
ล าดบั ชื่อ -สกุล เลขทะเบียน สังกัด จ านวนเงิน

1 พ.อ.ชายทอง แสงสีแก้ว 6831 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

2 พล.อ.สมหมาย วิชาวรณ์ 1759 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

3 ร.ต.สุรศักด์ิ เสือเขียว 5729 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

4 พ.ต.สนั่น นิธิธนบดี 4133 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

5 จ.ส.อ.ไกรสูรย์ วัฒนโชค 6700 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

6 พ.ท.ประเทือง ติณะมาศ 8740 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

7 พ.ท.หญิงบุญช่วย เจิมเจิดพล 3526 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

8 พ.ท.สนาม อยู่เย็น 6226 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

9 จ.ส.อ.ถาวร ศรีจันทวงศ์ 3419 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

10 พล.ต.อานนท์ เทพานวล 8 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

11 ร.ต.ช านาญ มีมุ่งธรรม 9578 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

12 จ.ส.อ.ประสงค์ จันทร์ธรรม 10675 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

13 จ.ส.อ.วิศิษฐ์ จีรัตน์ 9090 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

14 ร.อ.ปัญญา สร้อยระย้าแก้ว 4400 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

15 ร.ต.โกมินทร์ นิลพันธ์ 6354 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

16 ร.ต.บุญส่ง ครุฑคง 518 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

17 จ.ส.อ.อ านวย เจริญศรี 1319 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

18 จ.ส.อ.บุญมี อุ่นเรือน 1654 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

19 ร.ต.บรรจง ใหญ่โต 10905 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

20 ร.ท.วิเชียร โตเชื้อ 2785 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

21 พ.ท.เชวงศักด์ิ กันชาติ 12404 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

22 พล.ท.ประวิทย์ กล่ินทอง 12350 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

23 จ.ส.อ.พิชัย จิรางกูร 4954 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

24 พ.ต.บุญธรรม กระโจมทอง 6580 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

25 ร.ต.ด าเนิน จันทร์ลอย 8742 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

26 พ.ท.ศิระ นิ่มนวล 2254 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

27 พล.อ.ธวัช จารุกลัส 6086 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

รายชื่อสมาชกิทีไ่ดร้ับสวัสดกิาร สมาชกิอาวุโสอายุ 65 ปีขึ้นไป

 ประจ าเดอืน เมษายน 2562
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28 ร.ท.ไพบูลย์ ศรีดาว 4519 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

29 พล.ต.ด ารง หงษ์โต 8664 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

30 ร.ต.ไพโรจน์ พุม่ผลงาม 5248 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

31 พ.ท.มงคล วนิชชากร 1688 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

32 ร.ต.สวง วงค์บุรี 529 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

33 จ.ส.อ.บุญส่ง สุดใจ 1066 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

34 ร.ต.สวาห์ เสนาขันธ์ 2789 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

35 ร.ต.วิรัตน์ ฉิมพาลี 2915 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

36 ร.ต.มานะ บุญแท้ 5798 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

37 จ.ส.อ.ทวี ใจทน 497 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

38 ร.ต.เริงฤทธิ ์วังมัย 7287 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

39 พ.ท.สมศักด์ิ สิมมาสุข 14159 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

40 พ.ท.ประสิทธิ ์วงษ์ปา 3231 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

41 ร.ต.บุญช่วย ประทุม 7365 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

42 ร.ต.สุทธิรักษ์ ทิมาสาร 1541 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

43 ร.ต.สุวรรณ เณรหล า 3152 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

44 ร.ต.เสง่ิยม ประเดชบุญ 4906 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

45 ร.ต.เสมอ ตุ้มทอง 4953 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

46 พ.ท.เจริญชัย ขาวน่วม 5122 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

47 พ.อ.ส าเนา อินทร์ประสิทธิ์ 12775 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

48 ร.ต.อนันต์ น้อยพินิจ 5272 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

49 จ.ส.อ.ไชยณรงค์ บุรุษานนท์ 745 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

50 พ.ท.สุวิทย์ สงวนรัษฏ์ 223 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

51 พ.ท.เริงชัย พงษ์พุก 8029 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

52 พล.ท.วิเชียร ไชยปกรณ์ 12411 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

53 ร.ต.อ านวย นาเวช 5014 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

54 ร.ต.หญิงรุจี บุณยรัตนะ 5101 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        
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55 จ.ส.อ.หญิงชลกมล เหมือนฤทธิ์ 10680 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

56 จ.ส.อ.สุชินทร์ จันทร์เพ็ญ 8755 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

57 ร.ต.ด ารัส พลวัง 10125 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

58 ร.อ.วายุ ปิน่จันทร์ 10206 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

59 ร.ต.สุรพล วงษ์สว่าง 2995 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

60 พล.ท.อิสระ แท่นทอง 10768 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

61 พ.ท.อนุพงศ์ ชัยนิลพันธุ์ 13928 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

62 ร.ต.สมชาติ ทองศรี 368 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

63 ร.ต.สังวาลย์ ไขสว่าง 1210 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

64 พ.อ.สุวิทย์ สุพันธนา 1222 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

65 ร.ต.อัมรินทร์ แสนสม 5792 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

66 จ.ส.อ.สุนทร คล้ายบุญ 5953 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

67 ร.ต.บุญหลง ทองพิจิตร 5284 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

68 ร.ต.ไพศาล สุขใส 6359 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

69 พ.ต.สุทธิ สุนทร 765 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

70 ร.ต.เสน่ห์ ปิน่เกล้า 1347 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

71 ร.ต.ยอม รวมญาติ 1369 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

72 ร.ต.บัณฑิต ท้าวดี 1442 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

73 พล.อ.ทนงศักด์ิ อภิรักษ์โยธิน 8724 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

74 จ.ส.อ.ทองย้อย มีโชติ 4594 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

75 ร.ต.สุรพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์ 4651 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

76 จ.ส.อ.นัฎธนรักษ์ ทองหล่อ 4658 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

77 จ.ส.อ.สุเทพ ชาญสมร 4744 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

78 ร.ต.สมเจตน์ จูเมา 4753 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

79 จ.ส.ท.ประสาร พรมน้อย 4931 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

80 จ.ส.อ.ด ารงค์ วงค์สาหร่าย 2902 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

81 พ.ต.ราเมศร์ สุวรรณวนิช 2943 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        
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82 ร.ต.ชาญศักด์ิ หว่างจ้อย 3208 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

83 จ.ส.อ.อนันต์ ปานช้าง 8443 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

84 ร.ต.ชุมพร สุขสบาย 316 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

85 จ.ส.อ.พงษ์ศักด์ิ อุบลวรรณี 3490 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

90,500.00   รวมเป็นเงินทัง้สิ้น


