
ล าดบั ชื่อ -สกุล เลขทะเบียน สังกัด จ านวนเงิน

1 ร.ต.ชูรัตน์  วงษ์ผา 3606 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

2 พ.ท.ชูชาติ  เทียมวิไล 4891 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

3 จ.ส.อ.วินัย  จ ารูญ 3172 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

4 พ.ท.สุทัศน์  โพธิก์ล่ิน 11783 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

5 พ.ท.สิริเดช  เรืองสิริสกุล 10748 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

6 ร.ต.สมนึก  แก้วบุดดา 8382 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

7 ร.ต.เถลิง  แก้วสีเขียว 3137 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

8 จ.ส.อ.ศิริชัย  ศตะกูรมะ 6304 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

9 จ.ส.อ.ชาญ  หัสดร 5501 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

10 ร.ต.หญิงนิภา  วงษ์ครุฑ 10395 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

11 จ.ส.อ.ปฐม  ค่ายชัยภูมิ 9443 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

12 ร.ต.ปิยชาติ  พรวนค า 11173 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

13 ร.ต.ทองดี  ป้อมบ้านมุง 9164 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

14 จ.ส.อ.บพิตร  ชวาฤทธิ์ 9458 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

15 จ.ส.อ.จิณณวัตร  พีระพันธ์ 5691 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

16 ร.ต.บุญเสริม  ปัน้ประเสริฐ 1463 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

17 ร.ท.ก่อเกียรติ  สถิตานนท์ 11786 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

18 ร.ต.สมชาย  เชิดศรี 4758 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

19 ร.ต.ชุมพล  นาราช 1675 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

20 พ.ท.อนันต์  งามเขต 9138 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

21 ร.ต.สมชาย  ทวีแสง 10398 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

22 ร.ต.อาคม  ชื่นกมล 4094 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

23 พ.ท.หญิงกอบกุล  โพธิกนิษฐ 5786 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

24 ร.ต.ยุทธนา  จุดเพชรแจ่ม 5433 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

25 ร.ต.ธนาวุฒิ  แจ่มเมือง 3592 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

26 ร.ต.ชัยวัฒน์  วัฒนานุสิทธิ์ 8759 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

27 ร.อ.ไพโรจน์  สุขม่วง 6290 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

รายชื่อสมาชกิทีไ่ดร้ับสวัสดกิาร สมาชกิอาวุโสอายุ 65 ปีขึ้นไป

 ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2562
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28 ร.ต.เอกชัย  แก้วจุ้ย 4587 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

29 ร.ต.นาคิน  กองแก้ว 1003 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

30 จ.ส.อ.ณรงค์  กระจ่างมล 3228 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

31 พ.ต.ทองเชาว์  บุญถนอม 12547 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

32 พ.ท.สายันต์  เติมเจิม 12466 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

33 พ.อ.พิเศษวีรศักด์ิ  แก้วเพ็ญพันธุ์ 13623 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

34 จ.ส.อ.เฉลาะ  อิ่มจิตร 10239 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

35 ร.ต.อนันตา  ลือชัย 3845 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

36 พ.ต.ประสาท  พงษ์ศิลป์ 15286 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

37 พล.ต.บุญนาค  มูลลา 14136 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

38 ร.ต.นันทเสม  เกษมรัตน์ 1459 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

39 พ.อ.เสน่ห์  เพชรนา 14834 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

40 จ.ส.ต.ธนู  บุตรจันทร์ 3333 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

41 ร.ต.ณรงค์  วิลาวัณย์ 3110 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

42 จ.ส.อ.เฉลิมศักด์ิ  พิมพา 8195 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

43 พ.ท.ศุภพนธ์  ขันติเจริญ 13576 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

44 พล.ต.อินทวัชร  ล้ีจินดา 10382 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

45 พ.อ.สันต์  กล่ันธูป 5630 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

46 พ.อ.เผด็จ  หัสดิเสวี 12451 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

47 ร.ต.สมศักด์ิ  มุขแก้ว 5552 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

48 พ.อ.หญิงบังอร  เขียวประทีป 5432 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

49 ร.ต.รักหยก  ยิ้มยวน 5219 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

50 พ.ท.สมชาย  รอดบ้านเกาะ 10930 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

51 ร.ต.วีระ  สวัสดีผล 1321 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

52 พ.ท.เฉลียว  หนูกลัด 6582 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

53 ร.ต.มนัส  เกิดสุวรรณ 5187 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

54 จ.ส.อ.ส าราญ  บวบขม 2382 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              
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55 ร.ต.อ าพร  สารวรรณ์ 7237 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

56 จ.ส.อ.ชาญชัย  แสนยากุล 2816 หัก ธ.ทหารไทย 500.00              

57 ร.ต.บุญส่ง  เกียรติเผ่า 4505 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

58 พ.ต.แสงเทียน  พลขันธ์ 1058 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

59 ร.ต.สุทิน  ควรพฤกษ์ 10509 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

60 ร.ต.สมพงษ์  ยุธติบรรณ์ 10639 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

61 พ.อ.สิทธิ  พิชัย 12245 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

62 ร.ต.จิระพงษ์  สุกมณี 8696 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

63 ร.ต.เนาวรัตน์  สุดสงวน 2720 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

64 ร.ต.เฉลิม  อุประสิน 772 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

65 พล.ต.สมพงษ์  อุปกิจ 34 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

66 จ.ส.อ.ประภาส  ทิมวัฒนา 3073 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

67 ร.ต.อนันต์  วุฒิกานต์นนท์ 158 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

68 พ.ต.ทรัพย์  ต่ายยงค์ 5775 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

69 ร.ท.ธนู  สิงขโรทัย 8929 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

70 พ.ต.เสถียร  เพียช่อ 13941 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

71 ร.ต.สาคร  บัณฑิต 2883 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

72 พ.ต.จ าลอง  ค าจริง 9278 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

73 พล.ต.สุธี  เกตุเทศ 11004 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

74 ร.ต.สมนึก  ตรงต่อกิจ 514 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

75 ร.ต.ประสาร  ชื่นมีศรี 8248 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

76 พ.อ.อ านวย  ยศสมบัติ 8247 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

77 ร.ต.ถิน  ชูชิต 9306 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

78 ร.ต.บุญยืน  แคฝอย 7207 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

79 ส.อ.ใหญ่  อินข า 1509 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

80 พล.ท.สุคนธ์  ฉิมบ้านไร่ 3946 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

81 พ.ท.สี  มาอินทร์ 5024 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            
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82 ร.ต.สมาน  พิมพ์จันทร์ 5553 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

83 ร.ต.อ านวย  อินทร์ปิน่ 1841 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

84 ร.ต.สงบ  ธรรมมา 5258 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00            

85 ร.ต.หญิงวรารัตน์  ปานพรมพิรักษ์ 5071 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00            

86 จ.ส.อ.จ าลอง  ศรีฟ้า 4028 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00            

87 พ.อ.เทพ  นันตา 11378 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00            

88 จ.ส.อ.จ านงค์  ปานศรี 4740 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00            

89 ร.อ.ส าเริง  สุริยะ 3251 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00            

90 จ.ส.อ.บุญช่วย  ภักดี 3421 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00            

91 จ.ส.อ.บุญศรี  หมายดี 8600 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00            

92 พ.ต.มนัส  พ่วงประเสริฐ 10504 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00            

93 พ.ต.ชลอ  พิมพ์จันทร์ 6161 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00            

94 ร.ต.นพรัตน์  ยังมี 2343 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00            

95 ร.ต.วิชิต  ช่างน้อย 735 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00            

96 ร.ต.บุญธรรม  กันเทิย้ม 157 หัก ธ.ทหารไทย 2,500.00            

94,500.00         รวมจ่ายทัง้ส้ิน


