
ล าดบั ชื่อ - สกุล เลขทะเบียน สังกัด จ านวนเงิน

1 พืน้ที ่พ.ล. จ านวน  9  ราย อส.ทพ.ทัด  ขัติยะ 18030 กรม ทพ.35 1,000.00      

2 นายสมบัติ  พรหมฟัง 14679 สง.สด.จว.ล.ป. 4,000.00

3 จ.ส.อ.พงษ์เทพ  บูรณพงศ์ 2568 หัก ธ.ทหารไทย 11,000.00

4 จ.ส.อ.สุบรรณ  มั่นสกุล 788 หัก ธ.ทหารไทย 14,000.00

5 พ.ท.สมรด  เชื้อบุญจันทร์ 3529 หัก ธ.ทหารไทย 9,000.00

6 พ.ต.ทรงไพร  เพียรภายลุน 19969 หัก ธ.ทหารไทย 1,000.00

7 ร.ท.ประพันธ์  ฟักเขียว 5408 ช.พัน.15 8,000.00

8 ร.ต.อวยพร  นิลโสภณ 3504 หัก ธ.ทหารไทย 9,000.00

9 ร.ต.วิสัยทัศน์  บุญรมย์ 3638 หัก ธ.ทหารไทย 9,000.00

66,000.00

1 พืน้ที ่น.ว. จ านวน 5   ราย จ.ส.อ.สุมล  นาคจรุง 12500 สมาชิกน าส่งเงินเอง 6,000.00

2 พ.ท.กิตต์ิธเนศ  อัครวัฒน์เกศกุล 4944 ศฝ.นศท.มทบ.33 8,000.00

3 ร.ต.ประเทือง  วงศ์เมือง 4923 หัก ธ.ทหารไทย 8,000.00

4 ร.ต.วิเชียร  พูลพงษ์ 13001 หัก ธ.ทหารไทย 4,000.00

5 ร.อ.สรรเสริญ  มุขหริวัฒนานนท์ 10557 หัก ธ.ทหารไทย 6,000.00

32,000.00

1 พืน้ที ่พ.ช. จ านวน 13   ราย ร.ต.อาวุธ  ทองหล้า 11027 หัก ธ.ทหารไทย 6,000.00      

2 จ.ส.อ.อุดม  นิลวรรณ 13537 หัก ธ.ทหารไทย 4,000.00      

3 ร.ต.ประจวบ  ไล้ทองค า 8080 หัก ธ.ทหารไทย 8,000.00      

4 ร.ท.นฤชัย  สร้อยศรี 9433 มทบ.36 6,000.00      

5 พ.ท.ชัยพันธ์  อิ่มทรัพย์ 8852 หัก ธ.ทหารไทย 6,000.00      

6 ร.ต.บ่าย  ทองศรี 7821 หัก ธ.ทหารไทย 8,000.00      

7 ร.ต.เอกสิทธิ ์ ใจอุ่น 9880 หัก ธ.ทหารไทย 6,000.00      

8 ร.ต.สาคร  ชานุวัจน์ 7716 หัก ธ.ทหารไทย 8,000.00      

9 จ.ส.อ.ชัยรัตน์  จันทร์ทัด 7983 หัก ธ.ทหารไทย 8,000.00      

10 พ.ต.วิสูตร  เกตุสุข 9001 หัก ธ.ทหารไทย 6,000.00      

11 ร.ต.อรรถพล  กองจินดา 10130 มทบ.36 6,000.00      

12 นางธรรมภรณ์  กุลคง 11897 สง.สด.จว.อ.ต. 6,000.00      

13 ร.ต.อุรา  โกมาสวิน 7686 หัก ธ.ทหารไทย 8,000.00      

86,000.00    

รายชื่อสมาชกิทีไ่ดร้ับสวัสดกิารเงินบ าเหน็จ สมาชกิอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  ประจ าปีบัญช ี2562
 ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

รวม

รวม

รวม



ล าดบั ชื่อ - สกุล เลขทะเบียน สังกัด จ านวนเงิน

รายชื่อสมาชกิทีไ่ดร้ับสวัสดกิารเงินบ าเหน็จ สมาชกิอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  ประจ าปีบัญช ี2562
 ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

1 พืน้ที ่ต.ก. จ านวน 3  ราย ร.ต.ประชา  สังข์จันทร์ 1858 หัก ธ.ทหารไทย 13,000.00    

2 ร.ต.ต่าน  จันทร์เมือง 5269 หัก ธ.ทหารไทย 8,000.00      

3 ร.ต.สมพร  เงินสุวรรณ 9338 หัก ธ.ทหารไทย 6,000.00      

27,000.00    

1 พืน้ที ่ช.ม. จ านวน 2 ราย ร.ต.สายยนต์  โชติอ้น 16628 มทบ.33 2,000.00      

2 ร.ต.ประดิษฐ์  วิริยะ 10279 มทบ.33 6,000.00      

8,000.00     

219,000.00  

รวม

รวมจ่าย จ านวน 32 ราย รวมเป็นเงินทัง้สิ้น

รวม


