุทธโยธาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

156 001W530167 ส.ท. กฤษณ์ปฏิภาณ พันธุ์ขนุน 10,200.00        สิงหาคม 2563 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

157 001W530167 นาย เสกศักดิ์ มารดา 3,900.00         สิงหาคม 2563 กรมการทหารสื่อสาร  จ. กรุงเทพมหานคร

158 001W530167 จ.ส.อ. สุจิน กรสําโรง 21,900.00        สิงหาคม 2563 กรมการทหารสื่อสาร จ. กรุงเทพมหานคร

159 001W530167 ส.ต. สุทธิพงษ์ หวังผล 4,600.00         สิงหาคม 2563 กรมยุทธศึกษาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

160 001W530167 พล.ต. วิสันติ สระศรีดา 22,900.00        สิงหาคม 2563 กรมยุทธศึกษาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

161 001W530167 นาย อํานาจ อัมพร 8,100.00         สิงหาคม 2563 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

162 001W530167 นาย กฤตภัค มีทิพย์ 6,100.00         สิงหาคม 2563 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

163 001W530167 นาย ฉัตรวุฒิ เลิศอัครพงศ์ 4,600.00         สิงหาคม 2563 ร.1 พัน 2 รอ. จ. กรุงเทพมหานคร

164 001W530167 จ.ส.อ. สมภพ แก้วมณี 3,700.00         สิงหาคม 2563 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

165 001W530167 พ.ท. ภูษิต คล้ายหิรัญ 20,600.00        สิงหาคม 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 จ. กรุงเทพมหานคร

166 001W530167 ส.อ. อุดมรักษ์ ปรางทอง 6,500.00         สิงหาคม 2563 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จ. กรุงเทพมหานคร

167 001W530167 พ.อ. ไกรเพชร วรสมบัติ 11,300.00        สิงหาคม 2563 มลฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

168 001W530167 จ.ส.อ. อรุณ บุญจนัทร์ 13,000.00        สิงหาคม 2563 โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร จ. กรุงเทพมหานคร
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169 001W530167 พ.ต. พันทวี สุวอ 16,400.00        สิงหาคม 2563 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

170 001W530167 จ.ส.อ. ตรีเพชร วิรัชมาศโกมล 4,200.00         สิงหาคม 2563 ช.พัน.1 พล.1 รอ.  จ. กรุงเทพมหานคร

171 001W530167 พ.ท. สิทธิชัย ศิริล้วน 9,800.00         สิงหาคม 2563 กรมการขนส่งทหารบก กองการบิน จ. กรุงเทพมหานคร

172 001W530167 นาย วัชรพล ชมภูพฤกษ์ 7,700.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

173 001W530167 ส.ท. รัชพล นันทโกมล 2,000.00         สิงหาคม 2563 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์  จ. กรุงเทพมหานคร

174 001W530167 พ.ท. อรรถ ฤกษ์อนันต์ 30,600.00        สิงหาคม 2563 สํานักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร เขตบางแค จ. กรุงเทพมหานคร

175 001W530167 จ.ส.ท. วัชรพล ลัมยศ 8,000.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 จ. กรุงเทพมหานคร

176 001W530167 ร.ท. อานนท์ โพธิ์สวัสดิ์ 14,300.00        สิงหาคม 2563 กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

177 001W530167 จ.ส.อ. อานนท์ สุทธายน 18,500.00        สิงหาคม 2563 ร.112 พัน.1 จ. ฉะเชิงเทรา

178 001W530167 พ.ท. วัลลภ หินเจริญ 1,900.00         สิงหาคม 2563 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร

179 001W530167 พ.ท. วัลลภ หินเจริญ 6,400.00         สิงหาคม 2563 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร

180 001W530167 พ.อ.พิเศษ ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ 71,800.00        สิงหาคม 2563 กรมกิจการพลเรือนทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

181 001W530167 พ.ท. ชัยยุทธ จุ้ยประเสริฐ 11,900.00        สิงหาคม 2563 กรมข่าวทหารบก  จ. กรุงเทพมหานคร

182 001W530167 พ.อ.หญิง วันทนีย์ นักรบ 27,300.00        สิงหาคม 2563 กรมยุทธการทหารบก  จ. กรุงเทพมหานคร

183 001W530167 พ.ท. สิทธิกร เรืองจิต 10,200.00        สิงหาคม 2563 กรมยุทธการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

184 001W530167 พ.ท. สิทธิกร เรืองจิต 13,100.00        สิงหาคม 2563 กรมยุทธการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

185 001W530167 น.ส. ฉัตรสุดา เจนการ 4,900.00         สิงหาคม 2563 กรมยุทธการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

186 001W530167 พ.อ.หญิง ดวงกมล จุลกะเศียน 5,700.00         สิงหาคม 2563 กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

187 001W530167 พ.อ.หญิง ดวงกมล จุลกะเศียน 6,900.00         สิงหาคม 2563 กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

188 001W530167 พ.ต.หญิง นิรชา บุญแฝง 14,100.00        สิงหาคม 2563 กรมข่าวทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

189 001W530167 นาง นงเยาว์ สุริยา 5,300.00         สิงหาคม 2563 กองบัญชาการกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

190 001W530167 พล.ท. เทอดศักดิ์ ดําขํา 17,600.00        สิงหาคม 2563 กรมข่าวทหารบก  จ. กรุงเทพมหานคร

191 001W530167 พ.ท.หญิง มาศสุภา เรืองตระกูล 11,900.00        สิงหาคม 2563 โรงเรียนข่าวทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

192 001W530167 น.ส. วิรยา สุภะคะ 3,400.00         สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร
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193 001W530167 นาง วรรณา ศรีสุชาติ 10,700.00        สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

194 001W530167 นาย รหัสศิลป์ มูลทองโล่ย 8,100.00         สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

195 001W530167 พ.ท.หญิง ณัชชารีย์ กาญจนพิบูลย์ 25,200.00        สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  จ. กรุงเทพมหานคร

196 001W530167 ว่าที่ ร.ท.ญ. ปิยะพร รัตนะชโยโต 14,800.00        สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

197 001W530167 พ.อ.หญิง รังสินี พูลเพิ่ม 2,600.00         สิงหาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

198 001W530167 พ.ท. ภพกฤต ภพธรอังกูร 16,800.00        สิงหาคม 2563 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

199 001W530167 พ.ท. จิรกฤต วัฒนรัตน์ 21,400.00        สิงหาคม 2563 กรมแพทย์ทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

200 001W530167 พ.ต. จักรภพ ชัยสุนทร 9,600.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารปืนใหญต่่อสู้อากาศยานที่ 5 จ. กรุงเทพมหานคร

201 001W530167 ร.ต. สมคิด บั้งทอง 11,900.00        สิงหาคม 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 จ. กรุงเทพมหานคร

202 001W530167 ส.อ. ไชยยันต์ เศียรเสวี 12,900.00        สิงหาคม 2563 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

203 001W530167 จ.ส.อ. วัฒนา สุวรรณมาลี 11,300.00        สิงหาคม 2563 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

204 001W530167 ส.ต. วัชระพงษ์ ชาวบางรัก 6,400.00         กันยายน 2563 รร.รด.ศศท. จ. กรุงเทพมหานคร

205 001W530167 พ.อ. สุชาติ ไวติดต่อ 17,300.00        กันยายน 2563 หน่วยข่าวกรองทางทหาร จ. กรุงเทพมหานคร

206 001W530167 จ.ส.ต. ณัฐพงศ์ แก่นวงศ์ 4,500.00         กันยายน 2563 กรมการขนส่งทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

207 001W530167 ส.อ. กิตติพงศ์ แก่นวงศ์ 2,600.00         กันยายน 2563 กรมการขนส่งทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

208 001W530167 นาย อาทิตย์ จันทาใส 9,900.00         กันยายน 2563 กรมการขนส่งทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

209 001W530167 จ.ส.อ. ธีระพงษ์ พงษ์เกษม 11,700.00        กันยายน 2563 กองพันทหารสื่อสารที่ 12 จ. กรุงเทพมหานคร

210 001W530167 ส.ต. ปฏิภาณ คงมั่น 8,200.00         กันยายน 2563 พัน.ร.นรด.  จ. กรุงเทพมหานคร

211 001W530167 จ.ส.อ. นัฐวุฒิ บุญค้ํา 2,500.00         กันยายน 2563 กรมกิจการพลเรือนทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

212 001W530167 ร.อ.หญิง อรชพร คงศักดิ์ไพบูลย์ 14,000.00        กันยายน 2563 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

213 001W446382 จ.ส.อ. อัมพร บุบผาวัลย์ 10,700.00        มิถุนายน 2563  จ. กาญจนบุรี

214 001W446382 ส.อ. วัชระ รักอู่ 800.00            มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 29 จ. กาญจนบุรี

215 001W446382 ส.อ. สุเมธ ดวงแก้ว -                มิถุนายน 2563 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์  จ. กาญจนบุรี

216 001W446382 ส.ท. ปิยะพงษ์ พุกสอน 7,000.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 จ. กาญจนบุรี
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217 001W446382 จ.ส.อ. วีระเดช เทพไทย 1,900.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 2 พล.ร.9 จ. กาญจนบุรี

218 001W446382 ส.อ. ลิขิต เนตรสังข์ -                มิถุนายน 2563 กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 จ. กาญจนบุรี

219 001W446382 จ.ส.อ. สุชาติ ตะโกพ่วง 1,300.00         มิถุนายน 2563 ร.9 พัน.1 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

220 001W468229 จ.ส.ต. มานพ แสงเย็น 3,000.00         มิถุนายน 2563 ร.19 พัน.1 จ. กาญจนบุรี

221 001W488211 ส.อ. วัชระ รักอู่ 800.00            มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 29 จ. กาญจนบุรี

222 001W488211 ส.อ. สุเมธ ดวงแก้ว -                มิถุนายน 2563 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

223 001W488211 ส.อ. สมศักดิ์ ศรีกุดเวียน 4,700.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 109 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

224 001W488211 จ.ส.อ. นพดล สิงห์ลอ 1,700.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 1 จ. กาญจนบุรี

225 001W488211 ส.อ. ลิขิต เนตรสังข์ -                มิถุนายน 2563 กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 จ. กาญจนบุรี

226 001W488211 จ.ส.อ. สุชาติ ตะโกพ่วง 2,500.00         มิถุนายน 2563 ร.9 พัน.1 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

227 001W506213 จ.ส.อ. วีระเดช เทพไทย 6,900.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 2 จ. กาญจนบุรี

228 001W530167 ส.อ. จักรกฤษ แม้นเขียน -                มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 19 จ. กาญจนบุรี

229 001W530167 ส.อ. พัชรพงษ์ ปานแพร -                มิถุนายน 2563 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

230 001W530167 จ.ส.ท. ปฏิภาณ กฤษณะพันธุ์ -                มิถุนายน 2563 กองพลทหารราบที่ 9 จ. กาญจนบุรี

231 001W530167 นาย ทวีชัย เทพรัตน์ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

232 001W530167 จ.ส.ท. ถิร ศรีชาวนา -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 19 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

233 001W530167 จ.ส.อ. อรรถการ กลิ่นเกล้า 3,700.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 19  จ. กาญจนบุรี

234 001W530167 ส.ท. ศิริโชค ชํานาญ 4,000.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 19  จ. กาญจนบุรี

235 001W530167 พ.ต. จิรชัย ชูช่วย -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 9  จ. กาญจนบุรี

236 001W530167 ส.ต. รัชตพล คําวันดี 3,200.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารสื่อสารที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

237 001W530167 ร.ท. ธนพล สวนเข้ม -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารสื่อสารที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

238 001W530167 จ.ส.อ. พีรพันธุ์ ว่องวรพรกุล 9,100.00         มิถุนายน 2563 ร.9 พัน2 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

239 001W530167 ร.ต. สมาน โกศินานนท์ 15,100.00        สิงหาคม 2563 กรมทหารพรานที่ 14 จ. กาญจนบุรี

240 001W530167 จ.ส.อ. สมบูรณ์ ฮวดอ่ํา 3,800.00         สิงหาคม 2563 กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 จ. กาญจนบุรี
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241 001W530167 จ.ส.ท. สิทธิชัย อิ่มใจ 8,600.00         สิงหาคม 2563 กองพันซ่อมบํารุง กรม สน.พล.ร.9 จ. กาญจนบุรี

242 001W530167 จ.ส.ท. ปาลวัฒน์ ศรีสุวรรณ 7,100.00         สิงหาคม 2563 กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

243 001W530167 ส.อ. วิทวัส สุริยา 3,500.00         สิงหาคม 2563 กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

244 001W530167 นาย บุญสิงห์ อ่อนจ้อย 18,000.00        สิงหาคม 2563 ร.19 พัน.3 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

245 001W530167 นาย ธีรพันธุ์ ไชยปัญญา 9,200.00         สิงหาคม 2563 ร.19 พัน.3 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

246 001W530167 จ.ส.ท. ธีราทร มาสิง 7,000.00         กันยายน 2563 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 จ. กาญจนบุรี

247 001W530167 ร.อ. ไกรพล สุขบรม 4,900.00         กันยายน 2563 ร.19 พัน 1 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

248 001W530167 ส.ท. เดชเดชา นาสินพร้อม 4,500.00         กันยายน 2563 กอง พธ.พล.ม.1 จ. เพชรบูรณ์

249 001W530167 ร.อ. ปรินทร์ เปี่ยมงาม 12,200.00        สิงหาคม 2563 ที่ว่าการอําเภอคลองลาน จ. กําแพงเพชร

250 001W521215 พ.ต. สุริยา ศิลศิริวัฒน์ -                มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย จ. ขอนแก่น

251 001W446382 ส.อ. เฉลิมชัย เกตสม 100.00            มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ. ขอนแก่น

252 001W468229 ส.อ. จตุรงค์ จันทร์ศรี 400.00            มิถุนายน 2563 ศฝ.นศท.มทบ.23   จ. ขอนแก่น

253 001W488211 ส.อ. เฉลิมชัย เกตสม 600.00            มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ. ขอนแก่น

254 001W530167 นาย วีรยุทธ มีศรี -                มิถุนายน 2563 ค่ายมหาศักดิพลเสพ จ. ขอนแก่น

255 001W530167 จ.ส.อ. ณัฐพรหม พรมดี 5,400.00         มิถุนายน 2563 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ จ. ขอนแก่น

256 001W530167 ส.ท. คฑาวุธ คงอาจหาญ -                มิถุนายน 2563 ป.3 พัน.8 จ. ขอนแก่น

257 001W530167 ร.อ.หญิง นิภาวรรณ ยวงวิภักดิ์ 8,200.00         มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา 

258 001W530167 ร.อ. กัณฐ์ พลพิมพ์ -                มิถุนายน 2563 หมู่บ้านแก่นทอง จ. ขอนแก่น

259 001W530167 ร.อ. กัณฐ์ พลพิมพ์ -                มิถุนายน 2563 หมู่บ้านแก่นทอง จ. ขอนแก่น

260 001W530167 ร.อ. กัณฐ์ พลพิมพ์ -                มิถุนายน 2563 หมู่บ้านแก่นทอง จ. ขอนแก่น

261 001W530167 นาย จิตติเดช สุริสาร 3,500.00         สิงหาคม 2563 ร.8 พัน 2 ค่ายมหาศักดิพลเสพ จ. ขอนแก่น

262 001W530167 นาย สําเนียง แสนเมือง 5,800.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารม้าที่ 14 กรมทหารม้าที่ 7 จ. ขอนแก่น

263 001W530167 ร.ต. ถาวร สิงห์เสนา 14,800.00        สิงหาคม 2563 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายศรีพัชรินทร์ จ. ขอนแก่น

264 001W530167 นาย พานิช อนุชน 11,200.00        กันยายน 2563 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 จ. ขอนแก่น
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265 001W530167 นาย ชวณัฐ ภูดอนตอง 5,800.00         กันยายน 2563 ค่ายศรีพัชรินทร์ มณฑลทหารบกที่ 23 จ. ขอนแก่น

266 001W530167 จ.ส.ต. สุริยัน ละออ 1,700.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 112 จ. ฉะเชิงเทรา

267 001W530167 ส.อ. อดิศักดิ์ รุมดอน 2,900.00         กันยายน 2563 กรมทหารราบที่ 111 จ. ฉะเชิงเทรา

268 001W446382 จ.ส.อ. สมพงษ์ จันทร์ดี 6,700.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหาราบที่ 21 รักษา จ. ชลบุรี

269 001W530167 ร.ต. วิรัติ การไมตรี -                มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จ. ชลบุรี

270 001W530167 จ.ส.ท. วิสัน คู่กระโทก -                มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 21 กองพันทหาราบที่ 3 จ. ชลบุรี

271 001W530167 ร.ต. มนตรี คูหาทอง -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 จ. ชลบุรี

272 001W530167 จ.ส.อ. รายุวัฒน์ นวบํารุงสวสัดิ์ 4,200.00         มิถุนายน 2563 มลฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมิทราชินี จ. ชลบุรี

273 001W530167 จ.ส.อ. ธีรรัตน์ ผิวเกลี้ยง 2,200.00         มิถุนายน 2563 รพ.ค่ายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี

274 001W530167 จ.ส.อ. สมชาย พริ้งไทย -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 14 จ. ชลบุรี

275 001W530167 ส.อ. สุกฤษฏิ์ ตังคนาวนิชย์ 4,300.00         มิถุนายน 2563 สํานักงานสัสดีจังหวดัชลบุรี จ. ชลบุรี

276 001W530167 ร.ต. ณรงค์ หาญเวช 11,800.00        สิงหาคม 2563 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จ. ชลบุรี

277 001W530167 นาย รัฐพงษ์ ทองวิเชียร 5,400.00         สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี

278 001W530167 จ.ส.ต. พัฒนศักดิ์ สวัสดิ์ละคร 4,600.00         กันยายน 2563 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จ. ชลบุรี

279 001W488211 จ.ส.อ. วรเกียรติ สุมา 1,300.00         มิถุนายน 2563 หน่วนสัสดีอําเภอเทืองชัยภูมิ ที่ว่าการอําเภอเมืองชัย จ. ชัยภูมิ

280 001W530167 จ.ส.อ. วรเกียรติ สุมา 500.00            มิถุนายน 2563 หน่วนสัสดีอําเภอเทืองชัยภูมิ ที่ว่าการอําเภอเมืองชัย จ. ชัยภูมิ

281 001W530167 จ.ส.อ. วรเกียรติ สุมา 1,300.00         มิถุนายน 2563 หน่วนสัสดีอําเภอเทืองชัยภูมิ ที่ว่าการอําเภอเมืองชัย จ. ชัยภูมิ

282 001W530167 จ.ส.อ. วรเกียรติ สุมา 600.00            มิถุนายน 2563 หน่วนสัสดีอําเภอเทืองชัยภูมิ ที่ว่าการอําเภอเมืองชัย จ. ชัยภูมิ

283 001W530167 ส.ต. พงศ์พิทักษ์ ฝั่งชลจิตต์ 3,100.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 จ. ชุมพร

284 001W530167 ส.ท. วรพจน์ หมัดอารี -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 จ. ชุมพร

285 001W530167 จ.ส.อ. บรรเลง แสงสุริย์ -                มิถุนายน 2563 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ. ชุมพร

286 001W530167 จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ องอาจ -                มิถุนายน 2563 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ร.25พัน.1 จ. ชุมพร

287 001W530167 จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ องอาจ -                มิถุนายน 2563 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ร.25พัน.1 จ. ชุมพร

288 001W530167 นาย พิศณุ แก้วขํา 12,300.00        สิงหาคม 2563 กรมทหารพรานที่ 48 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ. ชุมพร
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289 001W530167 ส.ท. ธรรมรัตน์ อินหญีต 6,200.00         สิงหาคม 2563 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ มณฑลทหารบกที่ 44  จ. ชุมพร

290 001W530167 จ.ส.ต. อภิชาติ ภูมิไชยา 4,700.00         สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 44 จ. ชุมพร

291 001W530167 จ.ส.อ. นพดล รวมจิตร -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 37 จ. เชียงราย

292 001W530167 พ.อ. วีรศักดิ์ พูลเกตุ 400.00            มิถุนายน 2563 ค่ายเม็งรายมหาราช  จ. เชียงราย

293 001W530167 ร.อ. พลภัทร หัตถกอง -                มิถุนายน 2563 ค่ายเม็งรายมหาราช จ. เชียงราย

294 001W530167 ส.อ. สุภัค อ่อนสี 3,400.00         มิถุนายน 2563 ร.17 พัน.3 ค่ายเม็งรายมหาราช จ. เชียงราย

295 001W530167 จ.ส.อ. สงวน ยี่สุภา -                มิถุนายน 2563 ร.17 พัน.3 ค่ายเม็งรายมหาราช จ. เชียงราย

296 001W530167 นาย พรเลิศ ขาวงาม 3,800.00         สิงหาคม 2563 ร.17 พัน.3 ค่ายเม็งรายมหาราช จ. เชียงราย

297 001W530167 ส.อ. ขวัญชัย ธุวะคํา 5,500.00         สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 37 จ. เชียงราย

298 001W530167 จ.ส.ต. ปุญญพัฒน์ ปินตาเหมืองหม้อ 4,200.00         สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 37 จ. เชียงราย

299 001W530167 จ.ส.อ. ไพบูลย์ สายหงษ์ 12,800.00        สิงหาคม 2563 นฝ.นศท.มทบ.37  จ. เชียงราย

300 001W530167 จ.ส.ต. กฤชณัท กองสิงห์ 9,600.00         กันยายน 2563 ร้อย.มทบ.37 จ. เชียงราย

301 001W530167 นาย ศุภชัย ชื่นสนิท 4,200.00         กันยายน 2563 ค่ายเม็งรายมหาราช จ. เชียงราย

302 001W446382 ร.ต. นําพล ลอยถาดทอง -                มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่

303 001W446382 จ.ส.อ. พนัส ถาวราคม -                มิถุนายน 2563 หน่วยสัสดีอําเภอแม่อาย ที่ว่าการอําเภอแม่อาย จ. เชียงใหม่

304 001W488211 ส.อ. อาคม ชะรากระบุตร -                มิถุนายน 2563 ร้อย บก.รพศ.5 พัน.2  จ. เชียงใหม่

305 001W506213 ร.ต. นําพล ลอยถาดทอง -                มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่

306 001W516215 พ.ต. เดชา จิตรจง 2,600.00         มิถุนายน 2563 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33  จ. เชียงใหม่

307 001W516215 จ.ส.อ. พนัส ถาวราคม -                มิถุนายน 2563 หน่วยสสัดีอําเภอแม่อาย ที่ว่าการอําเภอแม่อาย จ. เชียงใหม่

308 001W530167 พ.ต. อนุพงศ์ สมบูรณ์ 14,000.00        มิถุนายน 2563 ร.7 พัน 2 จ. เชียงใหม่

309 001W530167 จ.ส.อ. กฤษณ์ ช่วยเยียวยา -                มิถุนายน 2563  จ. เชียงใหม่

310 001W530167 พ.อ. ยงยุทธ เหล่าเขตร์การ -                มิถุนายน 2563 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่

311 001W530167 ร.อ. ชาญคณิต เมฆบังวัน -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่

312 001W530167 ร.อ. ชาญคณิต เมฆบังวัน -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ชื่อ-นามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน

นําส่งเดือน มิ.ย., ส.ค., ก.ย. 63

313 001W530167 พ.ท. นนทวัฒน์ ทาเครือ -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 33 จ. เชียงใหม่

314 001W530167 . ชุมพล ว่นเครือ 2,300.00         มิถุนายน 2563 ที่ว่าการอําเภอแม่แตง จ. เชียงใหม่

315 001W530167 ส.ต.หญิง ณัฐธยาน์ ขันธะ 2,800.00         มิถุนายน 2563 กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 จ. เชียงใหม่

316 001W530167 ร.ท. สายันต์ โกสินทร์ 4,700.00         มิถุนายน 2563 กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5 จ. เชียงใหม่

317 001W530167 ส.ท. รัตพีพัตร์ แย้มทวีเจริญ -                มิถุนายน 2563 กองพันสัตว์ต่าง จ. เชียงใหม่

318 001W530167 จ.ส.อ. พนัส ถาวราคม -                มิถุนายน 2563 หน่วยสัสดีอําเภอแม่อาย ที่ว่าการอําเภอแม่อาย จ. เชียงใหม่

319 001W530167 จ.ส.อ. พนัส ถาวราคม -                มิถุนายน 2563 หน่วยสัสดีอําเภอแม่อาย ที่ว่าการอําเภอแม่อาย จ. เชียงใหม่

320 001W530167 ร.อ. เสริมศักดิ์ ผลงาม 12,000.00        สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ากาวิละ จ. เชียงใหม่

321 001W530167 พ.ต. นิมิตร พิชวงค์ 15,200.00        สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ากาวิละ จ. เชียงใหม่

322 001W530167 พ.ต. สุรเชษฐ์ วังกาวี 7,200.00         สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ากาวิละ จ. เชียงใหม่

323 001W530167 นาย ฤทธิชัย ทวกอ่อน 2,600.00         สิงหาคม 2563 พัน.สต.กส.ทบ.  จ. เชียงใหม่

324 001W530167 ร.ต. สมพิศ บุญโชติ 23,800.00        สิงหาคม 2563 กรมรบพิเศษที่ 5 พัน.2 จ. เชียงใหม่

325 001W530167 นาย ชนาธิป แดงมาลี 9,900.00         กันยายน 2563 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 จ. เชียงใหม่

326 001W530167 นาย วีรพล กันไชย 9,400.00         กันยายน 2563 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหาราบที่ 7 จ. เชียงใหม่

327 001W530167 นาย สุวิชา ขอทะเสน 5,800.00         กันยายน 2563 กรมรบพิเศษที่ 5 จ. เชียงใหม่

328 001W530167 นาย ฉัตรมงคล เตือนชวัลย์ 6,700.00         กันยายน 2563 กรมรบพิเศษที่ 5 พัน.2 จ. เชียงใหม่

329 001W446382 นาย นพรัตน์ มหัตเสน 6,600.00         สิงหาคม 2563 ร.15 พัน 4 จ. ตรัง

330 001W530167 นาย ชินโชติ หลีสู 8,700.00         มิถุนายน 2563 สง.สด.จว.ต.ง.  จ. ตรัง

331 001W530167 นาย เกียรติภูมิ รัตนพันธ์ 4,200.00         มิถุนายน 2563 ร.15 พัน.4  จ. ตรัง

332 001W530167 ส.อ. วัชรินทร์ พูนประสิทธิ์ 7,200.00         มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 15 จ. ตรัง

333 001W530167 นาย ขจรพงศ์ มั่นยืนยง 5,200.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบ 4 กรมทหารราบที่ 15 จ. ตรัง

334 001W530167 พ.ท. วิสุทธิ์ สุขวิสุทธิ์ -                มิถุนายน 2563 สํานักข่าวกรอง  ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จ. ตรัง

335 001W530167 จ.ส.ท. สมเกียรติ ด้วงฤทธิ์ 4,200.00         สิงหาคม 2563 ร้อย.มทบ.41 จ. นครศรีธรรมราช

336 001W468229 ว่าที่ ร.อ. ศุภสันต์ สังข์อ่อน 1,600.00         มิถุนายน 2563 กองกําลังนเรศวร จ. ตาก
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337 001W530167 ร.ท. ยุทธศักดิ์ อยู่ระหัด -                มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ จ. ตาก

338 001W530167 จ.ส.อ. วัฒนายุ ศุขกสิกร 1,800.00         มิถุนายน 2563 ค่ายวชิรปราการ กองพันทหารราบที่ 3 จ. ตาก

339 001W530167 จ.ส.อ. ไพรรัตน์ พลมั่น 2,100.00         มิถุนายน 2563 กรมสรรพาวุธทหารบก

340 001W530167 ส.ต. ธนภัทร อยู่เย็น 5,400.00         สิงหาคม 2563 กองทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ จ. ตาก

341 001W530167 นาย ณัฐพงศ์ เสนเสาร์ 5,400.00         กันยายน 2563 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.310 จ. ตาก

342 001W530167 น.ส. งามนิจ สุขเกษม 5,800.00         มิถุนายน 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก

343 001W530167 พ.อ. วิวัต เรืองมี -                มิถุนายน 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก

344 001W530167 พ.ต. ฐาพล จีนบันทึก -                มิถุนายน 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก

345 001W530167 พ.ต. ฐาพล จีนบันทึก -                มิถุนายน 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก

346 001W530167 พ.อ. อังคาร พร้อมสุข 16,200.00        สิงหาคม 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก

347 001W530167 พ.อ. ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น 19,700.00        สิงหาคม 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก

348 001W530167 พ.ท.หญิง ฉวีวรรณ ตะเภาพงค์ 13,100.00        กันยายน 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก

349 001W530167 จ.ส.อ. สมโภชน์ นิลวัตถา 5,700.00         มิถุนายน 2563 กรมการสัตว์ทหารบก จ. นครปฐม

350 001W530167 จ.ส.อ. วีรศักดิ์ อุ่นบริบูรณ์ 9,300.00         สิงหาคม 2563 กรมการสัตว์ทหารบก จ. นครปฐม

351 001W530167 นาย วรรณวุฒิ แสงทับ 6,800.00         สิงหาคม 2563 กรมการสัตว์ทหารบก จ. นครปฐม

352 001W530167 ส.ท. กิตติศัพท์ อินทร์ติยะ 2,200.00         มิถุนายน 2563 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ. นครพนม

353 001W530167 นาย พงษ์เทพ จันทร์นนท์ 4,700.00         กันยายน 2563 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 จ. นครพนม

354 001W446382 จ.ส.อ. พิสิษฐ์ วงศาโรจน์ 2,400.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 22 บชร.2 จ. นครราชสีมา

355 001W446382 ส.อ. สมบูรณ์ โสดสูงเนิน 400.00            มิถุนายน 2563 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาการ มทบ.21 จ. นครราชสีมา

356 001W574610 พ.ต.หญิง เรณุกา จักรโนวัน -                มิถุนายน 2563  โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

357 001W468229 จ.ส.อ. สมภาร บัวศรี 8,300.00         มิถุนายน 2563 มทบ.46  จ. นครราชสีมา

358 001W488211 จ.ส.อ. สุนทร คงภิรมย์ -                มิถุนายน 2563 กองทหารพลาธิการ กองพลทหารราบที่ 3  จ. นครราชสีมา

359 001W488211 จ.ส.อ. รัศมี การุญ 900.00            มิถุนายน 2563 กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 22 บชร.2 จ. นครราชสีมา

360 001W506213 จ.ส.อ. พิสิษฐ์ วงศาโรจน์ 7,600.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 22 บชร.2 จ. นครราชสีมา
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361 001W530167 ร.ต. ประจักษ์ เดชวิเศษ 6,000.00         มิถุนายน 2563 ช.2 พัน.201 จ. นครราชสีมา

362 001W530167 ร.ต. อําคา แสนสุข 2,600.00         มิถุนายน 2563 กรมพัฒนาที่ 2 จ. นครราชสีมา

363 001W530167 นาย ประสาน สีโคตร -                มิถุนายน 2563 กรมสรรพาวุธทหารบก ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา

364 001W530167 จ.ส.อ. สุวัฒน์ สมคะเน 700.00            มิถุนายน 2563 กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

365 001W530167 จ.ส.อ. สุวัฒน์ สมคะเน 1,500.00         มิถุนายน 2563 กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

366 001W530167 ส.อ. จักรพันธุ์ เคลื่อนพิมพ์ 3,600.00         มิถุนายน 2563 กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

367 001W530167 ร.ท. อภิชาติ นิลทคช -                มิถุนายน 2563 กองพันซ่อมบํารุงที่ 22 บชร.2 จ. นครราชสีมา

368 001W530167 พ.อ. สมมิตร สินธุวงศานนท์ 20,600.00        มิถุนายน 2563 กองพันทหารขนส่ง 22 จ. นครราชสีมา

369 001W530167 ว่าที่ ร.อ. อุดม คงฤทธิ์ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 3 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

370 001W530167 จ.ส.อ. ธงชัย สายยนต์ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารช่างสนามที่ 201 จ. นครราชสีมา

371 001W530167 นาย กรกต ทีลิ้นฟ้า -                มิถุนายน 2563 กองพันพัฒนาที่ 2  จ. นครราชสีมา

372 001W530167 นาย สมส่วน งานฉมัง -                มิถุนายน 2563 กองร้อยทหารสารวัตร  มทบ.21 จ. นครราชสีมา

373 001W530167 นาย เฉลิมทรัพย์ ทองออน 2,500.00         มิถุนายน 2563 กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์  จ. นครราชสีมา

374 001W530167 จ.ส.อ. โฆษิต หงอกพิไล -                มิถุนายน 2563 กองพลทหารราบที่ 3  จ. นครราชสีมา

375 001W530167 นาง ขนิษฐา เชียงเลี่ยงกูล -                มิถุนายน 2563 การเงินมณฑลทหารบกที่ 21  จ. นครราชสีมา

376 001W530167 ส.อ. ปรรนิก บุตรกุล -                มิถุนายน 2563 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

377 001W530167 นาย ประภาส หอกกิ่ง -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 21 จ. นครราชสีมา

378 001W530167 ร.ต. ธวัช ไกรคุ้ม 2,500.00         มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 21  จ. นครราชสีมา

379 001W530167 จ.ส.อ. รุจิพันธุ์ แก้วม่วง 2,400.00         มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่21  จ. นครราชสีมา

380 001W530167 ร.ท. วิทยา ชารีรัตน์ 5,000.00         มิถุนายน 2563 ศปภอ.ทบ.2 จ.นครราชสีมา

381 001W530167 ส.อ. ณัฏฐวัจน์ ศิลารัตน์ -                มิถุนายน 2563 ศปภอ.ทบ.2 จ.นครราชสีมา

382 001W530167 ส.อ. ณัฏฐวัจน์ ศิลารัตน์ -                มิถุนายน 2563 ศปภอ.ทบ.2 จ.นครราชสีมา

383 001W530167 นาย บุญคุ้ม คงสุข 9,400.00         สิงหาคม 2563 กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ จ. นครราชสีมา

384 001W530167 นาย ทองจือ ประกิ่ง 3,100.00         สิงหาคม 2563 คลังแสงที่ 5 กองคลังแสง จ. นครราชสีมา
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385 001W530167 พ.อ. อุดมศักดิ์ บุญธรรม 16,500.00        สิงหาคม 2563 กกบ.ทภ.2 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

386 001W530167 นาย โกสินทร์ บัวกลาง 3,900.00         สิงหาคม 2563 กรมสรรพวุธทหารบก ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา

387 001W530167 ส.อ. นิติกร หารัญดา 2,400.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารช่างที่ 3 จ. นครราชสีมา

388 001W530167 จ.ส.ต. อัมฤทธิ์ พลอยหมื่นไวย 4,700.00         สิงหาคม 2563 กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

389 001W530167 นาย วัลลภ จําปาทอง 7,600.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารสื่อสารที่ 22 ค่ายสุรนารี  จ. นครราชสีมา

390 001W530167 ส.อ. มานัด หารกิ่ง 10,400.00        สิงหาคม 2563 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 จ. นครราชสีมา

391 001W530167 ร.ต. ดุษฎี จรัญวรากรชัย 6,300.00         สิงหาคม 2563 กองพันเสนารักษ์ที่ 3 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา

392 001W530167 ส.ท. จีระพันธ์ ชานุชิต 5,600.00         สิงหาคม 2563 ค่ายสุรนารี กองพันซ่อมบํารุงที่22 จ. นครราชสีมา

393 001W530167 ส.อ. นิคม หาญณรงค์ 11,900.00        สิงหาคม 2563 ร้อย.ลว.ไกล 3 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

394 001W530167 ร.อ. ชยกฤต อ่อนผิว 3,700.00         สิงหาคม 2563 ช.พัน 3 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

395 001W530167 พ.อ.หญิง ลอองพรรณ คุณกมุท 36,000.00        สิงหาคม 2563 รพ.ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

396 001W530167 จ.ส.อ. สุชาติ อินทร 2,900.00         สิงหาคม 2563 ศปภอ.ทบ.2 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

397 001W530167 นาย ทวีชัย อรรคมูล 3,700.00         กันยายน 2563 กองทหารพรานที่ 22 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

398 001W530167 พ.ท. กฤษฎา ตะเภาพงษ์ 6,800.00         กันยายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 202 จ. นครราชสีมา

399 001W530167 ส.ท. กิตติชัย เพชรดี 6,200.00         กันยายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 จ. นครราชสีมา

400 001W530167 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ชิดเมืองปัก 8,800.00         กันยายน 2563 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 จ. นครราชสีมา

401 001W530167 นาย อาคม บุญเถิง 8,900.00         กันยายน 2563 กองพันพัฒนาที่ 2  ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา

402 001W530167 ร.ท. สุริยา แทนไธสง 7,700.00         กันยายน 2563 ป.6 พัน.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา

403 001W446382 ว่าที่ ร.ต. อรุณ สุพรรณพงศ์ 2,900.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

404 001W446382 จ.ส.อ. ชูโชติ บัวคง -                มิถุนายน 2563 หน่วยสัสดีอําเภอร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช

405 001W446382 จ.ส.อ. ธีรศักดิ์ กิจผลิต 6,100.00         มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 41 จ. นครศรีธรรมราช

406 001W465213 นาย สมพร ด้วงดี 2,500.00         มิถุนายน 2563 มทบ.41 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

407 001W448245 ส.อ. วิมลชัย แดงสว่าง -                มิถุนายน 2563 ร.15 พัน 2 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

408 001W488211 ส.อ. อภิวัฒน์ ศุภมงคล -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช
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409 001W488211 จ.ส.อ. ชูโชติ บัวคง -                มิถุนายน 2563 หน่วยสัสดีอําเภอร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช

410 001W530167 นาย เฉลิมพร แก้วเรือง 5,900.00         มิถุนายน 2563 กองพันซ่อมบํารุงที่ 247 บชร.4 จ. นครศรีธรรมราช

411 001W530167 นาย วายุ กาลสุวรรณ์ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

412 001W530167 จ.ส.อ. วิรวุฒ เนตรขันธ์ 10,500.00        มิถุนายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

413 001W530167 ส.ต. ชินดนัย กุลสุข 5,100.00         มิถุนายน 2563 บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

414 001W530167 ส.อ. ประภัชศร ด้วงศรีทอง 1,400.00         มิถุนายน 2563 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กองพันทหารขนส่งที่ 2 จ. นครศรีธรรมราช

415 001W530167 ส.อ. ประภัชศร ด้วงศรีทอง 4,200.00         มิถุนายน 2563 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กองพันทหารขนส่งที่ 2 จ. นครศรีธรรมราช

416 001W530167 พ.อ. บุญช่วย โพธิ์แปลง -                มิถุนายน 2563 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

417 001W530167 พ.ต. นพพล แคล่วคล่อง -                มิถุนายน 2563 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  จ. นครศรีธรรมราช

418 001W530167 พ.ต. บุญมา มาตรศรี 14,000.00        มิถุนายน 2563 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร พล.ร.5 จ. นครศรีธรรมราช

419 001W530167 จ.ส.อ. พันทิวา บุญนา -                มิถุนายน 2563 ช.พัน 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

420 001W530167 จ.ส.อ. ชูโชติ บัวคง -                มิถุนายน 2563 หน่วยสัสดีอําเภอร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช

421 001W530167 จ.ส.ต. สิทธิ ทองเสมอ -                มิถุนายน 2563 กองบินทหารปืนใหญ่ที่ 105 จ. นครศรีธรรมราช

422 001W530167 จ.ส.อ. ปรีชา ธานีรัตน์ -                มิถุนายน 2563 ร้อยปฎิบัติการจิตวิทยาที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

423 001W530167 นาย เอกชัย สุขพิมาย 11,900.00        สิงหาคม 2563 กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 จ. นครศรีธรรมราช

424 001W530167 นาย ภูวนาท เพชรสี่หมื่น 2,900.00         สิงหาคม 2563 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

425 001W530167 พ.อ. ฉกาจ ร่มแสง 5,700.00         สิงหาคม 2563 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

426 001W530167 นาย ธนากร ยมมินทร์ 9,100.00         สิงหาคม 2563 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

427 001W530167 ร.ท. ประนอม นามวงศ์ 9,600.00         สิงหาคม 2563 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

428 001W530167 นาย สมรักษ์ ทิ้งเหม 4,900.00         สิงหาคม 2563 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

429 001W530167 นาย ธนพัฒน์ สุรินทร์รัตน์ 8,500.00         สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

430 001W530167 น.ส. ชณิตปรียา นาคฤทธิ์ 9,600.00         สิงหาคม 2563 รพ.ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

431 001W530167 พ.อ. ต่อพงศ์ วรรณจันทร์ 20,200.00        สิงหาคม 2563 กรมทหารราบที่ 15 จ. นครศรีธรรมราช

432 001W530167 นาย ไกรฤทธิ์ เรืองนาค 5,400.00         สิงหาคม 2563 ค่ายวชิราวุธ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105  จ. นครศรีธรรมราช
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433 001W530167 จ.ส.อ. ธวัช จันทร์ประดิษฐ์ 12,300.00        สิงหาคม 2563 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

434 001W530167 พ.ต. ทรงชัย วรฉัตรวิทยา 16,700.00        สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 41  จ. นครศรีธรรมราช

435 001W530167 ร.ต. อุธรทิพย์ เชื้อกูลชาติ 15,000.00        สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

436 001W530167 ส.อ. เอกชัย โพธิ์ทอง 1,600.00         กันยายน 2563 กองพันซ่อมบํารุงที่ 24 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

437 001W530167 นาย นิติภูมิ ลําดับศรี 5,200.00         กันยายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 จ. นครศรีธรรมราช

438 001W530167 นาย วริสต์ พรหมดนตรี 6,800.00         กันยายน 2563 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

439 001W530167 จ.ส.อ. สําราญ ผิวดํา 8,600.00         กันยายน 2563 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

440 001W530167 จ.ส.อ. สุริยา สามเณร 8,700.00         กันยายน 2563 มทบ.43 จ. นครศรีธรรมราช

441 001W530167 ร.ต. สุเทพ อวยศิลป์ 5,400.00         กันยายน 2563 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

442 001W530167 จ.ส.อ. สิทธิชัย แก้วขาว 8,900.00         กันยายน 2563 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

443 001W530167 จ.ส.อ. เศกสรร อนันตวงศ์ 9,700.00         กันยายน 2563 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

444 001W530167 จ.ส.ท. วัฒนา รัตนพงศ์ 9,200.00         กันยายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 41 จ. นครศรีธรรมราช

445 001W446382 ส.อ. วีระศักดิ์ อ่ําทิม 5,300.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จ. นครสวรรค์

446 001W530167 ร.อ. วัชรินทร์ เพิ่มพูล 900.00            มิถุนายน 2563 แผนกที่ 3 กองคลังแสง สพ.ทบ. จ. นครสวรรค์

447 001W530167 ส.ต. ภาคภูมิ เอี่ยมเอมรัตน์ 5,200.00         มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 4 จ. นครสวรรค์

448 001W530167 ร.อ. ปริญญา มั่นเรืองศรี -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 4 จ. นครสวรรค์

449 001W530167 นาย สุพระวิทย์ แสนสี -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 จ. นครสวรรค์

450 001W530167 ส.ท. พิชญ์วัฒก์ กระดังงา -                มิถุนายน 2563 ค่ายจิรประวัติ จ. นครสวรรค์

451 001W530167 จ.ส.ต. บุญตัน ขัดเครือ 600.00            มิถนุายน 2563 ค่ายจิรประวัติ จ. นครสวรรค์

452 001W530167 นาย จักรพันธุ์ รอดกระจับ -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 31 จ. นครสวรรค์

453 001W530167 ส.ท. ดิษพงษ์ เถื่อนขวัญ 6,600.00         สิงหาคม 2563 กองทหารปืนใหญ่ที่ 4 จ. นครสวรรค์

454 001W530167 นาย รัตนพล จันกัด 3,700.00         สิงหาคม 2563 กองบินทหารปืนใหญ่ที่ 4 จ. นครสวรรค์

455 001W530167 ส.อ. ศักดิ์นรินทร์ พันยาง 10,300.00        สิงหาคม 2563 ค่ายจิรประวัต ิจ. นครสวรรค์

456 001W530167 ส.ท. พีรศิลป์ รัตนะเอี่ยม 4,300.00         กันยายน 2563 กองพลทหารราบที่ 4 จ. นครสวรรค์
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457 001W530167 จ.ส.ท. ธนาวุฒิ แสนแก้ว 6,900.00         กันยายน 2563 ค่ายจิรประวัติ จ. นครสวรรค์

458 001W446382 นาง เพ็ญพรรณ ถิ่นวิไล -                มิถุนายน 2563 กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์ กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

459 001W446382 จ.ส.อ. สมควร ทรัพย์สิน -                มิถุนายน 2563 กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์ กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

460 001W468229 ส.อ. ธงชัย นัยวัฒน์ 3,500.00         มิถุนายน 2563 กองน้ํามันเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

461 001W530167 พล.ต. วัชริศ มูลณี 1,500.00         มิถุนายน 2563 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ. นนทบุรี

462 001W530167 นาง ทัศนีย์ ธานี -                มิถุนายน 2563 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

463 001W530167 น.ส. ลําภู อินปรางค์ 2,100.00         มิถุนายน 2563 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

464 001W530167 นาง วรรณา บูรณะสมัฤทธิ์ -                มิถุนายน 2563 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

465 001W530167 จ.ส.อ. ดํารง แสงสาร 13,000.00        มิถุนายน 2563 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

466 001W530167 น.ส. สิริวิมล ปั้นช้าง 4,600.00         มิถุนายน 2563 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

467 001W530167 จ.ส.อ. อัมพล รักษาผล 12,100.00        มิถุนายน 2563 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

468 001W530167 นาง สุภิญญา ดาราช -                มิถุนายน 2563 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

469 001W530167 น.ส. สุรางค์รัตน์ อินล้วน 2,700.00         มิถุนายน 2563 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

470 001W530167 นาย อานนท์ ภาคาใจ 3,800.00         มิถุนายน 2563 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

471 001W530167 นาง สุมาลี ปินเรือน 5,200.00         มิถุนายน 2563 กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์ กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

472 001W530167 จ.ส.อ. ทวีศักดิ์ ปินเรือน 7,300.00         มิถุนายน 2563 กองซ่อมบํารุง กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

473 001W530167 ว่าที่ ร.ต.หญิง ทัศนีย์ สกุลนุ่ม 3,100.00         สิงหาคม 2563 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

474 001W530167 จ.ส.อ. เชษฐา ไร่ดี 4,600.00         สิงหาคม 2563 กองน้ํามันเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

475 001W530167 น.ส. ศันสนีย์ เบี้ยวสถิตย์ 2,000.00         กันยายน 2563 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

476 001W530167 นาง ปราณี คงศรีดี 7,400.00         กันยายน 2563 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

477 001W530167 นาย เอกชัย คงเจริญ -                มิถุนายน 2563 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จ. นราธิวาส

478 001W530167 นาย นิฮัมรี เจ๊ะดือราแม 4,300.00         มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา จ. นราธิวาส

479 001W530167 ร.ต. วิรัตน์ เทพส่ง 16,600.00        สิงหาคม 2563 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา จ. นราธิวาส

480 001W530167 พ.ต. สุกฤษฐ์ กาญจนคลอด 5,100.00         กันยายน 2563 กองพลทหารราบที่ 15 จ. ปัตตานี



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ชื่อ-นามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน

นําส่งเดือน มิ.ย., ส.ค., ก.ย. 63

481 001W488211 ร.ท. ยศกร ใหม่จันทร์ -                มิถุนายน 2563 ที่ว่าการอําเภอสันติสุข จ. น่าน

482 001W506213 ร.ท. ยศกร ใหม่จันทร์ -                มิถุนายน 2563 ที่ว่าการอําเภอสันติสุข จ. น่าน

483 001W530167 จ.ส.อ. ถวิล ไชยศิริ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 15 จ. น่าน

484 001W530167 จ.ส.อ. ถวิล ไชยศิริ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 15 จ. น่าน

485 001W530167 จ.ส.อ. วรพจน์ จันต๊ะโมกข์ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 15  จ. น่าน

486 001W530167 จ.ส.ท. วัชระพล คําหว่าง 2,300.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 15 จ. น่าน

487 001W530167 จ.ส.อ. นัฐพงษ์ สุโรพันธ์ -                มิถุนายน 2563 ค่ายสุริยพงษ์ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 จ. นา่น

488 001W530167 ส.อ. รุ่งโรจน์ แก้วสุข -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 38  จ. น่าน

489 001W530167 ส.อ. ณัฐกิตติ์ อินทะนิล 2,800.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 จ. น่าน

490 001W530167 ส.อ. เอกชัย หนองภิวงค์ 5,500.00         สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 38  จ. น่าน

491 001W530167 ส.อ. เอกชัย หนองภิวงค์ 3,900.00         สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 38  จ. น่าน

492 001W530167 จ.ส.อ. สมบัติ อินสองใจ 11,100.00        กันยายน 2563 ม.2 พัน.15  จ. น่าน

493 001W530167 ส.ต. วรโชติ ติ๊บปะละ 5,100.00         กันยายน 2563 ม.2 พัน.15  จ. น่าน

494 001W530167 ร.อ. โชติวัฒน์ รักษาเคน 5,600.00         มิถุนายน 2563 นฝ.นศท.มทบ.26 จ. บุรีรัมย์

495 001W530167 ส.อ. ณัฐพล ชาญเขว้า 6,000.00         กันยายน 2563 นฝ.นศท.มทบ.26 จ. บุรีรัมย์

496 001W530167 ร.ท. ทเนศ การเพียร 7,900.00         กันยายน 2563 ที่ว่าการอําเภอละหานทราย จ. บุรีรัมย์

497 001W530167 นาย วุฒิ ฉายสินสอน -                มิถุนายน 2563 กรมคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จ. ปทุมธานี

498 001W530167 นาย ณัฐพร สิงห์แก้ว 4,900.00         มิถุนายน 2563 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. ปทุมธานี

499 001W446382 จ.ส.อ. สวรรค์ ชุบทอง 4,600.00         มิถุนายน 2563 รร.นส.ทบ.  จ. ประจวบคีรีขันธ์

500 001W446382 จ.ส.อ. รังสรรค์ โคตรภูเวียง -                มิถุนายน 2563 รร.ร.ศร.  จ. ประจวบคีรีขันธ์

501 001W446382 จ.ส.อ. เสมอ พุ่มเทียน -                มิถุนายน 2563 รร.ร.ศร.  จ. ประจวบคีรีขันธ์

502 001W446382 ร.ต. ชัยพร พิบูลสมบัติ -                มิถุนายน 2563 มทบ.15 จ.เพชรบุรี

503 001W446382 จ.ส.อ. อุทิศ ภูเลาสิงห์ 4,000.00         มิถุนายน 2563 พัน.นร.รร.กสรฯ ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

504 001W446382 จ.ส.ต. เกรียงศักดิ์ โพธิพิณ -                มิถุนายน 2563 มทบ.21 จ.นครราชสีมา



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ชื่อ-นามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน

นําส่งเดือน มิ.ย., ส.ค., ก.ย. 63

505 001W488211 จ.ส.อ. รังสรรค์ โคตรภูเวียง -                มิถุนายน 2563 รร.ร.ศร.  จ. ประจวบคีรีขันธ์

506 001W516215 จ.ส.ต. เกรียงศักดิ์ โพธิพิณ -                มิถุนายน 2563 มทบ.21 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

507 001W530167 จ.ส.อ. สุภชัย ศรีชัยวิศาล 5,800.00         มิถุนายน 2563 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

508 001W530167 ส.ท. ณัฐพล เฉื่องฉิน 1,800.00         มิถุนายน 2563 รร.นส.ทบ.  ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

509 001W530167 พ.ต. พุฒิชาญ ชาญฤทธิ์ 4,100.00         มิถุนายน 2563 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

510 001W530167 ส.ท. เชนนี่ ศกุนะสิงห์ 5,300.00         มิถุนายน 2563 ค่ายธนะรัชต์ โรงเรียนการกําลังสํารอง จ. ประจวบคีรีขันธ์

511 001W530167 ส.อ. กิตติพล แก้วแสน 3,700.00         มิถุนายน 2563 ศร.พัน.1 ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

512 001W530167 ส.อ.หญิง เกษราภรณ์ สุดสวาท -                มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

513 001W530167 พ.ต.หญิง เบญจวรรณ สะถิตรโชติ -                มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

514 001W530167 นาย สุกฤษฏิ์ ปราชญ์บัณฑิต 6,900.00         กันยายน 2563 ศูนย์การทหารราบ ค่าธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

515 001W446382 จ.ส.อ. สิน ลําดับศรี 3,500.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารสารวัตรที่ 12 ค่าจัก ค่ายจักรพ จ. ปราจีนบุรี

516 001W506213 ส.ต. ธีระพงษ์ บุตรศรี 600.00            มิถุนายน 2563 ร.2 พัน.1 รอ.  จ. ปราจีนบุรี

517 001W545457 จ.ส.ต. พิทักษ์ชาติ ดอนผา 2,800.00         มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จ. ปราจีนบุรี

518 001W530167 ส.อ. นิพนธ์ คําวันดี 4,800.00         มิถุนายน 2563 พัน.บ.21 จ. ลพบุรี

519 001W530167 จ.ส.อ. นพรัตน์ บุญจันทร์ 3,700.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 30 รักษาพระองค์ จ. ปราจีนบุรี

520 001W530167 ส.ท. อรุณ อูปแก้ว -                มิถุนายน 2563 ร.2 พัน.1 รอ. ค่ายจักรพงษ์ จ. ปราจีนบุรี

521 001W530167 นาย จักรกฤษ ใยพันธ์ -                มิถุนายน 2563 ร้อย.ตถ.2 (เก่า) ค่ายพรมโยธี จ. ปราจีนบุรี

522 001W530167 จ.ส.อ. เอกชัย สาโพธิ์ 2,700.00         สิงหาคม 2563 ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.  จ. ปราจีนบุรี

523 001W530167 ส.ท. สุริยัน วงษ์ภักดี 3,200.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 จ. ปราจีนบุรี

524 001W530167 ส.อ. สถิต ใบสี 5,400.00         สิงหาคม 2563 กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 2 จ. ปราจีนบุรี

525 001W530167 นาย ธีระเดช ตอเสนา 3,000.00         กันยายน 2563 กองพบทหารราบที่2 รักษาพระองค์ จ. ปราจีนบุรี

526 001W521215 จ.ส.อ. มาหามะสัมสูดิง ดือเระ 3,200.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 3 (ค่านอิงคยุทธ)  จ. ปัตตานี

527 001W521215 พ.ต. วิเชียร หวังทอง 3,000.00         มิถุนายน 2563 จังหวัดทหารบกปัตตานี จ. ปัตตานี

528 001W530167 นาย สุทธินันท์ ณ ชาตรี -                มิถุนายน 2563 กรมทหารพรานที่ 42 จ. ปัตตานี



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ชื่อ-นามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน

นําส่งเดือน มิ.ย., ส.ค., ก.ย. 63

529 001W530167 ร.ท. นรสิงห์ จันทร์สีดา -                มิถุนายน 2563 กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า(ค่ายสิรินธร) จ. ปัตตานี

530 001W530167 นาย อนุวัฒน์ หวานแก้ว -                มิถุนายน 2563 กองทัพน้อยที่ 4 ค่ายสิรินธร จ. ปัตตานี

531 001W530167 นาย ภูวิศ ดวงบ้านเซ่า -                มิถุนายน 2563 กองร้อย ลว. ไกล 51 จ. ปัตตานี

532 001W530167 นาย พงศกร คล้ายสีสงค์ 3,000.00         มิถุนายน 2563 ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.15  จ. ปัตตานี

533 001W530167 ร.ต. สุทธิพงษ์ ราโคโชติ 6,100.00         มิถุนายน 2563 กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ จ. ปัตตานี

534 001W530167 ร.ต. สุทธิพงษ์ ราโคโชติ 2,700.00         มิถุนายน 2563 กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ จ. ปัตตานี

535 001W530167 ส.ต. อัครพล สังข์มาศ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 1 ค่ายพญาอินทิรา จ. ปัตตานี

536 001W530167 ส.อ. ทรงชัย บุญนา -                มิถุนายน 2563 ค่ายสิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี

537 001W530167 จ.ส.อ. วัยวัฒน์ ถิรวัฒน์ฑิตยา -                มิถุนายน 2563 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ร.153 พัน.3 จ. ปัตตานี

538 001W530167 ส.อ. ศักย์ศรณ์ ยิ้มชัยภูมิ 4,800.00         มิถุนายน 2563 มทบ.46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร  จ. ปัตตานี

539 001W530167 ส.อ. วัชรพล กฤษณพันธุ์ -                มิถุนายน 2563 ร.153 พัน.1 (ค่ายพญาอินทิรา) จ. ปัตตานี

540 001W530167 นาย ธานิน แสนโคก 4,900.00         มิถุนายน 2563 ขกท.พล.ร.15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จ. ปัตตานี

541 001W530167 นาย ธนูศักดิ์ ฉิมกมล -                มิถุนายน 2563 หน่วยข่าวกรองทหาร พล.ร.15 จ. ปัตตานี

542 001W530167 ร.ท. รักวิทย์ ศิริเมืองราช 9,700.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารช่างที่ 15 จ. ปัตตานี

543 001W530167 จ.ส.อ. สมยศ ไม้สนธิ์ 17,200.00        สิงหาคม 2563 กองร้อยทหารช่างสนามที่ 2 จ. ปัตตานี

544 001W530167 ส.อ. ธนวัฒน์ สิริจิราวัชร์ 2,600.00         สิงหาคม 2563 ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.15 จ. ปัตตานี

545 001W530167 นาง กรรภิรมย์ กิจพิมล 10,300.00        สิงหาคม 2563 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี

546 001W530167 ร.ต. กิตติธัช สมัญ 16,700.00        สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี

547 001W530167 นาย จีรศักดิ์ เราตะพงษ์ 6,900.00         กันยายน 2563 ฉก.ปัตตานี 25 (วัดหลังเมือง) จ. ปัตตานี

548 001W530167 นาย วีระพงศ์ อินทร์แก้ว 5,500.00         กันยายน 2563 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 จ. ปัตตานี

549 001W530167 นาย รัฐราษฎร์ ราชประดิษฐ์ 4,100.00         กันยายน 2563 ฝ่ายการเงินกรมทหารพรานที่ 44 จ. ปัตตานี

550 001W530167 นาย นริศรา รัตนเพลิงประกาย 5,700.00         กันยายน 2563 กรมทหารราบที่ 153 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี

551 001W530167 นาย องอาจ พุ่มระชัฏ 4,600.00         กันยายน 2563 กองพลทหารราบที่15 จ. ปัตตานี

552 001W530167 นาย มารุตพงศ์ ทิพย์เกิด 7,300.00         กันยายน 2563 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย (พล.ร.15) จ. ปัตตานี



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ชื่อ-นามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน

นําส่งเดือน มิ.ย., ส.ค., ก.ย. 63

553 001W530167 นาย มะรูดิง มูซอ 9,100.00         กันยายน 2563 นฝ.นศท.มทบ.46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี

554 001W468229 ส.อ. เมธี สัมมาสิทธิ์ -                มิถุนายน 2563 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

555 001W530167 พ.ท. พงษธร กําจัด 18,100.00        สิงหาคม 2563 กองโรงงานวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารบก จ. พระนครศรีอยุธยา

556 001W521215 ร.ท. ประวิทย์ ศรีเครือแก้ว -                มิถุนายน 2563 กรมทหารพรานที่ 31 ค่ายขุนจอมธรรม จ. พะเยา

557 001W530167 จ.ส.อ. ธนัญชัย กลิ่นหอม -                มิถุนายน 2563 กรมทหารพรานที่ 31 จ. พะเยา

558 001W530167 ร.ต. อังเสด็จ กระตุฤกษ์ -                มิถุนายน 2563 กองทัพทหารปืนใหญ่ที่ 17 จ. พะเยา

559 001W530167 นาย ณัฐชัย คําฟู 2,800.00         มิถุนายน 2563 กอง สพบ.พล.ร.4  จ. พิษณุโลก

560 001W530167 ร.ต.หญิง จิราภรณ์ วีรศักดิ์สกุล 3,900.00         มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 34 จ. พะเยา

561 001W530167 ร.ต.หญิง จิราภรณ์ วีรศักดิ์สกุล 400.00            มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 34 จ. พะเยา

562 001W530167 ร.ท. ชัยกร ยะอินทร์ -                มิถุนายน 2563 หน่วยฝึก นศท.มทบ.34 จ. พะเยา

563 001W530167 นาย พานิช หอมนาน 4,800.00         สิงหาคม 2563 กรม ทพ.31 จ. พะเยา

564 001W530167 จ.ส.อ. เสกสรร ก๋าจุ่ม 4,700.00         กันยายน 2563 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 จ. พะเยา

565 001W530167 จ.ส.อ. สานนท์ ปักษีสิงห์ 1,100.00         มิถุนายน 2563 ค่ายอภัยบริรักษ์ จ. พัทลุง

566 001W530167 จ.ส.อ. สานนท์ ปักษีสิงห์ 1,700.00         มิถุนายน 2563 ค่ายอภัยบริรักษ์ จ. พัทลุง

567 001W530167 พ.ต. สมชาย ราชมะโรง -                มิถุนายน 2563 ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 จ. พัทลุง

568 001W530167 จ.ส.อ. พงศ์พันธ์ สุพรรณชนะบุรี -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์ จ. พัทลุง

569 001W530167 จ.ส.อ. พงศ์พันธ์ สุพรรณชนะบุรี -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์ จ. พัทลุง

570 001W530167 จ.ส.อ. พงศ์พันธ์ สุพรรณชนะบุรี -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์ จ. พัทลุง

571 001W530167 ส.ต. จําลอง ทองหนู -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์ จ. พัทลุง

572 001W530167 นาย ณญาอิชณน์ มะธุระ 11,200.00        สิงหาคม 2563 กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์  จ. พัทลุง

573 001W530167 ร.ท. ชัยยศ สงขจร 17,500.00        สิงหาคม 2563 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 จ. พัทลุง

574 001W530167 ว่าที่ ร.ท. ทรงยศ ฤทธิ์ตรีเนียม 12,200.00        สิงหาคม 2563 ที่ว่าการอําเภอศรีนครินทร์ จ. พัทลุง

575 001W530167 ร.อ. ศุภรัตน์ รัตนเพลิงประกาย 8,700.00         กันยายน 2563 นฝ.นศท.มทบ.46 จ. พัทลุง

576 001W521215 ส.อ. อุทิศ เทวงศ์ขัติ -                มิถุนายน 2563 กองพันเสนารักษ์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก
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577 001W446382 ส.อ. สมเกียรติ ผ่องแผ้ว -                มิถุนายน 2563 ศปภอ.ทบ.3   จ. พิษณุโลก

578 001W446382 ร.ต. สุรชัย วงศ์นิ่ม -                มิถุนายน 2563 กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก

579 001W446382 จ.ส.อ. จรูญ สัจจวรารักษ์ -                มิถุนายน 2563 ชุด ทสร.พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 จ. พิษณุโลก

580 001W488211 จ.ส.อ. จรูญ สัจจวรารักษ์ -                มิถุนายน 2563 ชุด ทสร.พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 จ. พิษณุโลก

581 001W530167 พ.ต. ภัคธนัช จันทรา 3,900.00         มิถุนายน 2563  จ. พิษณุโลก

582 001W530167 จ.ส.อ. โกศล พรมผิว -                มิถุนายน 2563  จ. พิษณุโลก

583 001W530167 จ.ส.อ. โกศล พรมผิว -                มิถุนายน 2563  จ. พิษณุโลก

584 001W530167 จ.ส.อ. พยอม แสงกูล 5,200.00         มิถุนายน 2563 กองพลทหารราบที่ 4 จ. พิษณุโลก

585 001W530167 จ.ส.อ. พยอม แสงกูล 3,200.00         มิถุนายน 2563 กองพลทหารราบที่ 4 จ. พิษณุโลก

586 001W530167 จ.ส.อ. พยอม แสงกูล 1,700.00         มิถุนายน 2563 กองพลทหารราบที่ 4 จ. พิษณุโลก

587 001W530167 ส.อ. สยุมภู เนียมหอม -                มิถุนายน 2563 กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก

588 001W530167 ส.ต. วิทวัส ปานขํา 2,700.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4   จ. พิษณุโลก

589 001W530167 ส.ต. แก้วบัณฑิต แสนอุบล 9,500.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4  จ. พิษณุโลก

590 001W530167 จ.ส.อ. ทวีศักดิ์ ปัดนา -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 จ. พิษณุโลก

591 001W530167 พ.ต. ศราวุธ ทองดีเวียง -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารสื่อสารที่ 4 จ. พิษณุโลก

592 001W530167 ส.อ. ศราวุฒิ สุขหนุน 6,300.00         มิถุนายน 2563 กองพันส่งกําลังและบริการที่ 23 จ. พิษณุโลก

593 001W530167 พ.ท. รัฐพงศ์ เพชรสังข์ -                มิถุนายน 2563 กองพันเสนารักษ์ที่ 4 จ. พิษณุโลก

594 001W530167 จ.ส.อ. ภิรมย์ ภู่รอด 1,700.00         มิถุนายน 2563 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองกิจการพลเรือน จ. พิษณุโลก

595 001W530167 จ.ส.อ. นิคม จั่นจุ้ย 10,600.00        มิถุนายน 2563 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก

596 001W530167 จ.ส.อ. ประยุกต์ บุญประกอบ -                มิถุนายน 2563 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ จ. พิษณุโลก

597 001W530167 ส.อ. สมโภชน์ สีทอง 2,300.00         มิถุนายน 2563 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ จ. พิษณุโลก

598 001W530167 พ.อ. สนั่น ภัทรวาทิน 10,000.00        มิถุนายน 2563 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก

599 001W530167 ส.ท. พีรวัส จิตทอง 2,000.00         มิถุนายน 2563 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก

600 001W530167 จ.ส.อ. จรูญ สัจจวรารักษ์ -                มิถุนายน 2563 ชุดทสร.พัน.สพ.กระสุน23บชร.3 จ. พิษณุโลก
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นําส่งเดือน มิ.ย., ส.ค., ก.ย. 63

601 001W530167 จ.ส.อ. จรัญ ประสงค์ 1,700.00         มิถุนายน 2563 พัน.สร.23 บชร.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก

602 001W530167 พ.ท. บุริม เครือเป็งกุล 25,000.00        มิถุนายน 2563 มทบ.39 จ. พิษณุโลก

603 001W530167 จ.ส.อ. ประเสริฐ ป้องภาษิตพิศุทธิ์ 4,200.00         มิถุนายน 2563 รพ.อินเตอร์เวชการ จ. พิษณุโลก

604 001W530167 จ.ส.อ. แผน หอมสุด -                มิถุนายน 2563 รพ.ค่ายสมเด็ชพระนเรศวรมหาราช แผนกพยาธิวิทยา จ. พิษณุโลก

605 001W530167 ร.อ. เอกสิทธิ์ สายสมบูรณ์ -                มิถุนายน 2563 สํานักงานสัสดีจังหวัดพิษณุโลก จ. พิษณุโลก

606 001W530167 จ.ส.ท. ปภพอินท์ พงษ์สวัสดิ์ 3,500.00         มิถุนายน 2563 กองพันรบที่1ค่ายสฤษดิ์เสนา จ. พิษณุโลก

607 001W530167 ว่าที่ ร.อ. สมชาย แก้วสกุล 4,900.00         มิถุนายน 2563 ค่ายสฤษดิ์เสนา จ. พิษณุโลก

608 001W530167 ว่าที่ ร.อ. สมชาย แก้วสกุล 3,600.00         มิถุนายน 2563 ค่ายสฤษดิ์เสนา จ. พิษณุโลก

609 001W530167 จ.ส.อ. ทวัช เย็นระยับ -                มิถุนายน 2563 รพศ.4 จ. พิษณุโลก

610 001W530167 จ.ส.ท. วีระพงษ์ จําปาแก้ว 11,100.00        สิงหาคม 2563  มทบ.38 จ. พิษณุโลก

611 001W530167 ส.อ. ศุภมิต ศิขินารัมย์ 2,800.00         สิงหาคม 2563 กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 จ. พิษณุโลก

612 001W530167 พ.ท. คึกฤทธิ์ บุญมาก 18,900.00        สิงหาคม 2563 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก

613 001W530167 ร.อ.หญิง สาวิตรี ลีส้มซ่า 8,000.00         สิงหาคม 2563 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก

614 001W530167 ส.อ. สุภชัย สุขเกษม 4,400.00         สิงหาคม 2563 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก

615 001W530167 ส.อ. วันชัย นาระถี 4,900.00         สิงหาคม 2563 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ  จ. พิษณุโลก

616 001W530167 พ.อ. ภพ สิวรรณรัตน์ 21,300.00        สิงหาคม 2563 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ บชร.3 จ. พิษณุโลก

617 001W530167 จ.ส.อ. ชานิติ อ่อนโยน 5,500.00         สิงหาคม 2563 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก

618 001W530167 จ.ส.อ. สมพร สมตัว 7,100.00         สิงหาคม 2563 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พษิณุโลก

619 001W530167 ส.อ. ณัฐพนธ์ บุตรโส 3,500.00         กันยายน 2563 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ. พิษณุโลก

620 001W530167 ส.อ. วิทวัส ปักสิน 7,300.00         กันยายน 2563 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก

621 001W525541 นาง สุทธิวรรณ บุญเกิด -                มิถุนายน 2563  จ. เพชรบุรี

622 001W446382 นาง สุทธิวรรณ บุญเกิด -                มิถุนายน 2563  จ. เพชรบุรี

623 001W488211 ร.อ. เฉลิมศักดิ์ แก้วคําลา 1,400.00         มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ จ. เพชรบุรี

624 001W506213 ร.อ. เฉลิมศักดิ์ แก้วคําลา 200.00            มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ จ. เพชรบุรี
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นําส่งเดือน มิ.ย., ส.ค., ก.ย. 63

625 001W530167 ส.อ. กิตติพร โตใหญ่ 3,700.00         มิถุนายน 2563 ค่ายธนะรัชต์ จ. เพชรบุรี

626 001W530167 จ.ส.อ. สันติ พลโย 6,100.00         มิถุนายน 2563 ค่ายรามราชนิเวศน์ จ. เพชรบุรี

627 001W530167 ร.อ. เฉลิมศักดิ์ แก้วคําลา 1,000.00         มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ จ. เพชรบุรี

628 001W530167 ส.อ. ไพรทูล พรมแสน 4,000.00         มิถุนายน 2563 ร.11 พัน 3 รอ. จ. เพชรบุรี

629 001W530167 ว่าที่ ร.ต. พอเจตน์ หอมกลิ่น -                มิถุนายน 2563 ร.11 พัน 3 รอ. จ. เพชรบุรี

630 001W530167 จ.ส.อ. บัญหยัด กลิ่นนิรัญ 15,900.00        สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ จ. เพชรบุรี

631 001W530167 นาย เบญจรงค์ ภูมิไชยา 6,600.00         สิงหาคม 2563 สํานักงานสัสดีจังหวัดเพชรบุรี จ. เพชรบุรี

632 001W530167 จ.ส.อ. ธนเดช ทองชะอุ่ม 8,600.00         กันยายน 2563 ค่ายเพชรบุรีราชสิรินธร จ. เพชรบุรี

633 001W446382 จ.ส.อ. พรมมินทร์ อินพรมมี 1,600.00         มิถุนายน 2563 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

634 001W446382 จ.ส.อ. สิทธิรักษ์ สีดารักษ์ 800.00            มิถุนายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 8  ค่ายพ่อขุ จ. เพชรบูรณ์

635 001W446382 ส.ท. รัตนกร อุปจักร์ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่18 จ. เพชรบูรณ์

636 001W488211 จ.ส.อ. เสกสิทธิ์ เสียงเลิศ -                มิถุนายน 2563 ม.3 พัน.13 จ. เพชรบูรณ์

637 001W488211 จ.ส.อ. สิทธิรักษ์ สีดารักษ์ 1,200.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 8  ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

638 001W516215 ส.ท. รัตนกร อุปจักร์ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารมา้ที่ 18 จ. เพชรบูรณ์

639 001W530167 จ.ส.อ. เฉลิมชัย พิมพา -                มิถุนายน 2563 ช.พัน.8 พล.ม.1 จ. เพชรบูรณ์

640 001W530167 จ.ส.อ. เฉลิมชัย พิมพา -                มิถุนายน 2563 ช.พัน.8 พล.ม.1 จ. เพชรบูรณ์

641 001W530167 จ.ส.อ. อุเรียน ไกรหาญ 15,900.00        มิถุนายน 2563 ช.พัน.8 พล.ม.1 จ. เพชรบูรณ์

642 001W530167 จ.ส.อ. ธวัช จันทร์แก้ว 2,900.00         มิถุนายน 2563 ช.พัน.8 พล.ม.1 จ. เพชรบูรณ์

643 001W530167 นาย ชัยวุฒิ ชื่นอารมณ์ 2,400.00         มิถุนายน 2563 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

644 001W530167 ส.ท. ฐิติกวิน ปินตา -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 8 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

645 001W530167 จ.ส.อ. บรรจบ ชนะมาร 3,300.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 13 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

646 001W530167 ส.อ. ปุรินทร์ อุรัศมี 2,600.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 13 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

647 001W530167 จ.ส.อ. โสภณ วิเชียรสรรค์ 4,900.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 18 กองร้อยสนับสนุนการรบ จ. เพชรบูรณ์

648 001W530167 จ.ส.อ. รณชัย ประจันสี -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 3 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์
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649 001W530167 จ.ส.อ. เพทาย อินทร์การทุม -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่13 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

650 001W530167 ส.อ. พิทยุตม์ วิเชียรสรรค์ 3,100.00         มิถุนายน 2563 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

651 001W530167 จ.ส.อ. มานะ จันทร์คํา -                มิถุนายน 2563 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

652 001W530167 จ.ส.อ. เคลื่อน ไชยวุฒิ 12,700.00        สิงหาคม 2563 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

653 001W530167 นาย กิตติพจน์ มิ่งคุณากร 5,500.00         สิงหาคม 2563 กองพลทหารม้าที่ 1 จ. เพชรบูรณ์

654 001W530167 จ.ส.อ. ณัฐภูมิ ชัยชนะ 12,800.00        สิงหาคม 2563 กองพันทหารม้าที่ 18 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

655 001W530167 ร.ต. อดิศักดิ์ มีสนุ่น 11,500.00        สิงหาคม 2563 ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองสรรพาวุธเบา จ. เพชรบูรณ์

656 001W530167 ส.ท. เนติพงษ์ พรมดอนกลอย 3,500.00         สิงหาคม 2563 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

657 001W530167 นาย บรรรัง กองยาว 12,300.00        กันยายน 2563 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

658 001W530167 ส.อ. ปวิตร จันทร์เงียบ 7,100.00         กันยายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 8 จ. เพชรบูรณ์

659 001W530167 ส.อ. สุรชัย ฮะอยู่ 4,600.00         กันยายน 2563 กองพันทหารมา้ที่ 13 จ. เพชรบูรณ์

660 001W530167 นาย กัมปนาท ปัญญาวัชร -                มิถุนายน 2563 สํานักงานสัสดีจังหวัดภูเก็ต จ. ภูเก็ต

661 001W530167 พ.อ. กิตติศักดิ์ ดวงกลาง 36,600.00        สิงหาคม 2563 กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม  จ. มหาสารคาม

662 001W530167 ส.ต. ธาตรี เรืองวุฒิ 6,100.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 จ. แม่ฮ่องสอน

663 001W521215 ส.อ. พรชัย บรรทัดจนัทร์ -                มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงเพ็ง จ. ยโสธร

664 001W521215 จ.ส.อ. ไพศาล เกิดสุข 3,000.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 จ. ยโสธร

665 001W446382 จ.ส.อ. ยุพิน ประเสริฐสังข์ 6,000.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 2 จ. ยโสธร

666 001W446382 จ.ส.อ. ไพศาล เกิดสุข 1,000.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 2กรมทหารราบที่ 16 จ. ยโสธร

667 001W488211 จ.ส.ท. นิพนธ์ ทองห่อ -                มิถุนายน 2563 ร.16 พัน.3 ค่ายบดินทรเดชา จ. ยโสธร

668 001W530167 ส.ท. คมสัน ตรีศักดิ์ -                มิถุนายน 2563 ร.16 พัน.3 ค่ายบดินทรเดชา จ. ยโสธร

669 001W530167 นาย สิริพงษ์ วิสุทธิเพ็ญ 6,300.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16  จ. ยโสธร

670 001W446382 ส.อ. กิตติ์ธวัช สิทธิ์ -                มิถุนายน 2563 หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ร้อย ร.152 จ. ยะลา

671 001W488211 ส.อ. กิตติ์ธวัช สิทธิ์ -                มิถุนายน 2563 หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ร้อย ร.152 จ. ยะลา

672 001W530167 ส.ท. ภัณฑบดี เริ่มคิดการ 5,700.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 จ. ยะลา
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673 001W530167 ส.ท. เมธา กาญจนเพ็ญ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที 152 จ. ยะลา

674 001W530167 จ.ส.อ. มานิตย์ นวะกะ -                มิถุนายน 2563 กรมหทารพรานที่ 47 จ. ยะลา

675 001W530167 จ.ส.อ. มานิตย์ นวะกะ -                มิถุนายน 2563 กรมหทารพรานที่ 47 จ. ยะลา

676 001W530167 ส.อ. สมชาย ผกาแก้ว 13,100.00        สิงหาคม 2563 กรม.ทพ.47 จ. ยะลา

677 001W530167 นาย เจริญศักดิ์ นพวงศ์ 5,500.00         สงิหาคม 2563 กรมทหารพรานที่ 41 จ. ยะลา

678 001W530167 ร.ท. กมลพันธ์ คงชู 7,000.00         กันยายน 2563 สํานักงานสัสดีจังหวัดยะลา จ. ยะลา

679 001W446382 จ.ส.อ. ชนะ ปาละสานต์ 2,200.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 ค่ายสมเด็จพระพุ จ. ร้อยเอ็ด

680 001W446382 ส.อ. ทศพร หิรัญวรรณ 4,100.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 21 จ. ร้อยเอ็ด

681 001W446382 ส.อ. อรรถกร คําวิแสง -                มิถุนายน 2563 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ. ร้อยเอ็ด

682 001W448245 ส.อ. อวยพล ดาผา 1,000.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 21 กองร้อยบังคับการ จ. ร้อยเอ็ด

683 001W468229 จ.ส.อ. สิงห์สุข แสงแก้ว -                มิถุนายน 2563 ร.16 พัน.1 จ. ร้อยเอ็ด

684 001W530167 ส.อ. วันชัย แหวนวงษ์ 6,200.00         มิถุนายน 2563 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 จ. ร้อยเอ็ด

685 001W530167 ส.อ. อรรถสถาพร ขันติวงศ์ 7,900.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จ. ร้อยเอ็ด

686 001W530167 ส.อ. สรศิริ จันดีบุตร 2,100.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 จ. ร้อยเอ็ด

687 001W530167 ส.อ. สรศิริ จันดีบุตร 1,000.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 จ. ร้อยเอ็ด

688 001W530167 จ.ส.อ. สายันต์ พุ่มจําปา 6,100.00         มิถุนายน 2563 กองพันเสนารักษ์ที่ 6  จ. ร้อยเอ็ด

689 001W530167 นาย ศรศักดิ์ ขุนแก้ว -                มิถุนายน 2563 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  จ. ร้อยเอ็ด

690 001W530167 จ.ส.ท. ชัชเทพ อนุฤทธิ์ 7,900.00         สิงหาคม 2563 กองพลทหารราบที่ 6  จ. ร้อยเอ็ด

691 001W530167 จ.ส.อ. สิทธิสอง สีลาพัฒน์ 4,300.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารม้าที่ 21 จ. ร้อยเอ็ด

692 001W530167 จ.ส.อ. ไพรบูรณ์ ปะนามเก 7,000.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารม้าที่ 21  พล.ร.6 จ. ร้อยเอ็ด

693 001W530167 นาย อภิสิทธิ์ มูลผาลา 1,900.00         กันยายน 2563 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 จ. ร้อยเอ็ด

694 001W530167 นาย สุนันท์ ปินะกาโน 5,300.00         กันยายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 21 กรมทหารม้าที่ 6 จ. ร้อยเอ็ด

695 001W530167 ส.ท. วุฒิกร ภิรมย์ 3,500.00         กันยายน 2563 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ. ร้อยเอ็ด

696 001W530167 นาย ชลภัทร สวัสดี 3,800.00         มิถุนายน 2563 สํานักงานสัสดีระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง จ. ระนอง
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697 001W530167 พ.อ. ธานี เกียรติสาร 17,200.00        กันยายน 2563 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 จ. ระนอง

698 001W446382 จ.ส.อ. สาวิตร สุขเกลอ -                มิถุนายน 2563 กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง จ. ราชบุรี

699 001W530167 จ.ส.อ. สุจิน เชื้อแก้ว -                มิถุนายน 2563 ช.1 พัน.112 รอ. จ. ราชบุรี

700 001W530167 นาย สิทธิชัย บุญผ่อง 10,200.00        มิถุนายน 2563 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  จ. ราชบุรี

701 001W530167 ร.อ. ประยูร น้อยสุดใจ -                มิถุนายน 2563 พล.พัฒนา 4 จ. ราชบุรี

702 001W530167 ส.ต. เรวัติ นิลภูเขียว 5,900.00         มิถุนายน 2563 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

703 001W530167 จ.ส.อ. ชัยนาด ยอดธรรม -                มิถุนายน 2563 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

704 001W530167 พ.ต. ประพันธ์ กาบแก้ว 5,100.00         มิถุนายน 2563 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

705 001W530167 ส.ต. สุขเกษม สุนทร 7,400.00         มิถุนายน 2563 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

706 001W530167 ส.อ. จตุพล ทราจารวัตร 7,500.00         มิถุนายน 2563 ค่ายภาณุรังษี จ. ราชบุรี

707 001W530167 จ.ส.อ. ฐิติวุฒิ ถมยา -                มิถุนายน 2563 ค่ายภาณุรังษี จ. ราชบุรี

708 001W530167 พ.ท. สันต์ คําอาจ 5,000.00         มิถุนายน 2563 ค่ายภาณุรังษี แผนกการเงิน กรมการทหารช่าง จ. ราชบุรี

709 001W530167 พ.ท. สันต์ คําอาจ 3,900.00         มิถุนายน 2563 ค่ายภาณุรังษี แผนกการเงิน กรมการทหารช่าง จ. ราชบุรี

710 001W530167 จ.ส.อ. ปรากาญ มณีเนตร -                มิถุนายน 2563 ช.พัน.52 ช.1 รอ. จ. ราชบุรี

711 001W530167 พ.ท. อํานวย ดาวฤกษ์ภูมิชัย 2,500.00         สิงหาคม 2563 กรมการทหารช่าง จ. ราชบุรี

712 001W530167 พ.อ. สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ 19,800.00        สิงหาคม 2563 กรมพัฒนาที่ 1 จ. ราชบุรี

713 001W530167 นาย อนันต์ อินสุข 6,800.00         สิงหาคม 2563  จ. ราชบุรี

714 001W530167 ส.ท. ประภาส ติดดํา 6,800.00         สิงหาคม 2563 กรมการทหารช่างที่11 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

715 001W530167 ส.อ. ศักรินทร์ เสียงอ่อน 1,800.00         สิงหาคม 2563 พัน.ช.กช.ร้อย.1 จ. ราชบุรี

716 001W530167 ส.อ. ชาตรี ปานแก้ว 5,800.00         สิงหาคม 2563 กองพลพัฒนาที่ 1 จ. ราชบุรี

717 001W530167 จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ สุขศิริ 10,800.00        สิงหาคม 2563 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จ. ราชบุรี

718 001W530167 จ.ส.อ. วัลลภ ศิริโต 11,900.00        สิงหาคม 2563 กองร้อยทหารช่างซ่อมบํารุงสนาม จ. ราชบุรี

719 001W530167 จ.ส.อ. ศรายุทธ แพรพิชัย 15,400.00        สิงหาคม 2563 ค่ายบุรฉัตร กรมการทหารช่าง จ. ราชบุรี

720 001W530167 จ.ส.อ. ขันติพร สุวรรณสินธุ์ 4,900.00         สิงหาคม 2563 ค่ายบุรฉัตร กรมทหารช่างที่ 11 จ. ราชบุรี
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721 001W530167 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ งอกสี 7,700.00         สิงหาคม 2563 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

722 001W530167 พ.ต.หญิง อัญญาลักขณ์ จันทร 1,100.00         สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 16 จ. ราชบุรี

723 001W530167 พ.ท. อาคม เพียงนั้น 14,900.00        สิงหาคม 2563 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จ. ราชบุรี

724 001W530167 จ.ส.อ. ขจรศักดิ์ ทัพนาคา 7,000.00         สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนากีฬา กรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

725 001W530167 พ.ต. รุ่งเรือง ชวนชม 11,300.00        กันยายน 2563 กองพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ. ราชบุรี

726 001W530167 ส.อ. เกรียงไกร เกตุไสว 4,400.00         กันยายน 2563 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จ. ราชบุรี

727 001W530167 นาย สุรพงศ์ เก่งโพธา 13,500.00        กันยายน 2563 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จ. ราชบุรี

728 001W530167 ส.ท. โรจณรงค์ ดอกบัวซ้อน 3,600.00         กันยายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 51 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

729 001W530167 จ.ส.อ. วีระศักดิ์ โพธิ์ทอง 11,500.00        กันยายน 2563 กองพันทหารช่างที่ 602 จ. ราชบุรี

730 001W521215 พ.ต. อิทธิศักดิ์ เตชสุวรรณกิจ 5,800.00         มิถุนายน 2563 กรมจเรทหารบก จ.กรุงเทพมหานคร

731 001W446382 ส.ท. นคร แรงจริง -                มิถุนายน 2563 กองบินปีกหมุนที่ 3 กองพันบินศู จ. ลพบุรี

732 001W446382 ร.อ. ปรีชา สราญจิตร์ 4,200.00         มิถุนายน 2563 กองปินปีกหนุนที่ 1 หมวดบริการและซ่อมบํารุ จ. ลพบุรี

733 001W446382 ร.อ. ปรีชา สราญจิตร์ 2,300.00         มิถุนายน 2563 กองปินปีกหนุนที่ 1 หมวดบริการและซ่อมบํารุ จ. ลพบุรี

734 001W446382 จ.ส.ต. อนุศาสน์ จันทน 600.00            มิถุนายน 2563 สนง.เลขานุการฯ กรมรบพิเศษที่1 กองพันที่ 1 จ. ลพบุรี

735 001W468229 ร.อ. ปรีชา สราญจิตร์ 15,200.00        มิถุนายน 2563 กองปินปีกหนุนที่ 1 หมวดบริการและซ่อมบํารุง จ. ลพบุรี

736 001W488211 จ.ส.ต. อนุศาสน์ จันทน 1,500.00         มิถุนายน 2563 สนง.เลขานุการฯ กรมรบพิเศษที่ 1 กองพันที่ 1 จ. ลพบุรี

737 001W506213 ส.ท. นคร แรงจริง -                มิถุนายน 2563 กองบินปีกหมุนที่ 3 กองพันบินศู จ. ลพบุรี

738 001W530167 ส.ท. อมรเทพ ชมสมบูรณ์ 1,900.00         มิถุนายน 2563 พัน.รพศ.ศสพ. จ. ลพบุรี

739 001W530167 ส.ท. นพเก้า เทียมพิทักษ์ -                มิถุนายน 2563 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จ. ลพบุรี

740 001W530167 ร.ท. ชัยวัฒน์ ใจสว่าง 4,500.00         มิถุนายน 2563 กรมรบพิเศษที่ 3กองพันจู่โจม จ. ลพบุรี

741 001W530167 นาง ปาณิสรา สุทธิรักษา 11,300.00        มิถุนายน 2563 กองคลังแสง กรมสรรพาวธุทหารบก จ. ลพบุรี

742 001W530167 นาย สนทนา สมัครการ -                มิถุนายน 2563 กองบริการ ศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี 

743 001W530167 ร.ต. จีรวัช บัวนวล 7,200.00         มิถุนายน 2563 กองพลทหารปืนใหญ่ ป.พัน 713 จ. ลพบุรี

744 001W530167 พ.ท. ปราโมทย์ มงคล 1,100.00         มิถุนายน 2563 กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ จ. ลพบุรี
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745 001W530167 จ.ส.ต. ชัยวัฒน์ พรรณโรจน์ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารขนส่งซ่อมบํารุงเครื่องบินทหารบ จ. ลพบุรี

746 001W530167 จ.ส.อ. เจริญ นุ่มนิ่ม -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารขนส่งซ่อมบํารุงเครื่องบินทหารบก จ. ลพบุรี

747 001W530167 จ.ส.อ. พิสุทธิ์ โทชนบท 5,700.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 จ. ลพบุรี

748 001W530167 ส.ท. อภิเชษฐ์ สร้อยม่วง -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 จ. ลพบุรี

749 001W530167 ส.อ. ธีรวัฒน์ จับใจนาย 4,600.00         มิถุนายน 2563 กองพันบินที่ 2 กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

750 001W530167 จ.ส.อ. วิษณุกร มั่นเหมาะ -                มิถุนายน 2563 กองพันบินที่1 กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

751 001W530167 ร.ท. รังสรรค์ สระใจ 23,900.00        มิถุนายน 2563 กองพันบินที่2 กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

752 001W530167 ส.ท. พิชิตชัย สีหาโคตร 9,700.00         มิถุนายน 2563 กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 2  จ. ลพบุรี

753 001W530167 จ.ส.ต. บรรจบ แก้วประทุม 5,600.00         มิถุนายน 2563 กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 1 จ. ลพบุรี

754 001W530167 พ.ท. ยศศักดิ์ เขียวแก้ว 15,700.00        มิถุนายน 2563 กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ จ. ลพบุรี

755 001W530167 ส.อ. ไชยพร สว่างศรี 5,700.00         มิถุนายน 2563 ค่ายพิบูลสงคราม จ.ลพบุรี จ. ลพบุรี

756 001W530167 นาย หัสมา ยูโซ๊ะ 11,500.00        มิถุนายน 2563 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ. ลพบุรี

757 001W530167 ร.อ. มงคล ปุริสา 6,100.00         มิถุนายน 2563 ค่ายเอราวัณ กองพันจู่โจม จ. ลพบุรี

758 001W530167 ร.อ. มงคล ปุริสา 1,000.00         มิถุนายน 2563 ค่ายเอราวัณ กองพันจู่โจม จ. ลพบุรี

759 001W530167 นาย สุริยา แสงปัก -                มิถุนายน 2563 ค่ายเอราวัณ จ. ลพบุรี

760 001W530167 ร.ต. บุญลือ ใจเย็น 2,300.00         มิถุนายน 2563 พัน.ปฐบ. จ. ลพบุรี

761 001W530167 จ.ส.ท. คมกฤช สุขสําราญ 10,700.00        มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่13 จ. ลพบุรี

762 001W530167 จ.ส.อ. สมพร โสมะตะนัย -                มิถุนายน 2563 มทบ.13 จ. ลพบุรี

763 001W530167 นาย ทวีทรัพย์ สีนวนน้อย 6,500.00         มิถุนายน 2563 โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ จ. ลพบุรี

764 001W530167 ส.ท.หญิง กนกขวัญ บัวนวล 3,100.00         มิถุนายน 2563 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ. ลพบุรี

765 001W530167 ส.ต. ธนเดช รอตสถิตย์ 4,100.00         มิถุนายน 2563 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ. ลพบุรี

766 001W530167 พ.อ. วิทยา กาญจนพัฒน์ -                มิถุนายน 2563 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ. ลพบุรี

767 001W530167 พ.ท. ภานุพันธ์ อินทรพรหม 13,200.00        สิงหาคม 2563 มทบ.11  จ. กรุงเทพมหานคร

768 001W530167 จ.ส.อ. เสกสรรค์ พูลอําไพ 6,500.00         สิงหาคม 2563  จ. ลพบุรี
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769 001W530167 นาย วทัญญู ประเสริฐรอด 7,300.00         สิงหาคม 2563  จ. ลพบุรี

770 001W530167 จ.ส.ต. ดํารงค์ เต็มเปี่ยม 3,000.00         สิงหาคม 2563 กรมจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ. ลพบุรี

771 001W530167 จ.ส.อ. จีระสิทธิ์ พวงดอกไม้ 11,200.00        สิงหาคม 2563 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จ. ลพบุรี

772 001W530167 พ.ท. วัชระ กุมพานิชย์ 5,400.00         สิงหาคม 2563 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จ. ลพบุรี

773 001W530167 พ.ท. เขมวิทย์ บุญลยางกูร 14,800.00        สิงหาคม 2563 กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จ. ลพบุรี

774 001W530167 พ.อ. วัชระ แก้วดวงเทียน 24,500.00        สิงหาคม 2563 กองพลทหารปืนใหญ่ จ. ลพบุรี

775 001W530167 ส.อ. พัชรพล เต็มเปี่ยม 6,500.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ 31 รักษาพระองค์ จ. ลพบุรี

776 001W530167 ร.ท. ประจักร์ ประดับวงษ์ 1,300.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 31 จ. ลพบุรี

777 001W530167 พ.ต. สุรภัทร บริบูรณ์ 6,500.00         สิงหาคม 2563 กองพันบินที่ 2 กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

778 001W530167 จ.ส.อ. ฟอง มารยาท 9,400.00         สิงหาคม 2563 ป.71 พัน712 ค่ายพิบูลสงคราม จ. ลพบุรี

779 001W530167 พ.ท. ดาวรุ่งโรจน์ สดับธรรม 24,900.00        สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 13 มณฑลทหารบกที่ 13 จ. ลพบุรี

780 001W530167 พ.ต.หญิง อริสรา โง่นสูงเนิน 3,900.00         สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ. ลพบุรี

781 001W530167 จ.ส.ต. อนุชิต ไชยวัง 2,000.00         สิงหาคม 2563 โรงเรียนการบินทหารบก ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

782 001W530167 จ.ส.อ. ชาญ นิธิลาภ 16,200.00        สิงหาคม 2563 โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่า จ. ลพบุรี

783 001W530167 พ.ท. เฉลิม อุปรี 21,900.00        สิงหาคม 2563 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จ. ลพบุรี

784 001W530167 ส.อ. อัสกร อัศวสันติ 9,900.00         สิงหาคม 2563 ศูนย์การฝึกนักศีกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที จ. ลพบุรี

785 001W530167 พ.อ. นฤนารถ ตันติวงษ์ 4,600.00         กันยายน 2563 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71 จ. ลพบุรี

786 001W530167 ส.ต. ปิติพงษ์ แก้วพร 7,400.00         กันยายน 2563 กองพันทหาราบที่ 2 จ. ลพบุรี

787 001W530167 ร.ต. อธิปัตย์ คําซาว 7,200.00         กันยายน 2563 กองพันบินที่ 41 ศูนย์การบิน จ. ลพบุรี

788 001W530167 พ.ท. มานพ ถนอมวงศ์ 24,000.00        กันยายน 2563 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ จ. ลพบุรี

789 001W530167 จ.ส.อ. ณัฐวัฒน์ จิตรบึงจันทร์ 9,800.00         กันยายน 2563 พัน.บ.2 จ. ลพบุรี

790 001W530167 ร.ต. ภาคภูมิ ตริตรอง 8,900.00         กันยายน 2563 โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ. ลพบุรี

791 001W521215 ส.อ. ประหยัด เกี้ยวฝั้น -                มิถุนายน 2563 ร.17 พัน 2 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

792 001W446382 ร.อ. ณรงค์ อรหันต์ 2,100.00         มิถุนายน 2563 ศูนย์การฝึกนศท. มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง
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793 001W488211 ส.อ. ประหยัด เกี้ยวฝั้น -                มิถุนายน 2563 ร.17 พัน 2 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

794 001W488211 ร.อ. ณรงค์ อรหันต์ 2,900.00         มิถุนายน 2563 ศูนย์การฝึก นศท. มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

795 001W530167 ส.ท. อนุพงษ์ ไชยรินทร์ 8,000.00         สิงหาคม 2563 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

796 001W530167 ส.อ. ภูมนิทร์ อุปนันท์ 7,300.00         สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 32 จ. ลําปาง

797 001W530167 พ.อ. ณัฐนนท์ ภุคุกะ 23,000.00        สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

798 001W530167 จ.ส.อ. บุญเลิศ ชมโพธิ์ 1,900.00         กันยายน 2563 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

799 001W530167 จ.ส.ท. จีระศักดิ์ เขียวโทเครือ 8,700.00         กันยายน 2563 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

800 001W446382 พ.ต. สุกิจ อินยาศรี 600.00            มิถุนายน 2563 มทบ.34 จ. พะเยา

801 001W488211 พ.ต. สุกิจ อินยาศรี 1,300.00         มิถุนายน 2563 มทบ.34 จ. พะเยา

802 001W530167 พ.ต. สุกิจ อินยาศรี 500.00            มิถุนายน 2563 มทบ.34 จ. พะเยา

803 001W530167 พ.อ. ณัฐพร ธาระเขตต์ 13,400.00        สิงหาคม 2563 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ. ลําพูน

804 001W521215 จ.ส.อ. อุโฆษ พรหมณี 4,800.00         มิถุนายน 2563 ค่ายศรีสองรัก จ. เลย

805 001W446382 จ.ส.อ. สาโรจน์ ฐานสมบัติ 1,000.00         มิถุนายน 2563 ค่ายศรีสองรัก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหาร จ. เลย

806 001W446382 ส.อ. ประสิทธิ์ โปรณะ -                มิถุนายน 2563 ค่ายศรีสองรัก จ. เลย

807 001W446382 ส.อ. ประสิทธิ์ โปรณะ -                มิถุนายน 2563 ค่ายศรีสองรัก จ. เลย

808 001W488211 จ.ส.อ. สาโรจน์ ฐานสมบัติ 1,500.00         มิถุนายน 2563 ค่ายศรีสองรัก กองพันทหารราบที่ 1 จ. เลย

809 001W530167 นาง พจมาน ไชยทองพันธ์ 5,600.00         มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก จ. เลย

810 001W530167 จ.ส.อ. ธานินทร์ แถมมะณี 3,300.00         มิถุนายน 2563 หมวดดุริยางค์ จทบ.เลย จ. เลย

811 001W530167 นาย อาทิตย์ ขุนทา 9,200.00         สิงหาคม 2563 ค่ายศรีสองรัก กองพันทหารราบที่ 1  จ. เลย

812 001W446382 ส.อ. ยุทธนา อินอุเทน -                มิถุนายน 2563 สํานักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ

813 001W530167 พ.ต. สุรศักดิ์ ผลไม้ -                มิถุนายน 2563 สัสดีอําเภอโนนคูณ ที่ว่าการอําเภอโนนคูณ จ. ศรีสะเกษ

814 001W530167 ส.อ. ยุทธนา อินอุเทน -                มิถุนายน 2563 สํานักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ

815 001W446382 ร.ต. ศรยุทธ ถ้วยทอง -                มิถุนายน 2563 สถานีวิทยุ 909 สนภ.2 นทพ. จ. สกลนคร

816 001W530167 จ.ส.อ. ฟ้าสาง ไตรทามา -                มิถุนายน 2563 มทบ.29 จ. สกลนคร



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ชื่อ-นามสกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง ที่ทํางาน

นําส่งเดือน มิ.ย., ส.ค., ก.ย. 63

817 001W530167 จ.ส.อ. ฟ้าสาง ไตรทามา -                มิถุนายน 2563 มทบ.29 จ. สกลนคร

818 001W530167 จ.ส.อ.หญิง นัฐกานต์ ทันวงษา -                มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จ. สกลนคร

819 001W530167 ส.ต. องอาจ ศรีบุญเรือง 8,500.00         สิงหาคม 2563 มทบ.29 จ. สกลนคร

820 001W530167 จ.ส.อ. วินัย ไชยนนท์ 4,600.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 จ. สกลนคร

821 001W530167 จ.ส.อ. ธรรมวิชญ์ มุ่งดี 3,300.00         สิงหาคม 2563 สํานักงานสัสดีจังหวัดสกลนคร จ. สกลนคร

822 001W530167 จ.ส.อ. ธรรมวิชญ์ มุ่งดี 7,400.00         สิงหาคม 2563 สํานักงานสัสดีจังหวัดสกลนคร จ. สกลนคร

823 001W446382 จ.ส.อ. จิตร์ อินแก้ว -                มิถุนายน 2563 ค่ายเสนาณรงค์ แผนกสรรพาวุธ จ. สงขลา

824 001W488211 จ.ส.อ. จิตร์ อินแก้ว -                มิถนุายน 2563 ค่ายเสนาณรงค์ แผนกสรรพาวุธ จ. สงขลา

825 001W530167 ส.ต. สมโภช มณีนิยม 1,900.00         มิถุนายน 2563 ค่ายมหาจักรีสิริธร จ. สงขลา

826 001W530167 ส.ต. สมโภช มณีนิยม 900.00            มิถุนายน 2563 ค่ายมหาจักรีสิริธร จ. สงขลา

827 001W530167 ร.ต. มนตรี ชานก 2,700.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่1 จ. สงขลา

828 001W530167 ส.อ. ธวัชชัย กฤษณพันธุ์ -                มิถุนายน 2563 กองพันที่ 1 กรมทหารราชที่ 5 จ. สงขลา

829 001W530167 จ.ส.อ. จิตร์ อินแก้ว -                มิถุนายน 2563 ค่ายเสนาณรงค์ แผนกสรรพาวุธ จ. สงขลา

830 001W530167 นาย ฐกร เจริญธรกุล 4,700.00         มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 42 ค่าเสนาณรงค์ จ. สงขลา

831 001W530167 ส.อ. บรรยง ดําริ -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ จ. สงขลา

832 001W530167 จ.ส.อ. สมชัย สุวรรณชาติ 10,900.00        มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ จ. สงขลา

833 001W530167 ร.ต. วิโรจน์ ไชยภูมิ -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ จ. สงขลา

834 001W530167 นาย พชร เป็งวงศ์ 4,600.00         สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ จ. สงขลา

835 001W530167 ส.อ. มาโนช เอื้ออํานวย 3,900.00         สิงหาคม 2563 บ้านดังหมูเหนือ จ. สงขลา

836 001W530167 ร.ต. บํารุง วิจิตรโท 14,600.00        สิงหาคม 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 จ. สงขลา

837 001W530167 จ.ส.อ. ทนง เสาวพรรณ 4,400.00         สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ จ. สงขลา

838 001W530167 จ.ส.อ. วิภาค จําเริญนุสิต 32,200.00        สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ จ. สงขลา

839 001W530167 นาย ชวรินทร์ ชายพรม 12,800.00        กันยายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 42 จ. สงขลา

840 001W530167 ร.ท. วิทูร ชูจิต 14,400.00        มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จ. สตูล
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นําส่งเดือน มิ.ย., ส.ค., ก.ย. 63

841 001W530167 นาย บุญฤทธิ์ สุภาวรรณ์ 5,600.00         มิถุนายน 2563 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ จ. สตูล

842 001W530167 ส.ต. นรา อาจหาญ -                มิถุนายน 2563 กองพันข่าวกรองทางทหาร จ. สมุทรสาคร

843 001W530167 ร.ท. หรรษกฤษฎิ์ โสมอ่ํา -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารสื่อสารที่ 101 กรมทหารสื่อสาร จ. สมุทรสาคร

844 001W530167 พ.ท. ธวัชชัย แย้มสุนทร 17,100.00        สิงหาคม 2563 กองพันทหารสื่อสารที่ 101 กรมทหารสื่อสาร จ. สมุทรสาคร

845 001W446382 จ.ส.อ. พงศ์พศุตม์ เจนธนยุทธ์ 1,300.00         มิถุนายน 2563 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายสุรสิงหนาท จ. สระแก้ว

846 001W488211 ส.อ. วิชัย ชาวสวย -                มิถุนายน 2563 กรมทหารพรานที่ 13 จ. สระแก้ว

847 001W530167 จ.ส.อ. วิรัช ธรรมตะคุ -                มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จ. สระแก้ว

848 001W530167 ร.อ. ปรเมษฐ์ ไชยพินิจ 4,400.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จ. สระแก้ว

849 001W530167 ร.ท. อํานวย นงค์พยัคฆ์ -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จ. สระแก้ว

850 001W530167 นาย ไพรวัลย์ สายลุน -                มิถุนายน 2563 ค่ายสุรสิงหนาท ค่ายสุรสิงหนาท จ. สระแก้ว

851 001W530167 ส.ท. วิศรุต จันทร์จินดา 2,800.00         มิถุนายน 2563 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 19 จ. สระแก้ว

852 001W530167 จ.ส.ท. ธีรพงษ์ บุญสอน 1,000.00         กันยายน 2563 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 จ. สระแก้ว

853 001W530167 พ.อ. ปวิน พ่วงพงษ์ 16,600.00        กันยายน 2563 มทบ.19 ค่ายสุรสิงหนาท จ. สระแก้ว

854 001W521215 ส.ท. สมเกียรติ มั่นเจริญ 2,000.00         มิถุนายน 2563 กองร้อยกองบังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จ. สระบุรี

855 001W446382 ส.อ. โอภาส เอื้อจตุรสมบูรณ์ -                มิถุนายน 2563 พัน.ซบร.กรม สน.12 จ. สระบุรี

856 001W446382 ส.ท. สมเกียรติ มั่นเจริญ 1,300.00         มิถุนายน 2563 กองร้อยกองบังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษา จ. สระบุรี

857 001W488211 จ.ส.อ. ดํารงค์ ทองคํา 3,800.00         มิถุนายน 2563 ศูนย์กลางทหารม้า ค่ายอดิศร จ. สระบุรี

858 001W530167 ร.ท. ครรชิต เฟื่องฟู 2,100.00         มิถุนายน 2563 กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ จ. สระบุรี

859 001W530167 จ.ส.อ. ไพรัช กอพงษ์ 2,700.00         มิถุนายน 2563 กองพันซ่อมบํารุง กรมสนับสนุน ศูนย์การทหารม้า จ. สระบุรี

860 001W530167 พ.ท. จําเริญ จํานงค์กิจ -                มิถุนายน 2563 กองพันนักเรียนการรบพิเศษ โรงเรียนทหารม้า จ. สระบุรี

861 001W530167 นาย สิทธิกร สีหามาตย์ -                มิถุนายน 2563 กองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลัง จ. สระบุรี

862 001W530167 นาย พลกฤษณ์ คงรื่น 6,800.00         มิถุนายน 2563 ค่ายอดิศร จ. สระบุรี

863 001W530167 พ.ท. วิโรจน์ ดอนศรีจันทร์ -                มิถุนายน 2563 ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ. สระบุรี

864 001W530167 จ.ส.อ. ปรีดา ภาวะพรหม 5,300.00         สิงหาคม 2563 กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ  จ. สระบุรี
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นําส่งเดือน มิ.ย., ส.ค., ก.ย. 63

865 001W530167 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ โกยทรัพย์ 14,200.00        สิงหาคม 2563 กองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 จ. สระบุรี

866 001W530167 จ.ส.อ. ยุทธนา ครุฑบุญ 4,900.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารม้าที่ 27 รักษาพระองค์ จ. สระบุรี

867 001W530167 ส.อ. อดิศร ชะนู 6,200.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารม้าที่ 27 รักษาพระองค์ จ. สระบุรี

868 001W530167 ร.ต. ฐิติศักดิ์ พวงประเสริฐ 22,800.00        สิงหาคม 2563 กองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลัง จ. สระบุรี

869 001W530167 จ.ส.อ. บุญเที่ยง วงศ์สุพรม 13,900.00        กันยายน 2563 ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ. สระบุรี

870 001W530167 ส.ต. นิรุทธ์ ป้อมคํา -                มิถุนายน 2563 สนง.สัสดีจังหวัดสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี

871 001W530167 ส.อ. อิทธิพล หนูฤทธิ์ -                มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต จ. สุราษฎร์ธานี

872 001W530167 ร.อ.หญิง กัญญณัช ตรีพงศ์ 15,300.00        มิถุนายน 2563 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต จ. สุราษฎร์ธานี

873 001W530167 ร.อ. สุเมธ รักษ์จันทร์ 5,700.00         สิงหาคม 2563 กรมทหารพรานที่ 45 จ. สุราษฎร์ธานี

874 001W530167 จ.ส.อ. อนันต์ หยูหนู 1,400.00         สิงหาคม 2563 ศาลากลางจังหวัดสรุาษฎร์ธานี สํานักงานสัสดี จ. สุราษฎร์ธานี

875 001W488211 คุณ บรรจง ทองสะอาด -                มิถุนายน 2563 กองร้อยทหารสารวัตร ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ. สุรินทร์

876 001W530167 จ.ส.ต. สฤษดิ์ บัวพรมมา -                มิถุนายน 2563 สํานักงานสัสดีจังหวัดสุรินทร์ จ. สุรินทร์

877 001W530167 นาย สนุ ดีสม -                มิถุนายน 2563 ร้อย.สห.มทบ.25  จ. สรุินทร์

878 001W530167 จ.ส.อ. สาคร สาลี -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ. สุรินทร์

879 001W530167 ส.อ. ชาญสิทธิ์ นิตรลาภ 7,100.00         มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ. สุรินทร์

880 001W530167 ส.อ. บรรพต ด้วงประโคน 7,900.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 จ. สุรินทร์

881 001W530167 พ.ต. ภาณุวัฒน์ เหล็กยัง 3,500.00         สิงหาคม 2563 ค่ายวีระวัฒน์โยธิน ร.23 พัน 3 จ. สุรินทร์

882 001W530167 ร.อ. สุเนตร ชวลิต 4,500.00         สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 25 จ. สุรินทร์

883 001W530167 ส.ท. อนนท์ ศรีบุรินทร์ 2,400.00         กันยายน 2563 สํานักงานสัสดีจังหวัดหนองคาย จ. หนองคาย

884 001W446382 จ.ส.อ. สมภาร นิราสคํา 1,000.00         มิถุนายน 2563 ร.13 พัน.1 ค่ายพระยาสุนทรธาดา จ. อุดรธานี

885 001W446382 จ.ส.อ. ธนพชัย พละจู -                มิถุนายน 2563 อ.บ.ต.ผักตบ จ. อุดรธานี

886 001W530167 จ.ส.อ. อภิชัย จันทร์ภูทัศน์ -                มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 13 จ. อุดรธานี

887 001W530167 พ.ต. อุเทน จีนทองหลาง 10,900.00        มิถุนายน 2563 กรมทหารราบที่ 13 จ. อุดรธานี

888 001W530167 ร.ต. ปรวุฒ ินิติพจนานนท์ -                มิถุนายน 2563 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี
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889 001W530167 ส.ท. อานุภาพ ศรีสองเมือง 3,000.00         มิถุนายน 2563 ค่ายพระยาสุนทรธรรมดา จ. อุดรธานี

890 001W530167 พ.อ. ธนาวีร์ วิชาชัย 6,100.00         มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี

891 001W530167 พ.อ. ธนาวีร์ วิชาชัย 1,100.00         มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี

892 001W530167 ร.ต. ประพาส บุตรสีน้อย -                มิถุนายน 2563 ร.13พัน1 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ. อุดรธานี

893 001W530167 ส.อ. สมศักดิ์ สันติภักดี -                มิถุนายน 2563 ร้อย อสพ.ร.13 ค่ายประจักษ์ จ. อุดรธานี

894 001W530167 จ.ส.อ. ณรงค์ ขาวประภา 1,400.00         สิงหาคม 2563 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี

895 001W530167 จ.ส.ต. สุทธิชาติ จันทร์เพ็ญ 6,700.00         สิงหาคม 2563 ค่ายประจกัษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี

896 001W530167 นาย สุระชัย เมฆคํารณ 11,400.00        สิงหาคม 2563 ร.13 พัน 2 จ. อุดรธานี

897 001W446382 ส.ต. ประเสริฐ ป้องนนท์ 1,300.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 7 ค่ายพิชัยดาบหัก จ. อุตรดิตถ์

898 001W488211 ส.ต. ประเสริฐ ป้องนนท์ 2,100.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 7 ค่ายพิชัยดาบหัก จ. อุตรดิตถ์

899 001W488211 จ.ส.อ. อํานาจ ทองนาค -                มิถุนายน 2563 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์

900 001W530167 จ.ส.ท. อดิพงษ์ เทพอินทร์ -                มิถุนายน 2563 ป.72 จ. ลพบุรี 

901 001W530167 นาย พิสิฐ แสนสุภา -                มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 7 จ. อุตรดิตถ์

902 001W530167 นาย สิทธิพงษ์ ทองศรี -                มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 35 จ. อุตรดิตถ์

903 001W530167 จ.ส.อ. สุชาติ สกุลพราหมณ์ -                มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จ. อุตรดิตถ์

904 001W530167 นาง จุฑาภรณ์ อุตชี -                มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จ. อุตรดิตถ์

905 001W530167 จ.ส.อ.หญิง ธนพร ทองแห้ว -                มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์

906 001W530167 จ.ส.อ. ปรีชา สาวิสิทธิ์ 900.00            มิถุนายน 2563 หน่วยฝึกนักศึกษาทหารจ.ทหารบกอต จ. อุตรดิตถ์

907 001W530167 นาย อุเทน หินคง 4,000.00         สิงหาคม 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 ค่ายพระศรีพนมมาศ จ. อุตรดิตถ์

908 001W446382 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา ครองยุติ 800.00            มิถุนายน 2563 ที่ว่าการอําเภอวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

909 001W446382 ส.อ. โอสถ แสนทวีสุข -                มิถุนายน 2563 กรมทหาราบที่ 6 กอนพันที่ 3 จ. อุบลราชธานี

910 001W446382 ส.อ. นิคม สีลามน 4,900.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 จ. อุบลราชธานี

911 001W446382 ส.อ. นิคม สีลามน 2,200.00         มิถุนายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 จ. อุบลราชธานี

912 001W446382 ส.อ. ศักดิ์ณรงค์ วงศาสนธิ์ 400.00            มิถุนายน 2563 ร.6 พัน.1 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี
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913 001W488211 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา ครองยุติ 1,200.00         มิถุนายน 2563 ที่ว่าการอําเภอวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

914 001W488211 ส.อ. อนุฤทธิ์ พากโพธิ์ 600.00            มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 6 จ. อุบลราชธานี

915 001W488211 ส.อ. ศักดิ์ณรงค์ วงศาสนธิ์ 800.00            มิถุนายน 2563 ร.6 พัน 1 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

916 001W530167 นาย วิชิต จันสด 3,200.00         มิถุนายน 2563 มทบ.210 จ. นครพนม

917 001W530167 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา ครองยุติ 1,800.00         มิถุนายน 2563 ที่ว่าการอําเภอวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

918 001W530167 จ.ส.ต. ประสิทธิ์ ขุนศรี 2,400.00         มิถุนายน 2563 สนง.สัสดีจังหวัดอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี

919 001W530167 จ.ส.ต. ประสิทธิ์ ขุนศรี 1,600.00         มิถุนายน 2563 สนง.สัสดีจังหวัดอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี

920 001W530167 จ.ส.อ. ยุทธชัย กุลบุญญา -                มิถุนายน 2563 กองร้อยทหารช่างที่ 1 กองพันทหารช่างที่ 6 จ. อุบลราชธานี

921 001W530167 จ.ส.อ. ยุทธชัย กุลบุญญา -                มิถุนายน 2563 กองร้อยทหารช่างที่ 1 กองพันทหารช่างที่ 6 จ. อุบลราชธานี

922 001W530167 ร.ต. ธีระวัฒน์ วรรณเสน 11,000.00        มิถุนายน 2563 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

923 001W530167 จ.ส.ต. ไวกูณฐ์ กางเนตร -                มิถุนายน 2563 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

924 001W530167 จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ สําราญเริญ -                มิถุนายน 2563 ค่ายสรระพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

925 001W530167 จ.ส.อ. นราวุฒิ แก้วศรีทอง 15,300.00        มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

926 001W530167 ร.ท. ศราวุธ อรรคบุตร 3,600.00         มิถุนายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

927 001W530167 พ.ต. สุทัศน์ แสงพล -                มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

928 001W530167 พ.ต. ภาณุสิทธิ์ สายเพชร 5,100.00         สิงหาคม 2563 ที่ว่าการอําเภอนาจะหลวยจ.อุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี

929 001W530167 จ.ส.อ. ชาญยุทธนา ปัตพรรณา 13,000.00        สิงหาคม 2563 กรมทหารราบที่ 6 จ. อุบลราชธานี

930 001W530167 จ.ส.อ. นัยสิทธิ์ ปันต๊ะทา 7,300.00         กันยายน 2563 ร 6 พัน 3 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี


