
ล าดบั ชื่อ -สกุล เลขทะเบียน สังกัด จ านวนเงิน

1 ร.ต.ประเสริฐ  สุรินทรามนต์ 5644 หัก ธ.ทหารไทย 2,500.00      

2 พ.ต.ประยูร  พงษ์โพธิพ์ิทักษ์ 193 หัก ธ.ทหารไทย 2,500.00      

3 พ.ท.ทองเร่ิม  กมุทา 16 หัก ธ.ทหารไทย 2,500.00      

4 ร.ต.ประเสริฐ  วัสสุตตะมะ 2606 หัก ธ.ทหารไทย 2,500.00      

5 ร.ต.หญิงอารี  เพ็งศิริ 5817 หัก ธ.ทหารไทย 2,500.00      

6 จ.ส.อ.ประคอง อินคุ้ม 2936 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

7 จ.ส.อ.ปัน  วารเวียง 3066 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

8 จ.ส.อ.อนันต์  ศรีสุวรรณ 9294 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

9 ร.ต.อดุลย์  อมัติรัตน์ 2788 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

10 พ.ท.บุญช่วย  แก้วเกตุ 11964 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

11 ร.อ.คืน  อิ่มผ้ืง 8420 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

12 ร.ต.พิสัย  ทองประจักษ์ 4287 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

13 พ.ต.เกษียน  แก่นสาร์ 7859 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

14 ร.ต.งาม  คุ้มแสง 82 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

15 ร.ต.ราม  มั่นปาน 2564 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

16 ร.ต.สมพงษ์  ยิ่งนิยม 3434 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

17 พล.ต.กิตติคม  เทพกุศล 10781 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

18 ร.ต.ชูชีพ  เหมือนสุวรรณ์ 10485 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

19 พ.ท.โสภณ  พันธุลี 3750 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

20 ร.ต.เฉลิม  พ่วงประเสริฐ 12407 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

21 พ.ท.สวงษ์  มาแก้ว 12934 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

22 จ.ส.อ.ณรงค์  เรือนมา 10676 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

23 พ.ท.บุญเรียบ  ทวินันท์ 7817 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

24 จ.ส.อ.เสวก  ค านวณ 8538 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

25 จ.ส.อ.ชลอ  สุขล้ าเลิศ 172 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

26 จ.ส.อ.เกษม  ช านาญผา 2332 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

27 พ.ต.ชูเกียรติ  สิงห์หา 5457 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

รายชื่อสมาชกิทีไ่ดร้ับสวัสดกิาร สมาชกิอาวุโสอายุ 65 ปีขึ้นไป
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28 จ.ส.ต.หญิง นันทนา  พร้อมวงศ์ 5669 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

29 ร.อ.ช้วน  โทตรี 32 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

30 จ.ส.อ.สมศักด์ิ  เกริกหล้า 2079 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

31 จ.ส.อ.วิวรรธน์  พละพล 3782 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

32 ร.ต.วิวัฒน์  พรหมนรกิจ 6817 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

33 จ.ส.อ.ประทีป  ดีอ้น 8400 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

34 จ.ส.อ.ถนอม  บุตรราช 3656 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

35 ร.ต.มนัส  ปานทรัพย์ 5032 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

36 ร.ต.วันชัย  รัตนวิสารนนท์ 8104 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

37 พ.ต. เพทาย  กล่ินทอง 9574 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

38 พ.ต.เกษม  อินถาวร 2930 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

39 พ.ต.วิม  อินศวร 6329 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

40 ร.ต.จ าเนียร  ราชบุญมี 6735 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

41 พ.อ.เสวก  คงสมพจน์ 15537 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

42 พ.ท.ดิเรก  เสวตวิหารี 9951 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

43 พ.ท.ยงยุทธ  เพ็ชรอ าไพ 8886 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

44 จ.ส.อ.สัญญา  ภูพืช 7785 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

45 พ.ต.อ านวย  รุ่งสว่าง 8789 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

46 ร.อ.กิตติพัฒน์  บุญเมือง 4250 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

47 ร.ต.ชิดพันธ์  สงวนพันธ์ 602 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

48 พ.อ.สมทรง  สุภานันท์ 713 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

49 พ.ต.บุญส่ง  ไหมอริยะโยชน์ 1159 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

50 ร.ท.ปัญญา   เจริญสุข 3751 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

51 พ.ท.สมใจ  ทองพ่วง 11784 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

52 พ.อ.โอภาส  รอดเทศ 9283 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

53 ร.ต.ขยาย  นิ่มทอง 14576 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

54 ร.ต.ปริญญา  ฉิมสุข 6297 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        
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55 จ.ส.อ.ธนะสิทธิ ์ อภิเลิศทรงศักด์ิ 6774 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

56 ร.ต.ชูชาติ  มั่นหมาย 8818 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

57 ร.ต.วิวัฒน์  อินสว่าง 9388 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

58 นายวิเชียร  ใยมี 382 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

59 ร.ต.หญิงอุบล  รักเสนาะ 3129 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

60 ร.ต.อิสสระ  มีแก้ว 3381 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

61 พ.อ.ทวีศักด์ิ  นพเกษร 2093 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

62 พ.ต.สุดแดนไทย  ดอกบัว 2711 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

63 พ.ต.บรรจง  ข าไทยแท้ 4467 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

64 จ.ส.อ.ชนินทร์  เลียบเงิน 4678 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

65 ร.ต.สาคร  ใจฉ่ า 6052 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

66 ร.ต.มนตรี  เครือแตง 7567 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

67 ร.ต.ชัยรัตน์  คัชมาตย์ 785 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

68 จ.ส.อ.มณี  รวมทรัพย์ 3635 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

69 จ.ส.อ.สิทธิชัย  พ้นทุกข์ 3645 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

76,000.00   รวมเป็นเงินทัง้สิ้น


