
ล าดบั ชื่อ -สกุล เลขทะเบียน สังกัด จ านวนเงิน

1 ร.ต.นิยม เชียงการ 3644 หัก ธ.ทหารไทย 2,500.00      

2 ร.ต.โลม บุญเล่ือน 5684 หัก ธ.ทหารไทย 2,500.00      

3 ร.ต.สามารถ จันทร์สว่าง 3586 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

4 พ.อ.บุญส่ง พระงาม 3142 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

5 พ.ท.โกเสียร ศรีใส 9910 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

6 จ.ส.อ.ประศาสตร์ ศรีจันทร์อ่อน 4677 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

7 ร.ท.ฉลอง พูลคล้าย 10904 หัก ธ.ทหารไทย 2,000.00      

8 ร.อ.ทองย้อย สุขมา 4401 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

9 ร.ต.วีระ ห่านตระกูล 8827 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

10 พ.ท.ณัฐวัฒน์ เรืองมณีญาต์ 249 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

11 พ.ต.พงษ์ศักด์ิ สายเพ็ชร 9390 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

12 ร.ต.เบ็ญจะ แก้วกรรมพฤกษ์ 11011 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

13 พ.ต.บุญมี สาดสี 1796 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

14 พ.ท.สุพจน์ แสนทราชา 5197 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

15 ร.ต.ชาญณรงค์ กันทะวงศ์ 5997 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

16 จ.ส.อ.บรรเจิด ภาษยะวรรณ 8337 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

17 ส.อ.อู๊ด ค าดี 85 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

18 จ.ส.อ.อุดม จุณศิริ 1191 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

19 พ.ต.นิรันดร โกศินานนท์ 8725 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

20 พ.ต.วิชัย โพธิท์อง 11848 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

21 ร.ต.อ้าย เสทน 381 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

22 พ.ท.นิพนธ์ เกียรติภูมิชัยศิริ 9277 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

23 พล.ต.เวชชัย ดอกไม้ 3933 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

24 พ.ท.สมบัติ ไชยวงศ์ 11905 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

25 พ.ท.นพณัฎฐ์ บัวทองจันทร์ 8051 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

26 ร.ต.วิชอบ ขาวส าอางค์ 8188 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

27 พ.ท.สมฤทธิ ์แสนสุข 8874 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

รายชื่อสมาชกิทีไ่ดร้ับสวัสดกิาร สมาชกิอาวุโสอายุ 65 ปีขึ้นไป
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28 พ.อ.มานิจ มั่นชาวนา 12772 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

29 ร.ต.ทองหล่อ เขียวระยับ 4738 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

30 พ.ท.ปรีชา ประกอบเขตกรณ์ 5748 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

31 พ.ต.หญิงจิราภรณ์ ทองแสง 15283 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

32 จ.ส.อ.ธงชัย อรัญทิมา 1027 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

33 ร.ต.ชิน คงเงิน 6694 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

34 พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ 14063 หัก ธ.ทหารไทย 1,500.00      

35 ร.ต.สมชาย เวชยานนท์ 4229 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

36 พ.ท.เติมชัย สิมสนธิ์ 4462 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

37 ร.ต.น้อย เล็กรัตน์ 4583 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

38 ร.ต.พงษ์สิงห์ ภมรสิงห์ 4674 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

39 จ.ส.อ.สุรชัย เปล่ิยนกล่ิน 4952 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

40 ร.ต.ทวี งามระเบียบ 5182 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

41 พ.ท.วิรัช วิริต 12660 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

42 พ.ท.พยงค์ บ ารุงเวช 12839 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

43 ร.ต.สนิท ทิมเปีย 154 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

44 พ.อ.ดุสิต ชมเชียงค า 504 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

45 พ.อ.วรสิทธิ ์วงศ์อาจ 3748 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

46 พ.อ.หญิงสุนีย์ โคตร์สันเทียะ 11621 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

47 ร.ต.ฉงน สาตรจ าเริญ 4593 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

48 ร.ต.สุขสันต์ เถินบุรินทร์ 5251 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

49 ร.ต.ขวัญชัย ดาวสุข 5398 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

50 ร.ต.อภิชาติ คงกล่อม 592 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

51 จ.ส.อ.วัลลภ มั่นนุช 2578 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

52 น.ส.วาสนา ธีระโคตร์ 2687 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

53 ร.ต.ประทีป คงบัว 4734 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

54 ร.ต.นัด ปานเกิด 6936 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        
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55 ร.อ.สุรพงษ์ หอมเจริญ 11411 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

56 ร.ต.สมบัติ ภูฆงั 10010 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

57 ร.ต.วิทยะ ภูส่อาด 10865 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

58 จ.ส.อ.สุดใจ สะอาด 1002 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

59 ส.อ.ด ารง ข าแจ่ม 627 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

60 นายสุภาพ จึงกระแพ 11873 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

61 ร.ต.สมคิด ว่องสาริกิจ 5265 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

62 จ.ส.อ.เกษม เฟือ่งเพียร 808 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

63 ร.ต.ร่อน หมอยา 1262 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

64 พ.อ.บุญเจิด นงค์แย้ม 1470 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

65 ร.ต.รังสรรค์ อ้นคูเมือง 2470 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

66 จ.ส.อ.สละ ทุยค า 11576 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

67 ร.ท.เดชหาญ เนียมสัมฤทธิ์ 4281 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

68 ร.ต.ส าเริง ประกอบกสิกรรม 4973 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

69 ร.ต.สุรศักด์ิ ปุน่อุดม 10529 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

70 จ.ส.อ.อุดม สุดสวาท 534 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

71 พ.อ.สุรศักด์ิ พุม่ทอง 6270 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

72 ร.ต.บัญชา มงคลพันธุ์ 7386 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

73 จ.ส.ต.หญิงยุพิน ธรรมไทย 10209 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

74 ร.ต.บุญเรียม เปีย่มสาย 814 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

75 ร.ต.ทนงศักด์ิ สหัสเตโช 4536 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

76 จ.ส.อ.อรรณพ แก้วอ่วม 6207 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

77 ร.ต.ประเสริฐ ไชยวงค์ 12847 หัก ธ.ทหารไทย 500.00        

77,000.00   รวมเป็นเงินทัง้สิ้น


