
 
 
 
 
 

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร 
เรื่อง 

ให้สมาชิกพ้นสภาพ ประจำปี 2566 (หลังอุทธรณ์)   
จำนวน  357  ราย 

***************************** 
  ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร  (สสอท.)  ได้มีประกาศ  ฯ         
ลงวันที่  29  ธันวาคม  2565   เรื่อง  รายชื่อสมาชิกรออุทธรณ์ประจำปี  2566  จำนวน 426 รายนั้น  
ปรากฎว่าได้มีสมาชิกดังกล่าว จำนวน 68 ราย ได้ขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ซึง่คณะกรรมการได้วินิจฉัยแล้ว 
และมีมติจากที่ประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ให้คืนสภาพแก่สมาชิกทั้ง 68 ราย 
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566  (ตามประกาศ สสอท. ให้สมาชิกคืนสภาพ (อุทธรณ์) ประจำปี 2566 จำนวน 68 ราย 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) 
  สสอท. จึงขอประกาศสรุปสมาชิกพ้นสภาพ ประจำปี 2566 จำนวน 357 ราย (ตามที่แนบ 1  
จำนวน  12  แผ่น)  
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ     ณ    วนัที่         28       กุมภาพันธ ์    พ.ศ.   2566 

    พลเอก 

(สุรินทร์  แพโต)  
นายกสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท์หาร 
 
 



ท่ีแนบ 2 (หน้าท่ี  1/12)

ล าดับ เลขฌาปนกิจ
ประเภท

สมาชิก
ค าน าหน้า ช่ือสมาชิก นามสกุล รอบ ศูนย์ประสานงาน(สอ.)

เงินสงเคราะห์
คงเหลือล่วงหนา้

 (บาท)

1 4709 สามัญ  พันเอก กันตพงษ์ วัจนเทพินทร์   1/2554 กองบัญชาการกองทัพไทย 506.90
2 4908 สามัญ  จ่าสิบเอก ณรงค์ กองทอง   1/2554 กองบัญชาการกองทัพไทย 506.90
3 4949 สามัญ  นาวาเอกหญิง จุฑามาศ เสือน้อย   1/2554 กองบัญชาการกองทัพไทย 506.90
4 450587 สามัญ  พันจ่าเอก ไพบูลย์ เท่ียงพูนวงศ์   1/2555 กองบัญชาการกองทัพไทย 506.90
5 535048 สามัญ  ร้อยตรี ธนภัทร สร้อยเพ็ช   4/2558 ส านักงานเลขานุการกองทัพบก 506.90
6 536014 วิสามัญ มารดา นาง เปียก สร้อยเพ็ช   5/2558 ส านักงานเลขานุการกองทัพบก 506.90
7 543059 สามัญ  พันโท พูนสวัสด์ิ บุญธรรม   4/2559 ส านักงานเลขานุการกองทัพบก 506.90
8 543089 สามัญ  พันเอก กฤษภานุ จ านงค์วงศ์   4/2559 ส านักงานเลขานุการกองทัพบก 506.90
9 546763 สามัญ  ร้อยตรี ณัฐพงษ์ ศรีบุรินทร์   1/2560 ส านักงานเลขานุการกองทัพบก 506.90
10 557201 สามัญ  จ่าสิบเอก อรรถพร งามข า   2/2561 ส านักงานเลขานุการกองทัพบก 506.90
11 62060050045 สามัญ  พันตรี นภดล เหมะ   6/2562 ส านักงานเลขานุการกองทัพบก 145.25
12 1732 สามัญ  จ่าสิบเอก ณรงค์ ศรีวิชัยมูล   2/2554 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
13 1762 สามัญ  สิบเอก ประวิช พิพัฒน์พรวงศ์   2/2554 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
14 1778 สามัญ  จ่าสิบเอก บุญเลิศ ปุ่นปาน   2/2554 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
15 1804 สามัญ  สิบเอก อภิชาติ บุญพยอม   2/2554 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
16 286855 สามัญ  สิบเอก อาณัติ ฤทธิเรืองเดช   3/2554 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
17 286868 สามัญ  พันตรี สมคิด วงค์สุภา   3/2554 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
18 286960 สามัญ  พันตรี อุทัย แสนวาสน์   3/2554 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
19 450696 สามัญ  จ่าสิบเอก โกศลพิสุทธ์ิ กุลค า   1/2555 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
20 541717 สามัญ  จ่าสิบโท ปราโมทย์ คงเมือง   3/2559 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
21 543120 สามัญ  จ่าสิบตรี สาธิต สิงห์พัน   4/2559 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
22 546838 สามัญ  จ่าสิบโท นพพร ค้ากลาง   1/2560 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
23 546845 สามัญ  จ่าสิบโท พงษ์เทพ โพธ์ิกลาง   1/2560 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
24 546896 สามัญ  สิบเอก บรรจง คล้ายชาวนา   1/2560 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
25 552298 สามัญ  จ่าสิบเอก ธนาวัฒน์ มิตรตะคุ   5/2560 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
26 554307 สามัญ  จ่าสิบเอก กรุงศรี พิบูลย์   6/2560 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
27 555868 สามัญ  จ่าสิบเอก กิตต์ิพิพัฒน์ พรหมตรุษ   1/2561 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
28 557219 สามัญ  ร้อยตรี วสันต์ เพ็งไพบูลย์   2/2561 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
29 557232 สามัญ  จ่าสิบเอก ภาคภูมิ กล่ินสาคร   2/2561 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
30 558212 สามัญ  พันตรี เสกสิทธ์ิ สุกิจชัยมงคล   3/2561 กองทัพภาคท่ี 3 506.90

สมาชิกพ้นสภาพประจ าปี 2566 จ านวน 357 ราย



ท่ีแนบ 2 (หน้าท่ี  2/12)

ล าดับ เลขฌาปนกิจ
ประเภท

สมาชิก
ค าน าหน้า ช่ือสมาชิก นามสกุล รอบ ศูนย์ประสานงาน(สอ.)

เงินสงเคราะห์
คงเหลือล่วงหนา้

 (บาท)

สมาชิกพ้นสภาพประจ าปี 2566 จ านวน 357 ราย

31 559270 สามัญ  จ่าสิบเอก แสงสุรีย์ สุวรรณโส   4/2561 กองทัพภาคท่ี 3 506.90
32 62050060007 สามัญ  พันเอก จักเรศ ศิริพงศ์   5/2562 กองทัพภาคท่ี 3 347.55
33 62060060041 สามัญ  จ่าสิบเอก สุพัฒน์ ทรงเดช   6/2562 กองทัพภาคท่ี 3 145.25
34 63010060011 สามัญ  จ่าสิบเอก สมพร สล่าล๊อก   1/2563 กองทัพภาคท่ี 3 124.66
35 63010060028 สามัญ  จ่าสิบเอก ชาญณรงค์ อ่างแก้ว   1/2563 กองทัพภาคท่ี 3 124.66
36 63030060007 วิสามัญ คู่สมรส นาง ปริศรา สายทองเย้ิน   3/2563 กองทัพภาคท่ี 3 138.30
37 65020060006 สามัญ  พันตรี สมยศ ธูปขุนทด   2/2565 กองทัพภาคท่ี 3 -41.05 
38 65040060013 สามัญ  ร้อยเอก อนันต์ สุขผ่อง   4/2565 กองทัพภาคท่ี 3 453.00
39 65040060014 สามัญ  จ่าสิบเอก ดิเรก โพธ์ิข า   4/2565 กองทัพภาคท่ี 3 453.00
40 3285 สามัญ  พันจ่าเอก สิปปภาส ชาติสันติกุล   2/2554 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 506.90
41 451260 สามัญ  พันโท สถาพร พันธ์ุศิลา   1/2555 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 506.90
42 451281 สามัญ  พลเอก ภานุพล บรรณกิจโศภน   1/2555 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 506.90
43 480049 สามัญ  พันจ่าเอก ภาณุวัฒน์ สีทองทุม   3/2555 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 506.90
44 513452 สามัญ  พันเอกหญิง พรโสภา ไวว่อง   4/2555 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 506.90
45 524364 สามัญ  จ่าเอกหญิง ชัชรี ชอบสูงเนิน   2/2557 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 506.90
46 535129 สามัญ  สิบเอก อรรถกร สมปัตตา   4/2558 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 506.90
47 540412 สามัญ  สิบเอก สุรศักด์ิ คุณณารักษ์   2/2559 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 506.90
48 545683 วิสามัญ คู่สมรส นาย สุรสีห์ แดนธนสารมาก   6/2559 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 506.90
49 549682 สามัญ  สิบเอกหญิง ณัฐนิชา ช่ังคง   3/2560 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 506.90
50 551081 สามัญ  จ่าสิบเอก ประมูลชัย บุญโสดากร   4/2560 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 506.90
51 558262 สามัญ  ร้อยเอกหญิง สิตาภา ชูชีพ   3/2561 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 506.90
52 560331 สามัญ  พันจ่าอากาศโท จตุรงค์ แพงสร้อยน้อย   5/2561 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 506.90
53 62020070025 สามัญ  พันเอก ชานส์ จิระศรางกูล   2/2562 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 506.90
54 62040070010 สามัญ  พลอาสาสมัคร วิบูลย์ พันลาพ   4/2562 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 506.90
55 62050070006 สามัญ  จ่าสิบเอก นคินทร์ หาทรัพย์   5/2562 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 347.55
56 64010070016 สามัญ  สิบเอกหญิง ภัทราพร เวสประชุม   1/2564 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม -348.68 
57 274342 สามัญ  นางสาว นงนภัส สุนทรัษฐาน   2/2554 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
58 274361 สามัญ  นาย สุบรรณ ทะวงษ์เงิน   2/2554 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
59 274498 สามัญ  นาย พิศัย พูลสวน   2/2554 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
60 274636 สามัญ  เรือเอก ดนัย สังข์วิเศษ   2/2554 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90



ท่ีแนบ 2 (หน้าท่ี  3/12)

ล าดับ เลขฌาปนกิจ
ประเภท

สมาชิก
ค าน าหน้า ช่ือสมาชิก นามสกุล รอบ ศูนย์ประสานงาน(สอ.)

เงินสงเคราะห์
คงเหลือล่วงหนา้

 (บาท)

สมาชิกพ้นสภาพประจ าปี 2566 จ านวน 357 ราย

61 274647 สามัญ  นาวาตรี สมหมาย น่ิมอนงค์   2/2554 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
62 274649 สามัญ  พันจ่าเอก ชูศักด์ิ ปิยะสุวรรณ   2/2554 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
63 274682 สามัญ  เรือเอก สมศักด์ิ สงวนแก้ว   2/2554 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
64 274766 สามัญ  พันจ่าเอก ศิริพงษ์ คงประดิษฐ์งาม   2/2554 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
65 274820 สามัญ  จ่าเอกหญิง ลดาวัลย์ พิริยะวัฒน์   2/2554 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
66 274891 สามัญ  จ่าเอก ฐานะ พุ่มพฤกษ์   2/2554 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
67 274964 สามัญ  พันจ่าเอก ชาญ คุ้มกระโทก   2/2554 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
68 275032 สามัญ  เรือเอก อดิศร บรมัตถ์   2/2554 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
69 275066 สามัญ  เรือตรี วิเชียร เอ่ียมสอาด   2/2554 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
70 287293 สามัญ  นาย สุวิท พรหมชนะ   3/2554 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
71 468331 สามัญ  นาวาโท ประกิต เอ่ียมสะอาด   2/2555 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
72 468433 สามัญ  นาง อังสนา สนศรีทอง   2/2555 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
73 520546 สามัญ  นาง วิไล พัฒนเจริญ   4/2556 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
74 522374 สามัญ  นาง แสงจันทร์ เวชกามา   1/2557 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
75 543319 สามัญ  พันจ่าเอก ประสิทธ์ิ หมายมุ่ง   4/2559 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
76 547018 สามัญ  นาย ประสาท แดงเจริญ   1/2560 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
77 547049 สามัญ  จ่าโท ชลกร เหล่าใหญ่   1/2560 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
78 549734 สามัญ  นาวาตรี ธวัช นาคอ้าย   3/2560 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
79 554442 สามัญ  นาย พนธกร เช้ือปรางค์   6/2560 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
80 557379 สามัญ  พันจ่าเอก ณัฐวุฒิ ขันอุดทา   2/2561 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
81 563390 สามัญ  จ่าเอก อัษฎาวุธ น้อยโสมศรี   1/2562 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
82 563396 สามัญ  จ่าเอก โภคิน นาครพันธ์ุ   1/2562 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
83 563406 สามัญ  จ่าเอก ชูชัย สาระพากร   1/2562 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
84 62030080029 สามัญ  จ่าเอก ชัชพิสิฐ เช้ือชุ่ม   3/2562 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 506.90
85 62050080017 สามัญ  จ่าเอก จักรพงศ์ จ้อยลี   5/2562 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 347.55
86 62050080019 สามัญ  พ.จ.อ. ธนาวุฒิ บุญเถิง   5/2562 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 347.55
87 63040080006 สามัญ  จ่าเอก ภาณุชิต สุระคาย   4/2563 กรมสรรพาวุธทหารเรือ -16.40 
88 64010080007 สามัญ  จ่าเอก วรากร พุ่มพฤกษา   1/2564 กรมสรรพาวุธทหารเรือ -348.68 
89 62030090002 สามัญ  จ่าสิบเอก เอกวิทย์ จิดาการเจริญ   3/2562 กองพลพัฒนาท่ี 4 506.90
90 63030090001 สามัญ  สิบเอก รัฐสภา มาสง   3/2563 กองพลพัฒนาท่ี 4 138.30
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91 5987 สามัญ  พันจ่าอากาศเอก สิทธิเดช ประหยัดทรัพย์   1/2554 กองบิน 46 506.90
92 6024 สามัญ  เรืออากาศโท ณัฐศิษย์ ทองบุญชู   2/2554 กองบิน 46 506.90
93 6056 สามัญ  พันจ่าอากาศเอก ไพรัช วังนาค   2/2554 กองบิน 46 506.90
94 6092 สามัญ  พันจ่าอากาศเอก พรธนา ย้ิมอุบล   2/2554 กองบิน 46 506.90
95 560433 สามัญ  พันจ่าอากาศเอก ธนัท เมษตนชัยกุล   5/2561 กองบิน 46 506.90
96 480231 สามัญ  จ่าสิบเอก เทพฤทธ์ิ ยอดสคุณ   3/2555 ค่ายอิงคยุทธบริหาร 506.90
97 522433 วิสามัญ บุตร นางสาว ปิยะเนตร พ่ึงพา   1/2557 ค่ายอิงคยุทธบริหาร 506.90
98 522434 วิสามัญ บุตร สิบต ารวจตรี เสฐียรพงษ์ พ่ึงพา   1/2557 ค่ายอิงคยุทธบริหาร 506.90
99 524384 สามัญ  ร้อยเอก คุณาวิชญ์ สุขใส   2/2557 ค่ายอิงคยุทธบริหาร 506.90
100 533599 สามัญ  จ่าสิบเอก นิรัน จันจิตจริงใจ   3/2558 ค่ายอิงคยุทธบริหาร 506.90
101 541981 สามัญ  พันตรี วงศญพัทธ์ บุตรฐิติมนตรี   3/2559 ค่ายอิงคยุทธบริหาร 506.90
102 549776 สามัญ  พลอาสาสมัคร ศักด์ิสล้าง ชมฉาย   3/2560 ค่ายอิงคยุทธบริหาร 506.90
103 549780 สามัญ  จ่าสิบเอก กิตติธัช พ่ึงตัว   3/2560 ค่ายอิงคยุทธบริหาร 506.90
104 549782 สามัญ  จ่าสิบเอก โสรัจจะ สุมามาลย์   3/2560 ค่ายอิงคยุทธบริหาร 506.90
105 551180 สามัญ  พันตรี ประยุทธ มุ่งเคน   4/2560 ค่ายอิงคยุทธบริหาร 506.90
106 551183 สามัญ  พลอาสาสมัคร กฤติเดช เมธาอธิภัทร   4/2560 ค่ายอิงคยุทธบริหาร 506.90
107 552490 สามัญ  จ่าสิบเอก ธนู แก้วปลอด   5/2560 ค่ายอิงคยุทธบริหาร 506.90
108 552494 สามัญ  ร้อยโท ปริญญา สุวรรณรินทร์   5/2560 ค่ายอิงคยุทธบริหาร 506.90
109 288288 สามัญ  สิบโท กณัฐพร หอมหวล   3/2554 กองพลทหารราบท่ี 5 506.90
110 288295 สามัญ  สิบเอก กิติศักด์ิ ทัพเมือง   3/2554 กองพลทหารราบท่ี 5 506.90
111 288362 สามัญ  สิบโท สันติชัย จิตต์บุญ   3/2554 กองพลทหารราบท่ี 5 506.90
112 513545 สามัญ  ร้อยตรี สังวาลย์ ยามา   4/2555 กองพลทหารราบท่ี 5 506.90
113 520545 สามัญ  จ่าสิบเอก โกมินทร์ ย่องห้ิน   4/2556 กองพลทหารราบท่ี 5 506.90
114 523844 วิสามัญ คู่สมรส นาง เบญจสิริ โสมะตะนัย   2/2557 กองพลทหารราบท่ี 5 506.90
115 533649 สามัญ  จ่าสิบเอก สินชัย รัตนบุรี   3/2558 กองพลทหารราบท่ี 5 506.90
116 533660 สามัญ  สิบโท อภิชา แสงอรุณ   3/2558 กองพลทหารราบท่ี 5 506.90
117 535216 สามัญ  ร้อยตรี อัมพร สัมปัญโณ   4/2558 กองพลทหารราบท่ี 5 506.90
118 548608 สามัญ  จ่าสิบเอก ธงชัย คุ้มตระกูล   2/2560 กองพลทหารราบท่ี 5 506.90
119 557398 สามัญ  สิบโท เกษมพันธ์ุ อองเจียรี   2/2561 กองพลทหารราบท่ี 5 506.90
120 557406 สามัญ  สิบโท กฤต พิบูลย์   2/2561 กองพลทหารราบท่ี 5 506.90
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121 62040130016 สามัญ  สิบเอก สาโรจน์ อัตถาวะระ   4/2562 กองพลทหารราบท่ี 5 506.90
122 275646 สามัญ  นาวาอากาศเอก ปริญญา อนุศาสนนันท์   2/2554 โรงเรียนเตรียมทหาร 506.90
123 275685 สามัญ  พันเอก ปฐมนคร สร้างเอ่ียม   2/2554 โรงเรียนเตรียมทหาร 506.90
124 552616 สามัญ  นาง ณัฐกมล แก้วทองค า   5/2560 โรงเรียนเตรียมทหาร 506.90
125 62040170002 สามัญ  สิบตรี พงศธร เข็มทอง   4/2562 โรงเรียนเตรียมทหาร 506.90
126 65020170003 วิสามัญ บุตร นาย ปุณยธร ประจวบผล   2/2565 โรงเรียนเตรียมทหาร -41.05 
127 534 สามัญ  จ่าสิบเอก สามารถ จันทะสาร   2/2554 กองบัญชาการช่วยรบท่ี 3 506.90
128 811 สามัญ  จ่าสิบเอก ส ารวย เส้ียมวิลัย   2/2554 กองบัญชาการช่วยรบท่ี 3 506.90
129 950 สามัญ  จ่าสิบเอก ดิเรก จันทร์ดี   2/2554 กองบัญชาการช่วยรบท่ี 3 506.90
130 960 สามัญ  จ่าสิบเอก บัญญัติ บุญท่ัง   2/2554 กองบัญชาการช่วยรบท่ี 3 506.90
131 531026 สามัญ  สิบตรี ปุญญพัตน์ บุญไทย   1/2558 กองบัญชาการช่วยรบท่ี 3 506.90
132 535238 สามัญ  สิบตรี ยุทธภูมิ แก้วสวรรค์   4/2558 กองบัญชาการช่วยรบท่ี 3 506.90
133 557439 สามัญ  พันตรี ธิติพันธ์ พรวรชิตพงษ์   2/2561 กองบัญชาการช่วยรบท่ี 3 506.90
134 62050180006 สามัญ  สิบตรี ชัยยะ แก้วโชติ   5/2562 กองบัญชาการช่วยรบท่ี 3 347.55
135 548665 สามัญ  จ่าสิบเอก นัฐพงษ์ ศรีจอมค า   2/2560 ศูนย์การบินทหารบก 506.90
136 62040190001 สามัญ  สิบตรี พงศธร เทียมเทศ   4/2562 ศูนย์การบินทหารบก 506.90
137 540574 สามัญ  จ่าสิบเอก ธนโชติ สีขาว   2/2559 ทหารศรีสองรัก 506.90
138 64020220001 สามัญ  จ่าอากาศเอกหญิง อาภาภรณ์ ทองวัฒน์   2/2564 กรมขนส่งทหารอากาศ -192.26 
139 451629 สามัญ  พันจ่าเอกหญิง นิสรา สุบรรณภาส   1/2555 ศวพท. 506.90
140 522584 สามัญ  พันจ่าเอก วรานนท์ ดีนอก   1/2557 วังเดิม 506.90
141 552708 สามัญ  พันจ่าเอก อรัณย์ อ่ิมหม่ืนไวย์   5/2560 วังเดิม 506.90
142 547210 สามัญ  นาง วรินทรา จันทร์หอม   1/2560 กองบิน 1 347.55
143 62050250004 สามัญ  พันจ่าอากาศเอก ธวัช ขันขวา   5/2562 กองบิน 1 347.55
144 62050250011 สามัญ  พันจ่าอากาศเอก ประสิทธ์ิศักด์ิ จอยนอก   5/2562 กองบิน 1 347.55
145 62050250019 สามัญ  พันจ่าอากาศเอก อนิรุทธ์ หลวงไกร   5/2562 กองบิน 1 506.90
146 3442 สามัญ  พันจ่าเอก วรรณชล นาคสุทธ์ิ   2/2554 นาวิกโยธิน 506.90
147 451994 สามัญ  นาวาเอก วชัรพงษ์ ศศิธร   1/2555 นาวิกโยธิน 506.90
148 468796 สามัญ  จ่าเอก อัมรินทร์ อักษรกิตต์   2/2555 นาวิกโยธิน 506.90
149 468999 สามัญ  เรือเอก ด ารงณ์ อุตะมะ   2/2555 นาวิกโยธิน 506.90
150 480838 สามัญ  จ่าเอก มนตรี สงวนพงษ์   3/2555 นาวิกโยธิน 506.90
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151 522722 สามัญ  พันจ่าเอก วชิรนนท์ นันทะ   1/2557 นาวิกโยธิน 506.90
152 522754 สามัญ  พันจ่าเอก จุมพล ลุ่มนทีทอง   1/2557 นาวิกโยธิน 506.90
153 524139 สามัญ  พันจ่าเอก ประจวบ แก่นย่ิง   2/2557 นาวิกโยธิน 506.90
154 525769 สามัญ  จ่าเอก ส าเริง ผ่องผุด   3/2557 นาวิกโยธิน 506.90
155 525773 สามัญ  จ่าตรี จักรพงค์ อรุณพันธ์   3/2557 นาวิกโยธิน 506.90
156 527857 สามัญ  พันจ่าเอก พินิจ ทรัพย์ไพบูลย์   4/2557 นาวิกโยธิน 506.90
157 527882 สามัญ  พันจ่าเอก มานัส มูลพิจิตร   4/2557 นาวิกโยธิน 506.90
158 532529 สามัญ  จ่าเอก ธีประพันธ์ เกรัมย์   2/2558 นาวิกโยธิน 506.90
159 540648 สามัญ  จ่าเอก ประสงค์ อรุณรัศมี   2/2559 นาวิกโยธิน 506.90
160 542173 สามัญ  จ่าเอก ธีรยุทธ์ โคนาหาญ   3/2559 นาวิกโยธิน 506.90
161 547254 สามัญ  เรือโท อภิเดช แก้วธรรม   1/2560 นาวิกโยธิน 506.90
162 552734 สามัญ  เรือเอก ภูดิส ม่วงช านาญ   5/2560 นาวิกโยธิน 506.90
163 563577 สามัญ  พันจ่าเอก กฤษณพล นาวัง   1/2562 นาวิกโยธิน 145.25
164 62060270002 สามัญ  ร.อ. วิจารณ์ สงครามภู   6/2562 นาวิกโยธิน 506.90
165 469170 สามัญ  นาย วินัย พรรัตนมงคล   2/2555 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
166 480845 สามัญ  นาวาเอกหญิง วรินญา รุ่งกลับ   3/2555 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
167 480929 สามัญ  พันจ่าเอก บรรจง โพธ์ิชัย   3/2555 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
168 520824 สามัญ  พันจ่าเอก วินัย วงษ์ร่ืน   4/2556 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
169 520838 สามัญ  พันจ่าเอก ประเพียร เก้ือมิตร   4/2556 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
170 532533 สามัญ  เรือโท ลือชัย สุตะพันธ์   2/2558 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
171 535371 สามัญ  พันจ่าเอก สมโชค เมฆบุตร   4/2558 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
172 535395 สามัญ  นาย อตินันท์ ดิษฐประยูร   4/2558 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
173 537631 สามัญ  เรือเอก สามารถ ยอดดวงใจ   6/2558 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
174 537644 สามัญ  พันจ่าเอก วินัย ม่ันประสิทธ์ิ   6/2558 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
175 537651 สามัญ  จ่าเอก ส าเภา วันเพ็ญ   6/2558 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
176 539136 สามัญ  พันจ่าเอก ก าพล เกตุสัตบรรณ   1/2559 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
177 540708 สามัญ  พันจ่าตรี ไนยเทพ แก้วกระจ่าง   2/2559 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
178 540745 สามัญ  พันจ่าเอก ชัยวัฒน์ เดชสนธิ   2/2559 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
179 540746 สามัญ  นาง สุขุมาล มะลิซ้อน   2/2559 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
180 547314 สามัญ  เรือเอก ธีระยุทธ์ อาจมากบุณยวัฒน์   1/2560 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
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181 550027 สามัญ  นาวาโท อนุชิต มีกุศล   3/2560 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
182 551304 สามัญ  นาง ปิยนันท์ อินทรศร   4/2560 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
183 551308 สามัญ  จ่าเอก ส ารอง เสียงแจ่ม   4/2560 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
184 554694 สามัญ  นาย ปวรุตม์ ไวทยกูล   6/2560 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
185 62040280009 สามัญ  พันจ่าโท คูณทวีชัย ก่ าเสริฐ   4/2562 ฐานทัพเรือสัตหีบ 347.55
186 62050280014 สามัญ  พันจ่าเอกหญิง ภูชิดามาศ ชาติยานนท์   5/2562 ฐานทัพเรือสัตหีบ 124.66
187 63010280004 สามัญ  จ่าเอก ฉัตรชัย พันธ์ุพิริยะ   1/2563 ฐานทัพเรือสัตหีบ -537.22 
188 64030280007 สามัญ  เรือเอก จักร์กฤษ สมพระมิตร์   3/2564 ฐานทัพเรือสัตหีบ 506.90
189 539232 วิสามัญ คู่สมรส นาง วิไลวรรณ์ พิมพะนิตย์   1/2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ 506.90
190 556221 สามัญ  นาง พรรณี ถนอมจิตร์   1/2561 กรมพลาธิการทหารอากาศ 506.90
191 536473 สามัญ  นาวาตรีหญิง เบญจภัค สางห้วยไพร   5/2558 กองการฝึก กองเรือยุทธการ 506.90
192 539302 สามัญ  พันจ่าเอก วีระวัฒน์ คลังสุวรรณ   1/2559 กองการฝึก กองเรือยุทธการ 506.90
193 539383 สามัญ  เรือเอก อธิสรรค์ แสงเจริญโชติภัทร์   1/2559 กองการฝึก กองเรือยุทธการ 506.90
194 542352 สามัญ  พันจ่าเอก สายันห์ ชารีวรรณ   3/2559 กองการฝึก กองเรือยุทธการ 506.90
195 543610 วิสามัญ บิดา นาย บุญเก้ือ ชารีวรรณ   4/2559 กองการฝึก กองเรือยุทธการ 506.90
196 543611 วิสามัญ มารดา นาง หนูเพียร ชารีวรรณ   4/2559 กองการฝึก กองเรือยุทธการ 506.90
197 556289 สามัญ  จ่าเอก ธนวัตน์ ทรัพย์สุขสกุล   1/2561 กองการฝึก กองเรือยุทธการ 506.90
198 559588 สามัญ  พันจ่าเอก เอกชัย สิริมีสง่า   4/2561 กองการฝึก กองเรือยุทธการ 506.90
199 287753 สามัญ  จ่าสิบเอก อภิเนตร ศรีทะ   3/2554 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
200 287761 สามัญ  จ่าสิบเอก นพดล เดินขุนทด   3/2554 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
201 287775 สามัญ  จ่าสิบเอก วีระพันธ์ แสงจันทร์   3/2554 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
202 469255 สามัญ  จ่าสิบเอก พิชฑ์กานต์ รอดกูล   2/2555 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
203 481082 สามัญ  จ่าสิบเอก ไพรัช พลปัถพี   3/2555 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
204 481098 สามัญ  จ่าสิบเอก ชาติชาย แสงวิเศษ   3/2555 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
205 517321 สามัญ  จ่าสิบเอก ชัชวาลย์ แก้วดวงดี   2/2556 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
206 527941 สามัญ  ร้อยเอก วชิร ฮามพิทักษ์   4/2557 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
207 529804 สามัญ  สิบเอก ณรง เจริญเสม   5/2557 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
208 532624 สามัญ  จ่าสิบเอก ประเสริฐ เรกุล   2/2558 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
209 532628 สามัญ  จ่าสิบตรี ศุภฤกษ์ พิมพ์จันทร์   2/2558 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
210 532635 สามัญ  ร้อยโท อาทิตย์ บุสทิพย์   2/2558 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
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211 534139 สามัญ  สิบเอก บรรจง ปลาทอง   3/2558 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
212 536504 วิสามัญ บิดา นาย เหลือ เดินขุนทด   5/2558 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
213 543631 สามัญ  สิบเอก ปิติพันธ์ แสงสว่าง   4/2559 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
214 544782 สามัญ  พันตรี พลชาติ สุขพันธ์ุ   5/2559 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
215 548876 สามัญ  ร้อยโท พงศ์ประวีณ โสภา   2/2560 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
216 551443 สามัญ  สิบเอก เช้า ชาวประทีป   4/2560 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
217 553011 สามัญ  สิบเอก กิตติพร กุญชรินทร์   5/2560 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
218 556305 วิสามัญ คู่สมรส นางสาว ปานภัสส์ เกตุดี   1/2561 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
219 557629 สามัญ  ร้อยตรี ทวาย มหานิยม   2/2561 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
220 558559 สามัญ  สิบเอก เทวิน บัวทอง   3/2561 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
221 558568 วิสามัญ คู่สมรส นาง เบ็ญจวรรณ มหานิยม   3/2561 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 336.30
222 62130330044 วิสามัญ มารดา นาง แต๋ว หอขุนทด   พิเศษ/2562 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ -158.60 
223 63050330001 สามัญ  จ่าสิบเอก ธนกฤต วรโชติเมธีสวัส   5/2563 กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค์ 506.90
224 452183 สามัญ  พันเอก โชติ ยิกุสังข์   1/2555 กองบัญชาการช่วยรบท่ี 4 506.90
225 452197 สามัญ  พันตรี ภูวดล ด าบุดดา   1/2555 กองบัญชาการช่วยรบท่ี 4 506.90
226 522886 สามัญ  จ่าสิบเอก พรชัย นาคสลับ   1/2557 กองบัญชาการช่วยรบท่ี 4 506.90
227 525860 สามัญ  จ่าสิบเอก แนบ สมบูรณ์   3/2557 กองบัญชาการช่วยรบท่ี 4 506.90
228 540893 สามัญ  ร้อยตรี ประจัน พิศบุญ   2/2559 กองบัญชาการช่วยรบท่ี 4 506.90
229 525868 สามัญ  จ่าสิบโท ประพันธ์ บุมี   3/2557 ร. 15 พัน 2 506.90
230 535531 สามัญ  สิบเอก วิมล ชะนิล   4/2558 ร. 15 พัน 2 506.90
231 554795 สามัญ  สิบเอก ศุภฤกษ์ ชูศักด์ิเหลือง   6/2560 ร. 15 พัน 2 145.25
232 62060360003 สามัญ  จ.ส.ต. ธเนศร์ คันธรักษ์   6/2562 ร. 15 พัน 2 506.90
233 517354 สามัญ  สิบโท จักรพงษ์ จันทร์ชุม   2/2556 ร. 15 พัน 4 506.90
234 525876 สามัญ  จ่าสิบเอก ศักด์ิ พรหมรักษา   3/2557 ร. 15 พัน 4 506.90
235 532671 สามัญ  สิบเอก สราวุธ แสนทวีสุข   2/2558 ร. 15 พัน 4 506.90
236 537793 สามัญ  จ่าสิบเอก วิชิต พรเดชอนันต์   6/2558 ร. 15 พัน 4 506.90
237 544800 สามัญ  สิบเอก มานะ สีนอง   5/2559 ร. 15 พัน 4 506.90
238 545996 สามัญ  สิบโท สมคิด ป่ินแก้ว   6/2559 ร. 15 พัน 4 506.90
239 553031 สามัญ  สิบโท คมสันต์ จิตบรรเจิด   5/2560 ร. 15 พัน 4 506.90
240 559645 สามัญ  จ่าสิบเอก ชิษณุพงศ์ ระยา   4/2561 ร. 15 พัน 4 506.90
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241 558600 สามัญ  พันจ่าอากาศเอก อนัน เนตรอัคคี   3/2561 กองบิน 2 506.90
242 561978 สามัญ  พันจ่าอากาศเอก จักรกฤษณ์ ชาวใต้   6/2561 กองบิน 2 506.90
243 563707 สามัญ  พันจ่าอากาศเอก ธเนตร กล่ินดอกแก้ว   1/2562 กองบิน 2 506.90
244 539508 สามัญ  ร้อยโท จรจรัล จันทร   1/2559 กองพันพัฒนาท่ี 4 506.90
245 544807 สามัญ  ร้อยโท ส าเริง ธรรมวาโร   5/2559 กองพันพัฒนาท่ี 4 506.90
246 548909 สามัญ  จ่าสิบโท สมบัติ ช้างสา   2/2560 กองพันพัฒนาท่ี 4 506.90
247 557668 สามัญ  สิบเอก ปองภพ วรรณพงศ์   2/2561 กองพันพัฒนาท่ี 4 1,141.60
248 65080390001 สามัญ  สิบโท พิสิษฐ์ ศรีเดชาสินธ์ุ   8/2565 กองพันพัฒนาท่ี 4 506.90
249 522969 สามัญ  จ่าสิบตรี มณฑล เวสสุวรรณ์   1/2557 กองพลพัฒนาท่ี 1 506.90
250 547515 สามัญ  นาง กัลยา เอ่ียมเขียว   1/2560 เขาสามยอด 506.90
251 547560 สามัญ  ร้อยตรี สมาน ศรีแสงอ่อน   1/2560 นปอ. 506.90
252 548926 วิสามัญ คู่สมรส นาง รวิวรรณ ศรีแสงอ่อน   2/2560 นปอ. 506.90
253 559682 สามัญ  จ่าสิบเอก คมจิตร ศรีสุก   4/2561 นปอ. 506.90
254 559685 สามัญ  จ่าสิบเอก สมาน ดาปริก   4/2561 นปอ. 506.90
255 62020440001 สามัญ  จ่าสิบเอก กฤษณพงษ์ พุฒฤทธ์ิ   2/2562 นปอ. 506.90
256 62030440001 สามัญ  จ่าสิบเอก ไพรัตน์ อินทร์สวาท   3/2562 นปอ. 506.90
257 62030440003 สามัญ  จ่าสิบเอก ชัยเวทย์ อาจหาญ   3/2562 นปอ. 145.25
258 62060440007 สามัญ  จ่าสิบเอก สุรัตน์ แจ้งสว่าง   6/2562 นปอ. 506.90
259 535523 สามัญ  พันเอก ศุภชัย ปรีชามาตร์   4/2558 ค่ายเสนาณรงค์ 506.90
260 548935 สามัญ  พันตรี ปรีชา อินทนะ   2/2560 กองการสัตว์และเกษตรกรรมท่ี 1 กส.

ทบ. 506.90
261 562064 สามัญ  จ่าสิบตรี พงศ์พิสุทธ์ิ นาภูมิ   6/2561 กองการสัตว์และเกษตรกรรมท่ี 1 กส.

ทบ. 506.90
262 535996 สามัญ  เรืออากาศตรี ประสิทธ์ิ กิจสนธิ   5/2558 กองบิน 6 506.90
263 546059 สามัญ  พันจ่าอากาศเอก ชูชัย ชูชีพ   6/2559 กองบิน 7 506.90
264 547670 สามัญ  พันจ่าอากาศเอก เจษฎา จ าลอง   1/2560 กองบิน 7 506.90
265 560749 สามัญ  พันจ่าอากาศเอก พูลทรัพย์ คงแถวทอง   5/2561 กองบิน 7 506.90
266 479622 สามัญ  พันโท สัญญพงศ์ ญาณธนพงศ์   3/2555 ศูนย์การก าลังส ารอง 506.90
267 479639 สามัญ  พันเอก ชาญ สิทธิชัย   3/2555 ศูนย์การก าลังส ารอง 506.90
268 543717 สามัญ  พันเอก ธัชพล ศิริสนธ์ิ   4/2559 ศูนย์การก าลังส ารอง 506.90
269 546070 สามัญ  จ่าสิบโท อ าพล พินิจ   6/2559 ศูนย์การก าลังส ารอง 506.90
270 547680 สามัญ  จ่าสิบเอก ศตวรรษ พิมพ์สอาด   1/2560 ศูนย์การก าลังส ารอง 506.90
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271 550210 สามัญ  จ่าสิบเอก สุชาติ พันธ์แก้ว   3/2560 ศูนย์การก าลังส ารอง 506.90
272 551501 สามัญ  จ่าสิบเอก ชวลิต ทิวถนอม   4/2560 ศูนย์การก าลังส ารอง 506.90
273 551507 สามัญ  สิบเอก อิสราพงษ์ เทนอิสสระ   4/2560 ศูนย์การก าลังส ารอง 506.90
274 553162 สามัญ  จ่าสิบเอก ดังใจ ธูสรานนท์   5/2560 ศูนย์การก าลังส ารอง 506.90
275 553174 สามัญ  จ่าสิบเอก ศิริวัฒน์ ฝ้ายโคกสูง   5/2560 ศูนย์การก าลังส ารอง 506.90
276 554892 สามัญ  จ่าสิบเอก กิตติศักด์ิ สมคะเน   6/2560 ศูนย์การก าลังส ารอง 506.90
277 557700 สามัญ  พันเอกหญิง ธาริณี สถิตายุธ   2/2561 ศูนย์การก าลังส ารอง 506.90
278 559714 สามัญ  จ่าสิบเอก ธรรมนอง ถิตย์ฉาย   4/2561 ศูนย์การก าลังส ารอง 506.90
279 562156 สามัญ  จ่าสิบเอก บัลลังค์ พิทักษ์พลากร   6/2561 ศูนย์การก าลังส ารอง 506.90
280 62020550002 สามัญ  จ่าสิบเอก อภิสิทธ์ิ คงขจร   2/2562 ศูนย์การก าลังส ารอง 506.90
281 62030550002 สามัญ  สิบเอก ขุนพล หงษ์เหิน   3/2562 ศูนย์การก าลังส ารอง 506.90
282 62030550003 สามัญ  ร้อยตรี วรงค์ เจริญศักด์ิ   3/2562 ศูนย์การก าลังส ารอง 347.55
283 62050550002 สามัญ  ร้อยตรี เจริญ เพียงคาม   5/2562 ศูนย์การก าลังส ารอง 138.30
284 63030550004 สามัญ  จ่าสิบโท ถิรวุษิ แก้วพันธ์   3/2563 ศูนย์การก าลังส ารอง 138.30
285 63030550006 สามัญ  จ่าสิบเอก สายธาร จ าปากลัด   3/2563 ศูนย์การก าลังส ารอง -158.60 
286 63050550002 สามัญ  จ่าสิบเอก ณรงค์ฤทธ์ิ เพ็ชรวิเศษ   5/2563 ศูนย์การก าลังส ารอง 506.90
287 546082 สามัญ  ร้อยเอก สมรัฐ สาระจิตต์   6/2559 กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 5 506.90
288 548975 สามัญ  พันเอก วินัย จันทร์ละเอียด   2/2560 กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 5 506.90
289 553181 สามัญ  จ่าสิบตรี ชัยวัฒน์ นวลน้ าจิตร   5/2560 กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 5 506.90
290 553184 สามัญ  จ่าสิบตรี ศักรินทร์ ชุมพล   5/2560 กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 5 506.90
291 554906 สามัญ  พันตรี พงษ์ศักด์ิ ไศลรวม   6/2560 กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 5 506.90
292 558664 สามัญ  สิบเอก ธนโชติ นวลศรี   3/2561 กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 5 506.90
293 62040560002 สามัญ  สิบเอก วันชัย นามเหล่า   4/2562 กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 5 506.90
294 62040560003 สามัญ  จ่าสิบเอก ณรงค์ฤทธ์ิ ฤทธิขาบ   4/2562 กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 5 -158.60 
295 63050560002 สามัญ  สิบเอก วรวิทย์ อ่อนภักดี   5/2563 กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 5 -540.90 
296 64040560007 สามัญ  สิบเอกหญิง อิสรีย์ ณ บางช้าง   4/2564 กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 5 -540.90 
297 64040560011 สามัญ  พันตรี ภูริทัต ภักดีชน   4/2564 กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 5 506.90
298 562211 สามัญ  นาง ชลทิพย์ บัวผดุง   6/2561 กรมพลาธิการทหารบก 506.90
299 62040600016 สามัญ  จ่าสิบเอก อุทัย อ่ิมอกใจ   4/2562 กรมพลาธิการทหารบก 506.90
300 62040600087 สามัญ  นาย สถาพร เร่ียวแรง   4/2562 กรมพลาธิการทหารบก 506.90
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301 62040600112 สามัญ  นาง จันทิมา ประเสริฐสุข   4/2562 กรมพลาธิการทหารบก 506.90
302 62040600126 สามัญ  จ่าสิบเอกหญิง กุลประภัสสร์ พงษ์ประสาร   4/2562 กรมพลาธิการทหารบก 506.90
303 62040600154 สามัญ  นาง เจติยา เทียนใส   4/2562 กรมพลาธิการทหารบก 336.30
304 62130600008 สามัญ  ร้อยโท อิทธิพล นาควิเวก   พิเศษ/2562 กรมพลาธิการทหารบก 124.66
305 63010600010 สามัญ  นาย สกล เทนสิทธ์ิ   1/2563 กรมพลาธิการทหารบก 124.66
306 63010600012 สามัญ  จ่าสิบเอก สถาพร แก้วพานิช   1/2563 กรมพลาธิการทหารบก 124.66
307 63010600033 สามัญ  จ่าสิบโท บอย ครุฑสุวรรณ   1/2563 กรมพลาธิการทหารบก 138.30
308 63030600001 สามัญ  จ่าสิบเอก สุรพรชัย พลับทอง   3/2563 กรมพลาธิการทหารบก 138.30
309 63030600003 สามัญ  จ่าสิบตรี จักรพันธ์ เจิดจง   3/2563 กรมพลาธิการทหารบก -173.64 
310 63060600001 สามัญ  จ่าสิบตรี เอกพล สีอ่ัง   6/2563 กรมพลาธิการทหารบก -173.64 
311 63060600004 สามัญ  จ่าสิบเอกหญิง อารีวรรณ ป้อมป้องกัน   6/2563 กรมพลาธิการทหารบก -348.68 
312 64010600001 สามัญ  จ่าสิบเอก ชนก หมายนาค   1/2564 กรมพลาธิการทหารบก -348.68 
313 64010600002 สามัญ  จ่าสิบตรี เมธัส ขันธ์ขาว   1/2564 กรมพลาธิการทหารบก -348.68 
314 64010600008 สามัญ  สิบเอก นพรัตน์ จ าปาเรือง   1/2564 กรมพลาธิการทหารบก -537.22 
315 64030600003 สามัญ  จ่าสิบตรี เฉลิมพล ป่ินสง   3/2564 กรมพลาธิการทหารบก -587.24 
316 64050600001 สามัญ  จ่าสิบเอกหญิง ณัฐฏ์ชุภา บุญศรีธนัทนนท์   5/2564 กรมพลาธิการทหารบก 218.15
317 65030600001 สามัญ  นางสาว วาริน เป่ียมอบ   3/2565 กรมพลาธิการทหารบก 266.10
318 65090600001 สามัญ  จ่าสิบเอก ธนา สายเพ็ชร   9/2565 กรมพลาธิการทหารบก 506.90
319 562239 วิสามัญ คู่สมรส นาง นิตยา น้อยนวม   6/2561 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 336.30
320 62130610002 วิสามัญ มารดา นาง จิตตินัน เกตุถนอม   พิเศษ/2562 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 405.50
321 63020660002 สามัญ  สิบเอก ชัยสิทธ์ิ ฤทธ์ิธิกุน   2/2563 กรมทหารพรานท่ี 46 405.50
322 63020660006 สามัญ  สิบตรี มูฮ ามัดอันนูวา อูเซ็ง   2/2563 กรมทหารพรานท่ี 46 138.30
323 63030660002 สามัญ  จ่าสิบเอก ทวนทอง นามโท   3/2563 กรมทหารพรานท่ี 46 506.90
324 3599 สามัญ  เรือตรี ชัยพร อนันตศรี   2/2554 รับตรง สสอท 506.90
325 479586 สามัญ  นาง ณัฐนิชาช์ ป่ันกลาง   3/2555 รับตรง สสอท 506.90
326 479587 สามัญ  เรืออากาศตรี ยศพนธ์ ป่ันกลาง   3/2555 รับตรง สสอท 506.90
327 479606 สามัญ  นาง เบญจรัตน์ วงษ์บุญมี   3/2555 รับตรง สสอท 506.90
328 479607 สามัญ  นาง วิภา พิมพา   3/2555 รับตรง สสอท 506.90
329 479689 สามัญ  พันเอกหญิง คัมภีรัย เกษมเศรษฐ   3/2555 รับตรง สสอท 506.90
330 479744 สามัญ  พันจ่าอากาศเอก อดุลย์ วงษ์บุญมี   3/2555 รับตรง สสอท 506.90
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331 523720 วิสามัญ คู่สมรส นาง นภาพร กองแก้ว   2/2557 รับตรง สสอท 506.90
332 527313 สามัญ  พลอากาศตรี สุทัศน์ มลิลา   4/2557 รับตรง สสอท 506.90
333 531125 สามัญ  เรือเอก เพทาย บรรจงกิจ   1/2558 รับตรง สสอท 506.90
334 533950 สามัญ  เรือเอกหญิง สุกัญญา อ่องเอ่ียม   3/2558 รับตรง สสอท 506.90
335 535460 สามัญ  เรือตรี สุทโธ หม่ืนหาญ   4/2558 รับตรง สสอท 506.90
336 538480 สามัญ  พันเอก สุธา อดุลย์ฐานานุศักด์ิ   1/2559 รับตรง สสอท 506.90
337 552014 สามัญ  จ่าสิบเอก มงคล ทิพย์โยธิน   5/2560 รับตรง สสอท 506.90
338 552081 สามัญ  พันจ่าอากาศเอก อุดร สิทธิ   5/2560 รับตรง สสอท 506.90
339 563333 สามัญ  เรืออากาศโทหญิง ณัฐกานต์ อุไรรัตน์   1/2562 รับตรง สสอท 506.90
340 563903 สามัญ  นางสาว ณัฎฐศศิ จินดาสกุลพัชร์   1/2562 รับตรง สสอท 506.90
341 563936 วิสามัญ คู่สมรส นาง ประชิต ฤกษ์งาม   1/2562 รับตรง สสอท 506.90
342 563939 สามัญ  ร้อยตรี ทวี พูนสมพงศ์   1/2562 รับตรง สสอท 506.90
343 62020490002 สามัญ  เรืออากาศโท สนธยา คลังนาค   2/2562 รับตรง สสอท 506.90
344 62030990008 สามัญ  จ่าสิบเอก เด่นศักด์ิ สุวรรณคุณ   3/2562 รับตรง สสอท 506.90
345 62030990033 สามัญ  พันจ่าเอกหญิง มาลี เล็บครุฑ   3/2562 รับตรง สสอท 506.90
346 62040990004 สามัญ  จ่าสิบเอก ชวพล ค ามา   4/2562 รับตรง สสอท 506.90
347 62050050049 สามัญ  พันโทหญิง ปุญสิตา มองเพชร   5/2562 รับตรง สสอท 347.55
348 62050990042 สามัญ  จ่าอากาศเอก วินัย พันธุรัตน์   5/2562 รับตรง สสอท 347.55
349 62050990050 สามัญ  เรือตรีหญิง ศศิพิมพ์ จันเพียกุล   5/2562 รับตรง สสอท 347.55
350 62050990055 สามัญ  จ่าสิบเอก สาธิต ตาทอง   5/2562 รับตรง สสอท 347.55
351 62060310001 สามัญ  พันจ่าเอก องอาจ ศรีค าน้อย   6/2562 รับตรง สสอท 145.25
352 62060990024 สามัญ  จ่าเอกหญิง ศันสนีย์ ประสงค์   6/2562 รับตรง สสอท 145.25
353 62060990042 วิสามัญ มารดา นางสาว ณัฐชานันท์ จินดาสกุลพัชร์   6/2562 รับตรง สสอท 145.25
354 62060990047 สามัญ  นาย ภมร จ่ันบ ารุง   6/2562 รับตรง สสอท 145.25
355 63050990007 สามัญ  จ่าสิบเอก ปรัชญา เจียมศักด์ิ   5/2563 รับตรง สสอท -158.60 
356 63050990011 สามัญ  นางสาว วัลลภา ศรีวัชระ   5/2563 รับตรง สสอท -158.60 
357 65080990005 สามัญ  จ่าสิบเอก บุญธรรม ปะรุไม้   8/2565 รับตรง สสอท 1,141.60

พลเอก                
( สุรินทร์ แพโต )

นายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร


	1
	2

