
ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

1 จ.อ. พิภพ  วิลาวรรณ์ 1,710                           

2 น.อ.(พ) อนุพัน  ศริพันธ์ุ 3,330                           

3 นางสาว ณัฐฐิญา  ชัยชนะ 13,447                         

4 จ.ท. ชัยวัฒน์  เนตรมณี 1,981                           

5 จ.ต. รุ่งโรจน์  สมบุญลาภ 1,081                           

6 จ.ท. ชาตรี  เอ้ือเฟ้ือ 1,845                           

7 จ.ต. สิทธิชัย  เกิดสนอง 2,881                           

8 น.ส. เพชรรัตน์  สุวรรณค า 369                             

9 จ.ต. สนธยา  จิตใส 330                             

10 จ.ต. ปริญญา  กาดแก้ว 659                             

11 นาย จักกริช  รุ่งเจริญ 217                             

12 นาย วรเดช  สงวนแสง 233                             

13 น.ส. จิตพันธ์ุ  มากมน 143                             

14 นาง จันทร์ที  แต่งทรัพย์ 136                             

15 น.ส. รุ้งตะวัน  เขียวชอุ่ม 52                               

16 นาย ยุทธนา  เนตนิยม 26                               

17 นาย พันธ์ุวิชญ์  เก่งอักษร 13                               

18 นาย ณฐนน  สังข์สว่าง 10                               

19 นาย พชร  พิจิตรชุมพล 18                               

20 นาง สมศรี  ทัพภะทัต 7                                 

21 น.ส. ศศิปภา  คุ้มประดิษฐ์ 4                                 

22 นาย ศรายุทธ  ทองธิราช 4                                 

23 จ.อ. นรินทร์  สุวรรณไตรย์ 256                             

24 พ.จ.ท. นาวิน  จาดจ่าง 7,111                           

25 จ.อ. สิงขร  วงษ์สูง 7                                 

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)
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26 จ.ต. กฤชวัชร์  เสมเถ่ือน 20                               

27 จ.ต. วัลลภ  ปรีเปรม 20                               

28 ว่าท่ี ร.ต.หญิง เฟ่ืองลดา  หม่ันมา 1,013                           

29 ร.ต. พีรทร  พิทักษ์เกียรติยศ 159                             

30 ร.ต. ธีระศักด์ิ  รัฒยา 1,131                           

31 จ.ท.หญิง ศิริอนงค์  ชุมแสง 133                             

32 พ.จ.อ. ณัฐพล  สนธิโพธ์ิ 165                             

33 ร.ต.หญิง พัชรี  ยางงาม 2,680                           

34 จ.ต. ปฐมพร  แก้วปฐมชาติ 2,680                           

35 จ.ต. สุพิรัตน์  ทรัพย์สมาน 120                             

36 จ.ท. คณาพงษ์  กลพันธ์ 978                             

37 จ.ต. ฉัตรชัย  ปวุฒิพันธ์ุ 1,591                           

38 จ.ต. ภาณุทัศน์  วิเศษรัตน์ 2,680                           

39 จ.ต. ปิยะทัศน์  คงสาตรา 2,521                           

40 จ.ต. พัชรพงษ์  ลาดี 2,513                           

41 จ.ต. ศักด์ินรินทร์  สมหวัง 1,893                           

42 จ.อ. ธนาวุธ  บ ารุงราษฎร์ 2,521                           

43 จ.ต. ตะวัน  ชินกร 139                             

44 จ.ต. กรพรหม  บุญรอด 2,521                           

45 จ.ต. จักรพงศ์  บุญมา 120                             

46 จ.อ. ปิยะพัฒน์  อยู่เพชร 3,152                           

47 จ.ต. อัฐวี  รอดเจริญ 108                             

48 จ.ต. กฤตนันท์  จันทวงศ์ 455                             

49 จ.ต. อภิสิทธ์ิ  เจริญวัย 572                             

50 จ.ต. มงคลพิสุทธ์ิ  เช้ือหมอ 627                             
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51 จ.ต. วัฒนพล  ค าเทพ 120                             

52 จ.ต. ณัฐพล  ปานแดง 2,521                           

53 จ.ต. ภักดี  ลิสีดา 130                             

54 จ.ท. มณฑล  ปรากฎช่ือ 477                             

55 จ.อ. ภาณุ  เพชรน่าชม 1,309                           

56 จ.ต. สิทธินนท์  อินนุ่ม 110                             

57 จ.ต. เจษฎา  ศิริสมบัติ 1,511                           

58 จ.ต. สุกฤษฎ์  บัวงาม 2,521                           

59 จ.ต. ณัฐวุฒิ  ค าเทพ 1,511                           

60 จ.อ. สุรชัช  ปาละเขียว 4,838                           

61 จ.ต. ยศนนท์  แหลมไธสง 4,434                           

62 จ.ต. ชานนท์  จันทรรวงทอง 120                             

63 จ.ต. สมเกียรติ  รักพันธ์ุ 110                             

64 จ.ต. กฤษฎา  พิมพ์แมน 130                             

65 จ.ต. ธินภัทร  กล่ินหอม 2,521                           

66 จ.ต. นาวี  ทองแท้ 110                             

67 จ.ต. ธนาภรณ์  พลเพชร 1,511                           

68 จ.ต. วรรธนัย  บุญให้ 519                             

69 จ.ต. อนุชา  ดวงศรี 1,511                           

70 จ.ต. ทศพร  ธรรมสวัสด์ิ 120                             

71 จ.ท. ธีรดนย์  วีรุปกรณ์ 1,309                           

72 จ.ต. กิตติชัช  รัตนสร้อย 2,521                           

73 จ.ต. พีรพงษ์  เพียวิเศษ 3,127                           

74 จ.ต. สมเกียรติ  อุประ 110                             

75 จ.ต. ปริวัตร  เหลวกูล 837                             
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76 จ.ต. สุรศักด์ิ  จันทร์เทียน 2,521                           

77 จ.ต. เดชกร  ทิพประมวล 837                             

78 จ.ท. ศิริชัย  พรมเทา 1,154                           

79 จ.ต. นนทวัฒน์  อยู่สุข 2,521                           

80 จ.ต. ธนพัฒน์  ก าจาย 149                             

81 จ.ต. อนุพงศ์  กุลชา 1,511                           

82 จ.ต. อนุรักษ์  โชคชัย 837                             

83 จ.ต. พรเทพ  มีแสง 110                             

84 จ.ต. กฤตดนัย  สิงห์สุข 139                             

85 จ.อ. เกรียงไกร  ชุมศิริ 3,280                           

86 จ.ต. พรรณฤทธ์ิ  เท่ียงพุก 2,109                           

87 จ.อ. นัทธพล  ปทุมารักษ์ 5,192                           

88 จ.ต. พิริยพงษ์  อานมา 2,429                           

89 จ.ต. ณัฐวุฒิ  นาคทรัพย์ 120                             

90 จ.ต. สุรพงษ์  น้อยจาน 120                             

91 จ.ต. ชนะสิทธ์ิ  บุญประสิทธ์ิ 1,511                           

92 จ.ต. อวิรุทธ์  เมธิรานันท์ 519                             

93 จ.ต. ภาณุพงศ์  บูรณะ 112                             

94 จ.ต. ศุภวุฒิ  ขวัญอยู่เย็น 120                             

95 จ.ต. วสรรค์  นีระพงษ์ 110                             

96 จ.ต. ชวลิต  ทายก 120                             

97 จ.ต. ชาญณรงค์  สมเพ็ชร 120                             

98 จ.ต. พชรพล  ปะนา 120                             

99 จ.ต. ณัฐวุฒิ  บุญพิศ 108                             

100 จ.ต. ก้องเกียรติ  กล้าหาญ 110                             
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101 จ.ต. กฤตวัฒน์  เป่ียมปฐม 120                             

102 จ.ต. อัยพงษ์  สินประเสริฐ 1,511                           

103 จ.ต. ธนวัตน์  สุขเอม 1,511                           

104 จ.ต. จักรกฤษณ์  พลนิกร 519                             

105 จ.ต. ชยพล  จันทชิด 1,511                           

106 จ.ต. พงศกร  อินทร์ผา 1,309                           

107 จ.ต. ธนกฤต  จักรไชย 837                             

108 จ.ต. วรนันท์  ศรีหาเวช 519                             

109 จ.อ. ปารินทร์  โพธ์ิแสงดา 6,428                           

110 จ.ต. อุดมพงษ์  กองแก้ว 1,511                           

111 จ.ต. วีระชัย  มาทา 1,511                           

112 จ.ต. วิภู  ตุ้มสิงห์ 2,319                           

113 จ.ต. ชิษณุชา  ทองบุญนาค 2,521                           

114 จ.ต. กิตติณัฏฐ์  นิลพงษ์ 2,521                           

115 จ.ต. วิจิต  นนเทศา 849                             

116 จ.ต. ปริญญา  สุขมา 519                             

117 จ.ต. ศรายุธ  ก้ินบุราณ 120                             

118 จ.ต. สิรวิชญ์  ขันทอง 120                             

119 จ.ต. สรณรงค์  ฤทธิเดช 685                             

120 จ.ต. สุเทพ  ช้างป่าดี 519                             

121 จ.ต. นนทภัทร  สุนทโร 455                             

122 จ.ต. พุทธิพงศ์  ทวีวงษ์ 591                             

123 จ.ต. พัชรพล  เขียวขจี 115                             

124 จ.ท. ศุภณัฐ  แก้วกรม 1,309                           

125 จ.ต. ชาตรี  อ่ิมผล 120                             
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126 จ.ต. ญาณวัฒน์  หวายลี 2,521                           

127 จ.ต. ณัฐพงษ์  เลิศล้ า 2,527                           

128 จ.อ. อนุศาสตร์  เนตรตุ้ม 822                             

129 จ.ต. ไชยปราการ  ไชยรัตน์ 391                             

130 จ.ท. ธนกฤต  กีรติกุลศรี 3,087                           

131 จ.ต. ชัยวัฒน์  ทองค า 1,511                           

132 จ.ต. ปารินทร์  หรรษาพันธ์ุ 1,804                           

133 จ.ท. ณัฐกานต์  กาญจนบวร 455                             

134 จ.อ. สุริยา  พาระ 11,275                         

135 จ.ต. ศรายุทธ  สีหาค า 1,996                           

136 จ.อ. วุฒิพงศ์  ทาตุเม 5,052                           

137 จ.ท. กฤษณพงษ์  ชมภูวิเศษ 2,555                           

138 จ.ต. อนุวัฒน์  ป่ินบัวทอง 2,521                           

139 จ.ท. วิชญะ  เจือจาน 1,511                           

140 จ.อ. นพภรณ์  บัวสัมฤทธ์ิ 2,521                           

141 จ.ต. สุวิชัย  สุวรรณ์ 139                             

142 จ.ต. พงศธร  ศรีสุขพันธ์ 4,540                           

143 จ.ต. ธนภัทร  นัดสูงวงศ์ 2,521                           

144 จ.ต. ศิริพงษ์  พุฒกลาง 519                             

145 จ.ต. วรรณฉัตร  ช่วยพัฒน์ 2,521                           

146 จ.ต. ปฏิพล  รักภักดี 110                             

147 จ.ต. สิทธารัชร์  วรชาติรัฐศักด์ิ 120                             

148 จ.ต. รัฐพงศ์  ลิเล่ิม 4,540                           

149 จ.ต. ธงชัย  รวยร่ืน 1,511                           

150 จ.ต. พงศธร  มังคละเสถียร 110                             
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151 จ.ต. คณิต  ปานด า 139                             

152 จ.อ. กนกเขตต์  เล็กตระกูล 1,511                           

153 จ.ต. สหภูมิ  แจ่มศรี 1,511                           

154 จ.ต. นราวิชญ์  มาศแสวง 455                             

155 จ.ต. ธนพล  กมลคร 1,511                           

156 จ.ท. ณัฐพล  ศศินมานพ 3,502                           

157 จ.ต. ชัยอนันต์  เอมมิน้อม 120                             

158 จ.ต. ธีรศานต์ิ  มะอยู่เท่ียง 3,967                           

159 จ.ต. นครินทร์  สุขเพ็ง 110                             

160 จ.ต. กิตติศักด์ิ  สุขผล 476                             

161 จ.ต. ณัฐพล  โหลยา 717                             

162 จ.ต. ธีรยุทธ  ตาหยอง 751                             

163 จ.ต. วรินทร  ทองบุญรัตน์ 1,724                           

164 จ.ต. อนุวัฒน์  บัวคล่ี 476                             

165 จ.ต. ภราดร  หนูเรือง 751                             

166 จ.ต. นราวิชญ์  หงษ์สง่า 2,368                           

167 จ.ต. ศิรวิทย์  ดีประสิทธ์ิ 100                             

168 จ.ต. ณัฐ  ช่างสาน 436                             

169 จ.ต. กช  พุทธสรณ์ 672                             

170 จ.อ. ศักด์ิอนันต์  ค าม่ัน 1,361                           

171 จ.ต. สันติภาพ  นารถเหนือ 2,264                           

172 นาย ฐิติพงศ์  ธรรมสละ 100                             

173 นางสาว รมณี  เหลืองอ่อน 100                             

174 นางสาว ณัฐชา  สุวรรณชาตรี 100                             

175 นางสาว ณัฐชา  สุระกิจ 100                             
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176 น.ส. ณัฏชา  สุขีรัตน์ 800                             

177 น.ท. บุรินทร์  วิกุล 1,992                           

178 น.อ. วิวัฒน์  ขวัญสูงเนิน 15,458                         

179 จ.อ. ธีระพล  พลราช 337                             

180 จ.อ. ศรัณย์  ภาษีสวัสด์ิ 2,417                           

181 น.อ. สุรพงษ์  เบ็ญจมาตร 14,118                         

182 ร.ต. บุญเรือง  ศิริบุบผา 1,719                           

183 พ.จ.ต. วิโรจน์  แก้วอินตา 226                             

184 จ.อ. ไพฑูรย์  พูลชัย 1,077                           

185 ร.ต. ฉัตรแก้ว  ทองนิล 3,001                           

186 ร.ต. ทยากร  จันทร์งาม 4,736                           

187 ร.ต. ปิยวัฒน์  ไตรรัตนากร 7,410                           

188 ร.ต. ทักษิณ  รักบ ารุงพงศ์ 267                             

189 ร.ต. สิรวิชญ์  จวงจรัสโรจน์ 4,247                           

190 ร.ต. ฑีรายุ  จรรย์โกมล 1,288                           

191 ร.ต. พรหมพัฒน์  อยู่ศรีสกุล 2,709                           

192 ร.ต. วรวุฒิ  สุพรหมมา 1,170                           

193 ร.ต. คณาวุฒิ  ทองดี 2,617                           

194 ร.ต. ณัฐพล  ธิถา 1,939                           

195 ร.ต. จิรายุทธ  สมสงวน 1,488                           

196 ร.ต. วีร์  ส่งเจริญ 940                             

197 ร.ต. ภัทร์ณวัฒน์  พิริยะพงษ์พันธ์ 5,175                           

198 ร.ต. ธราธร  ดวงประทุม 1,170                           

199 ร.ต. กิตติเดช  แก้วผลึก 940                             

200 ร.ท. ณพล  โกศลสุรเสนีย์ 3,713                           
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201 ร.ต. นรภัทร  ทิพย์ศรีราช 1,413                           

202 ร.ต. ปิยบุตร  สิงหน 161                             

203 ร.ต.หญิง จารุวรรณ  ชูแก้ว 161                             

204 น.ท. ฉัตรชัย  ปากวิเศษ 161                             

205 จ.ต. ถิรวัฒน์  หิรัญเขว้า 740                             

206 จ.ต. อัครพล  ทุมดี 740                             

207 จ.ต. นัควัต  เนตรสุวรรณ 740                             

208 จ.ต. ณัฏฐนนทน์  วะสิกะพันธ์ุ 1,332                           

209 จ.ต. สิรวิชญ์  สวัสด์ิกิจ 740                             

210 จ.ต. พิทักษ์  ทิพย์จันทร์ 791                             

211 จ.ต. สุธิวัส  ขันทอง 1,079                           

212 จ.ท. ประยงค์  จักรแก้ว 3,182                           

213 จ.ต. เกียรติศักด์ิ  ทองสิงห์ 137                             

214 จ.ต. อนุพงศ์  ค าริน 740                             

215 จ.ต. พชรเมธี  ธาระพันธ์ 1,079                           

216 จ.ท. อนุสรณ์  หาวอ 740                             

217 จ.ต. นภาดล  รอดแป้น 740                             

218 จ.ต. คชินท์  เขาแก้ว 740                             

219 จ.ต. โกสินทร์  ยินดีฉาย 740                             

220 จ.ต. ทวียุทธ  ค าโกแก้ว 740                             

221 จ.ต. วัชรินทร์  ออมอด 119                             

222 จ.ต. พงศ์ภูมิ  ช่ืนฉ่ า 1,079                           

223 จ.ต. ณัฐนันท์  กุลดิลกโกวิท 740                             

224 จ.ท. วีระชน  ฉัตรเงิน 740                             

225 จ.ท. ภูวนาท  จ าปาศรี 3,051                           



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

226 จ.ต. ธนาธร  ป๋าเมืองมูล 740                             

227 จ.ต. วุฒิชัย  บ ารุงบ้าน 740                             

228 จ.ต. กิตติพงศ์  บุญมี 740                             

229 จ.ต. ชินกร  ศุภวุฒิ 740                             

230 จ.ต. สหรัฐ  ฤทธิศักด์ิ 1,103                           

231 จ.ต. วันชัย  ยุบลพันธ์ุ 137                             

232 จ.ต. ภรากร  พรมฮวบ 740                             

233 จ.ท. ไพศาล  จันทร์ข า 1,186                           

234 จ.ต. วีรพงษ์  พุ่มพวง 740                             

235 จ.ต. วิทวัส  ชัยประทุม 799                             

236 จ.ต. ภูวดล  คนกลาง 740                             

237 จ.ท. ณัฐชรินทร์  ค าลือชา 1,510                           

238 จ.ต. ธนากร  ฤทธ์ิเดช 740                             

239 จ.ต. เศรษฐวิชญ์  มาเมือง 1,079                           

240 จ.ต. สมบัติ  เพ็งประโคน 740                             

241 จ.ต. ลิขสิทธ์  เตือนขุนทด 1,079                           

242 จ.ต. กิตติกานต์  ขุนทอง 740                             

243 จ.ต. วชิระ  แก้วทะชาติ 740                             

244 จ.ท. จักรพันธ์  ชนะการ 740                             

245 จ.ต. ภานุพงศ์  สุขสุวรรณ 740                             

246 จ.ต. ภานุวัฒน์  สรรพอาษา 740                             

247 จ.ต. ชยพัทธ์  จันทร์ส าเนียง 740                             

248 จ.ต. ปรวัตร  มาตย์วังแสง 875                             

249 จ.ท. จักรพล  แสงกล้า 1,320                           

250 จ.ต. ศุภะรักษ์  มุ่งหมายผล 740                             



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

251 จ.ต. ชานนท์  จ าปา 119                             

252 จ.ต. ประกาศิต  เชิดชู 740                             

253 จ.ต. ศุภกฤษณ์  บุญมูสิก 740                             

254 จ.ต. กิตตินันท์  นาคนอก 2,219                           

255 จ.ต. ชาญณรงค์  สิงเวียง 1,701                           

256 จ.ท. จตุพล  แสนยุทธ 1,601                           

257 จ.ต. วิทวัส  ไชยโนฤทธ์ิ 137                             

258 จ.ต. ธนาวุฒิ  ปลิกแสง 1,079                           

259 จ.ต. ปริญญา  อาจคงหาญ 137                             

260 จ.ต. ปราบศึก  กล่ินหอม 137                             

261 จ.ต. ก้องกิดาการ  สนสุภาพ 137                             

262 จ.ต. จักกริษ  นาตาล 1,005                           

263 จ.ต. ปภาวินท์  หม่ันภักดี 1,079                           

264 จ.ต. ณัฐภัทร  บัวศรีเพชร 1,079                           

265 จ.ต. ธนบูรณ์  พุ่มแตงอ่อน 1,417                           

266 จ.อ. สุริยะ  มีแทน 137                             

267 จ.ต. คริสต์มาส  ของก่ิง 110                             

268 จ.ต. สรณ์สิริ  สนธิศรี 807                             

269 จ.ต. ภัทรโชค  สิงห์เเก้ว 107                             

270 จ.ต. อภินัทธ์  จันเพ็ญ 104                             

271 จ.ต. สัญชัย  พูลฉ่ า 107                             

272 จ.ต. นนทนันทน์  ศรีนวล 136                             

273 จ.ต. ปรมชาต  คงเจริญ 155                             

274 จ.ต. ธีรวัฒน์  ประกอบ 658                             

275 จ.ต. จิรายุ  รัตนไสววงศ์ 107                             



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

276 จ.ต. ภัทรพล  เสวะกะ 697                             

277 จ.ท. นฤสรณ์  สงวนศักด์ิ 1,167                           

278 จ.ท. กษิด์ิเดช  สมเก้ือ 1,904                           

279 จ.ท. จิรศักด์ิ  จันทะวัน 1,439                           

280 จ.ต. นันทชา  ภูมิคอนสาร 107                             

281 จ.ต. ฉัตรมงคล  ดีนอก 2,177                           

282 จ.ต. นครินทร์  กระจ่าง 658                             

283 จ.ต. พิเชษฐ์  เอกธุรการ 697                             

284 จ.ต. อุกฤษ  วรรณะ 658                             

285 จ.ต. ยสินทร  แก้ววิเศษ 1,094                           

286 จ.ต. ภูมินทร์  เกษมสุข 191                             

287 จ.ต. พีรวัฒน์  นาควิจิตร 107                             

288 จ.ต. สิตธิชติ  ผลพิทักษ์ศิริ 658                             

289 จ.ต. ศาสตราวุธ  รองตะโหนด 5,928                           

290 จ.ต. อนุชา  เดชบุรัมย์ 107                             

291 จ.ต. หิรัณย์  ทองกรณ์ 697                             

292 จ.ท. คริษฐพงษ์  แย้มพราย 658                             

293 จ.ต. พันธกานต์  ฉัตรแก้ว 658                             

294 จ.ต. ศรายุทธ  ขุนภิรมย์กิจ 107                             

295 จ.ต. เกรียงไกร  แกล้วทนงค์ 119                             

296 จ.ต. ธนศักด์ิ  สนกลัด 119                             

297 จ.ท. กฤษฎา  ชมภูวิเศษ 993                             

298 จ.ต. ปฏิภาณ  น่ิมนุช 1,170                           

299 จ.ท. ชัชพงศ์  เพ็งโฉม 2,768                           

300 จ.ต. อดิศร  ภูพวก 993                             



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

301 จ.ท. ฐิติพงศ์  เลิศวิมลลักษณ์ 993                             

302 จ.ต. ทักษิน  กัณหาโยธี 110                             

303 จ.ท. กิตติธัช  คมข า 707                             

304 จ.ต. ชัยอนันต์  สิงหาพันธ์ 697                             

305 จ.ต. กฤษณพงศ์  บ ารุงจิตต์ 110                             

306 จ.ต. อภิชัยยุทธ  เน่ืองหนุน 137                             

307 จ.ต. ชินกฤต  สุทธิ 993                             

308 จ.ต. วรฉัตร  พันธ์ไพโรจน์ 697                             

309 จ.ต. เนติภัทร  สุวรรณกิจ 697                             

310 จ.ท. นันทวัฒน์  ผลอินทร์ 2,768                           

311 จ.ต. จิรวัฒน์  พูลทองค า 119                             

312 จ.ต. ธราเทพ  บุญสม 1,585                           

313 จ.ต. นราธิป  ผลเกิด 119                             

314 จ.ต. สิทธิศักด์ิ  พ่วงพันธ์ุ 1,289                           

315 จ.ท. สยมภู  สมเสมอ 1,577                           

316 จ.ท. สหัสวรรษ  โทแก้ว 993                             

317 จ.ต. ธนวัฒน์  อินทนิล 113                             

318 จ.ท. รณกฤต  ยินดีสุข 2,057                           

319 จ.ต. ศรันย์  แสนสวัสด์ิ 993                             

320 จ.ต. สยาม  ศิริโชติ 155                             

321 จ.ต. รัชชานนท์  มูลบุญ 110                             

322 จ.ต. ธวัชชัย  คงภักดี 697                             

323 จ.ต. เนติพงษ์  จันทร์ประนต 697                             

324 จ.ต. พีระวัฒน์  ชัยฤทธ์ิ 697                             

325 จ.ท. ณัทธร  บุญกล่ินขจร 1,585                           



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

326 จ.ต. มานะ  คะเชนทร 1,627                           

327 จ.ต. ธีรพงษ์  ประทุมไทย 119                             

328 จ.ท. อภิสิทธ์ิ  สมใจ 1,585                           

329 จ.ต. ฐิติพันธ์  โพธ์ิคา 993                             

330 จ.ท. สามารถ  หวังผล 1,585                           

331 จ.ต. ตรีเพชร  เกิดแย้ม 2,965                           

332 จ.ต. นครินทร์  ดอนภิรมย์ 993                             

333 จ.ท. ถนอมสินธ์  บุตรโท 1,585                           

334 จ.ต. ชัชวาลย์  จันประทัด 119                             

335 จ.ต. ณัฐพงษ์  สิงหาหล้า 128                             

336 จ.ท. ภาณุพงศ์  ตันตุลา 993                             

337 จ.อ. พันธ์ชน  บัวผาย 107                             

338 นางสาว สุพัตรา  อินธิแสง 455                             

339 น.ต.หญิง นันทนัทธ์  จันทร์สุวานิชย์ 2,325                           

340 จ.อ.หญิง รัชนี  รุ่งไพโรจน์ 419                             

341 น.ต. วิทวัส  อ่ิมเอิบ 1,245                           

342 จ.อ. ธานนท์  รัตนบุรี 321                             

343 ร.ท. สมชาย  คุ้มครอง 503                             

344 จ.ต. อลงกรณ์  เอ่ียมไกรทอง 309                             

345 จ.ต. นิติศักด์ิ  เวชศาสตร์ 317                             

346 จ.ต. ธนาธร  พุทธเจริญ 309                             

347 จ.ต. อนุชิต  นามวงค์ 309                             

348 จ.ต. ภัทณพงษ์  ค าเสียง 309                             

349 จ.ต. ชาติชาย  น้อยสงวน 334                             

350 จ.ต. เมธาสิทธ์ิ  อ่ิมพูล 317                             



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

351 จ.ต. ลภัสชนก  ปัญญาวิภัชน์ 317                             

352 จ.ต. ณธกรณ์  ศรีสถิตย์ 385                             

353 จ.ต. วงศธร  อนันธิโย 309                             

354 จ.ต. ตันติกร  ดีใจ 317                             

355 จ.ต. จักรายุทธ  นิมมา 309                             

356 จ.ต. ธนวัฒน์  แซ่แต้ 317                             

357 จ.ต. วัฒนพล  แสงจ๊า 317                             

358 จ.ต. ชัยมงคล  มาอุบล 317                             

359 จ.ต. จิระ  ซาเสน 334                             

360 จ.ต. ธนะเมศฐ์  ปิติพรหมวงศ์ 317                             

361 จ.ต. รัชพล  โกยรัมย์ 309                             

362 จ.ต. ธนากร  ศรัทธาธรรม 309                             

363 จ.ต. ธัชพล  ห้วยหงษ์ทอง 317                             

364 จ.ต. เอกรัตน์  อ่ าโต 309                             

365 จ.ต. พงศกร  ชุ่มแสง 317                             

366 จ.ต. สิริคุณ  หุ่นประดิษฐ์ 334                             

367 จ.ต. กิตติภูมิ  เปร้ียงกระโทก 317                             

368 จ.ต. น่านนที  วัณณะสุต 309                             

369 จ.ต. นนทกานต์  สุขหาร 309                             

370 จ.ต. สุรนันท์  สุนัติ 317                             

371 จ.ต. บริรักษ์  รักษ์พันธ์ 334                             

372 จ.ต. ตะวัน  เข่ือนแก้ว 309                             

373 จ.ต. กนกพล  อินต๊ะปาน 309                             

374 จ.ต. ศรศักด์ิ  วราพรม 309                             

375 จ.ต. ณัฐวุฒิ  จังอินทร์ 317                             



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

376 จ.ต. ธนวัฒน์  จันดาวัลย์ 351                             

377 นาย โยธิน  แจ่มสว่าง 309                             

378 จ.ต. ทวีสิน  ธิมะสาร 309                             

379 นางสาว ศรวณีย์  บุญจันทร์ 309                             

380 จ.ต. ธนโชติ  จันทร์หม่อน 300                             

381 จ.ต. ธีรภัทร  จันทนะโสตถ์ิ 300                             

382 จ.ต. ณัฐพงษ์  สุขสัมพันธ์ 300                             

383 จ.ต. ศุภกร  พ่ึงภพ 300                             

384 นาง จุฑามาศ  วงษ์ทองดี 1,550                           

385 นาง วงษ์  บุญเรือง 32                               

386 นาง มนัส  อาทมาท 2,950                           

387 นาง ชลาลัย  พ่ึงพิมาย 156                             

388 นาง ไพริน  ชุ่มธิ 78                               

389 ร.ท. วีระพันธ์  บุญมาก 312                             

390 น.ส. วลีพร  เสืออนันต์ 78                               

391 นาย พัชระ  มีสมสินธ์ุ 3,100                           

392 น.ส. เจนจิรา  พรหมศิริ 1,550                           

393 พล.ร.ท. พงศ์ศักด์ิ  ภูรีโรจน์ 1,550                           

394 น.ส. นนทชา  แนวพนัส 78                               

395 นาย วีระพัฒน์  ใจต้ัง 139                             

396 นาง สะงุ่น  นันทนาพรชัย 1,550                           

397 นาง อรอุมา  เลิศวีระศิริกุล 156                             

398 นาย ชาญชัย  เลิศวีระศิริกุล 156                             

399 นาง เบญจวรรณ  กาญจนพิมาย 1,550                           

400 น.ส. พิมฤจี  ปัญจธรรมกุล 1,550                           



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

401 น.ส. ภาวิณี  เกิดพุ่ม 1,550                           

402 ร.ท. มานะ  ปราณีตพลารักษ์ 775                             

403 พล.ร.ท. สินธ์ุชัย  ตัณสถิตย์ 2,325                           

404 ร.อ. ตังเมล์  พิริยะวงศ์ 16                               

405 นาง ชูจิตต์  เปมายนตร์ 16                               

406 นาย ค านึง  เปมายนตร์ 47                               

407 น.ต. เกษม  สุนทรวิจิตร 1,550                           

408 น.ส. นภาพร  พรหมมณี 156                             

409 น.ส. เบญจาภา  ร่ืนรมย์ 156                             

410 นาง บุญเรือน  หาสนะการ 1,550                           

411 นาง วิไลวรรณ  นวลอรุณ 1,550                           

412 น.ต. อังคาร  สันติ 78                               

413 น.ส. ปรียา  ยืนยาว 1,550                           

414 น.ส. อรุณี  สุวรรณรัต 1,550                           

415 น.ส. สุรี  แสงอรุณ 1,550                           

416 น.ส. ณัฐสุดา  ศุภสร 16                               

417 นาย รังษี  สิบพุ่ม 2,325                           

418 นาย ขจรศักด์ิ  ส้มอ๋ัน 156                             

419 น.ส. ภัทรภร  ศุภสม 16                               

420 นาย ธนิสรณ์  เย็นยุวดี 16                               

421 นาง พรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง 1,550                           

422 น.ท. ชัชเวช  กิตติพีรชล 388                             

423 น.ส. จุฑามาศ  ค าแก้ว 156                             

424 น.ส. สรัสวดี  ประการแก้ว 775                             

425 น.ท. ณรงค์ชัย  งามดี 78                               



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

426 น.ส. พุทธิพร  ศรีบุญเพ็ง 1,550                           

427 น.ส. ชลธิชา  ฉิมมา 2,842                           

428 น.ส. ศิริลักษณ์  จันทรมูล 1,550                           

429 น.ส. จิราวรรณ  ภูพานทอง 8                                 

430 พ.จ.อ. อุดร  ตัณฑิกุล 156                             

431 น.ต. คงสิทธ์ิ  แย้มชุติ 775                             

432 นาง ศิริวรรณ  ศรสง่า 156                             

433 น.ส. รสสุคนธ์  ภมรสวัสด์ิ 156                             

434 น.ส. กชพร  ค าอ้น 40                               

435 นาง สุพิชญา  ก้อนกระโทก 78                               

436 น.ส. ศรินธร  ล้ิมถาวรวงศ์ 466                             

437 นาย ธีรยุทธ  ล้ิมถาวรวงศ์ 1,550                           

438 น.ส. พาดไฉน  ศรีวีระวานิชกุล 310                             

439 นาง กัลยา  สมานชาติ 16                               

440 นาง อุบลรัตน์  สัมปัตติกร 23                               

441 นาง นิภารัตน์  ประพันธ์ 4,178                           

442 พล.ร.ต. สุพจน์  สายวงศ์ปัญญา 2,713                           

443 น.ส. วัชรีภรณ์  กรอบบาง 678                             

444 นาย ธเนศ  โตย่ิง 775                             

445 น.ส. นันทิดา  เลิศวีระศิริกุล 1,550                           

446 นาย เศกสิทธ์ิ  จาริพิบูล 1,550                           

447 จ.อ. เกรียงไกร  ดีป่ินตา 16                               

448 นาง พศฐ์ปมน  บุญช่วยเหลือ 4                                 

449 น.ส. นริศรา  ร่ืนเริงใจ 1,550                           

450 นาย ประสิทธ์ิ  เงินชัย 775                             



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

451 นาย อนุสรณ์  แสงแก้ว 78                               

452 นาย ทวีศักด์ิ  น่ิมอนงค์ 78                               

453 นาย ขวัญชัย  หอมพญา 1,550                           

454 น.ส. วรรณนิษฐ์  บานแสง 78                               

455 นาง ไสว  อนันตโชติ 16                               

456 น.ส. รักชนก  จงภักดีพงศ์ 1,550                           

457 นาย มีชัย  นันทนาพรชัย 1,550                           

458 น.ส. กรรณิการ์  ภู่มณี 310                             

459 พ.จ.อ. สุราษฎร์  ชาติกระโทก 1,550                           

460 นาย ณัฏฐพงศ์  อ้ือเศรษฐศักด์ิ 775                             

461 นาง ภัทริกา  อ้ือเศรษฐศักด์ิ 775                             

462 น.ท. พิสันต์ิ  รามนุช 16                               

463 น.ส. กนกกุล  แจ้งศรีสุข 16                               

464 พ.จ.อ. อรรถสนัย  จีนคล้ า 1,550                           

465 น.ส. ชนารัตน์  ชาติสุวรรณ์ 20                               

466 น.ส. ชยุดา  ศรีบุญเรือง 1,550                           

467 นาย วิถี  ศรีชัย 156                             

468 นาง สุภา  สินวัต 1,550                           

469 นางสาว ภัทราภรณ์  เอ่ียมชม 156                             

470 น.อ. อนันต์  ย้ิมยวน 156                             

471 น.ส. ชุติมา  มังกรกาญจน์ 1,550                           

472 นาย พงษ์สวัสด์ิ  ล้ิมถาวรวงศ์ 776                             

473 นาง สิริพร  อ่องแจ่ม 1,550                           

474 น.ส. พัชรพร  ล้ิมถาวรวงศ์ 156                             

475 น.ต. ปิยณัฐ  สาระวงศ์ 16                               



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

476 นาง ประไพ  สาธิตวิทยา 1,550                           

477 นาง จันเพ็ญ  ศรีบุญเรือง 1,550                           

478 น.ส. อรัญญา  ชวนวิวัฒน์ 1,550                           

479 น.ส. นิภา  สินธุนาวา 1,550                           

480 น.ส. กมลวัลท์  โลหิตอุ่น 78                               

481 นาง วราภรณ์  โพธ์ิขีด 78                               

482 นาย สราวุฒิ  น้อยจินดา 1,550                           

483 น.ต. ภาพพจน์  ภูรีโรจน์ 16                               

484 นาย ชาคร  ภัควิศิษฎ์ 78                               

485 นาง ศิริรัตน์  แซ่ล้ี 31                               

486 นาง พัชรี  เพ็งปาน 78                               

487 นาง วรรณา  วรพงศ์ 31                               

488 นาย กิตติพงษ์  ไทยศรี 79                               

489 นาย วัชระ  ป้ังเอ้ียน 79                               

490 นาย กิจติพงษ์  วัฒนราษฎร์ 79                               

491 นาย กัมปนาท  โอษฐงาม 79                               

492 นาย โกวิท  เสือไพรงาม 79                               

493 นาย ธิการ  จรูญสมาธิศักด์ิ 79                               

494 นาย ยุทธชัย  กุศลรอด 79                               

495 นาย ปัฐวี  จตุคะมา 153                             

496 นาย กิตติศักด์ิ  ละเลิศ 227                             

497 นาย พิทักษ์  แสนชมภู 227                             

498 นาย พิบูลย์  ก๊วยประเสริฐ 93                               

499 นาย พุฒิพงศ์  ศรีสมบูรณ์ 139                             

500 นาย พุฒิพงศ์  ศรีสมบูรณ์ 79                               



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

501 นาย พัฒนพงษ์  ธูปขุนทด 93                               

502 นาย เอนก  เทียนทอง 79                               

503 นาง จีรวรรณ  แสงกระจ่าง 4,500                           

504 นาง ปานวาด  น้อยคนดี 31                               

505 น.ส. ปารย์ธยาน์  ศรีส าอางค์ 31                               

506 นาย เดชา  ยังให้ผล 23                               

507 นาย สมควร  เอ่ียมโอภาส 31                               

508 นาง อร่าม  วารีผล 31                               

509 นาง พเยาว์  เหลืองอ่อน 47                               

510 นาง ปาณิศา  ศรีรัตน์ 139                             

511 นางสาว ฑิฆัมพร  เหลืองอ่อน 31                               

512 นาย ปรัชญา  เณรเถาว์ 40                               

513 นาย พงษ์พิสิฏฐ์  ฉายอรุณ 40                               

514 นาย ธีระพงษ์  ใบยา 40                               

515 นาย นิรันดร์  พาเคน 79                               

516 นาย ปิติพงษ์  ไชยอ้าย 93                               

517 นาย ประวิทย์  จักรจิต 79                               

518 นาย วีระศักด์ิ  ขันสัมฤทธ์ิ 79                               

519 นาย สุเทพ  สอนส าแดง 40                               

520 นาย สิทธิพันธ์ุ  สระก า 47                               

521 นาย สุรัส  สุวรรณปะกา 59                               

522 นาย ณัฐวุฒิ  ทานา 40                               

523 นาย เบียร์  พูนวิวัฒน์ 227                             

524 นาย ชายแดน  พงศ์ถ่ิน 40                               

525 นาย รุ่งโรจน์  แดงทอง 227                             



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

526 นาย พชรมงคล  เกิดมณี 31                               

527 นาง บุญชู  สุขารมย์ 31                               

528 นาง กันย์สินี  เสง่ียมพงษ์ 2,275                           

529 นาง อรณัฐ  ศรีธะวงษ์ 31                               

530 นาง กรรณิการ์  เอ้ียงกุญชร 31                               

531 นาง ณัฐธดา  ดีรูป 2,253                           

532 นาง วรัญญา  หมอเมือง 31                               

533 นาง ครองหทัย  กุลศรีสมบัติ 31                               

534 นาง สุนิสา  แสนอินทร์ 47                               

535 นาง ดวงทิพย์  จันทเลิศ 31                               

536 นาง ศรันยา  งามหยดย้อย 8                                 

537 นาง บุญสม  นิธิวรรธนะ 453                             

538 นางสาว พรทิพย์  ไตรภพ 1,400                           

539 นาง หทัยรัตน์  ลักษณะจินดา 31                               

540 นาย ณัฐพัฒน์  จันทเลิศ 31                               

541 นาง จิตติมา  พานิชนาวิน 887                             

542 นาง สมบูรณ์  ประวาศวิล 31                               

543 นาง มาลี  จันทร์จ ารัส 31                               

544 นาง ส าเนียง  โภคประเสริฐ 31                               

545 นาง ทิพย์รัตน์  สุนันต๊ะ 297                             

546 นาย ธราธร  มหธนานุรักษ์ 297                             

547 นาง สวัสด์ิ  เหล่ียมบาง 227                             

548 นาง อรทัย  อ่องสมบูรณ์ 297                             

549 นาง นุชนภาภรณ์  หลายเจริญ 31                               

550 นาง เสาวนีย์  ทองหยวก 2,950                           



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

551 นาง กาญจนา  วงศ์อุดมศิลป์ 2,950                           

552 นาง จันทนี  ฉ่ าจิตร 2,950                           

553 นาย วีรพล  พิมพ์จันทร์ 2,950                           

554 นาง ประไพ  เกตุหล า 297                             

555 นาง กุลนลักษณ์  บ ารุงศิลป์ 297                             

556 น.ส. ระพีพรรณ  เหลืองอ่อน 2,175                           

557 นาง จันทร์จิรา  ข าชัยภูมิ 227                             

558 นาง เริญ  ข าชัยภูมิ 227                             

559 นาง อังคณา  สมานฉันท์ 297                             

560 นาง ฐาปนีย์  ปุรโณ 47                               

561 นาง กัลยา  บุญพันธ์ 453                             

562 นาง พรทิพย์  บัวศรี 93                               

563 น.ส. อัสมาภรณ์  สุขสวัสด์ิ 31                               

564 นาง ประทุมมา  เช้ืออินทร์ 297                             

565 นาง อัญชิษฐา  อบเชย 887                             

566 น.ส. วรุณนภา  ชัยงาม 1,500                           

567 นาง วราลักษณ์  แฝงกระโทก 31                               

568 นาย วิจิตร์  ก าปู่ 1,550                           

569 นาย คมกฤช  พรเจริญ 2,950                           

570 นาง อุทัยวรรณ  ไตรภพ 31                               

571 นาง กัลยาณี  ภิญโญกุล 2,950                           

572 น.ส. ณัฐชามาศ  อินทร์สวรรค์ 776                             

573 น.ส. ชมพูนุช  แพรสีทอง 2,950                           

574 นาง สุมาลย์  ประสพทรัพย์ 297                             

575 นาง อุบล  ผลาหาญ 31                               



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

576 น.ส. ลิต้า  ทีปต์พิภพ 2,950                           

577 นาง วรรณา  รัตนวิชัย 590                             

578 น.ส. ชญานันทน์  หัสโร 2,950                           

579 นาง สมเกียรติ  แย้มเกษม 2,950                           

580 น.ส. ชัณญานุช  ค าแพง 297                             

581 นาง สมหมาย  หลุยแสง 2,950                           

582 นาง เอมอร  พูลสุข 110                             

583 น.ท. สงวน  จันทร์หล้า 775                             

584 นาง อภิญญา  ทรัพย์เจริญมาก 149                             

585 น.ส. พรทิพย์  เพียช่อ 2,950                           

586 นาง แสงจันทร์  ผดุงสุข 2,950                           

587 น.ส. วัชณีย์  ศิธรกุล 297                             

588 น.ส. ทิพวัลย์  อรรถวิชัย 775                             

589 น.ส. ศศิธร  ศรินทุ 775                             

590 นาย พุทธรักษ์  รักไทย 1,477                           

591 นาง ส าเริง  สุวารี 2,950                           

592 นาง ลภัสรดา  สุวารี 2,950                           

593 น.ส. ณัฐกฤตา  สุวารี 2,950                           

594 นาง ชนกกานต์  ภุมรา 31                               

595 นาย พยงค์  พานทอง 2,275                           

596 น.ส. แสงอรุณ  คงยนต์ 590                             

597 นาย เก้ือกูล  ล้ิมประสาท 2,950                           

598 นาง สีไพร  โพธ์ิทอง 2,175                           

599 นาง วรรณา  ด้วงป้ัน 23                               

600 นาง ซ่อนกล่ิน  สุขศรี 31                               



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

601 นาง จุฑารัตน์  แสงสุย 775                             

602 นาง นิตติยา  จันทร์จ ารัส 61                               

603 นาง บุษบา  เผือกผ่อง 775                             

604 นาง ดวงใจ  นาวาวิจิต 4,500                           

605 น.ส. วรนารี  วรพงศ์ 31                               

606 น.ส. ปาลิน  สุวรรณฤทธ์ิ 156                             

607 นาย นัฐพงศ์  ล าลองรัตน์ 149                             

608 น.ส. ล าไพ  ชินชาติ 453                             

609 พล.ร.อ. ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์ 31                               

610 นาง ขวัญใจ  เผ่าเพ็ง 2,950                           

611 นาง ลาวัลย์  ฮวดอ่ า 297                             

612 นาง มะลัย  พืชพันธ์ุ 2,950                           

613 นาง วราภรณ์  บุตรน้ าเพชร 2,950                           

614 นาง ทองปลิว  อินทร์ชู 149                             

615 นาง ปรีดา  ธัญญโชติ 1,400                           

616 น.ส. ฐิติพร  เสริมสัย 2,950                           

617 น.ส. อรอนงค์  ศรีสมบูรณ์ 2,950                           

618 นาง รัตนา  ดีสวัสด์ิ 1,550                           

619 นาง วัชรินทร์  แก้วเขียว 2,950                           

620 นาง วิมลรัตน์  จันอ้วน 775                             

621 นาย จักรวุฒิ  ท่าพริก 31                               

622 พ.จ.อ. ประสิทธ์ิ  มูลมณี 2,950                           

623 นาง กัลยา  ท่าพริก 31                               

624 นาง ภารดี  อดุลยาศักด์ิ 2,950                           

625 นาง สุภี  หัสมิ 590                             



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

626 นาง ธนภรณ์  เลิศวีระศิริกุล 297                             

627 นาง สาคร  หร่ิงกระโทก 2,950                           

628 น.ส. สันต์ฤทัย  ธนิกกุล 2,175                           

629 นาง สุภาภรณ์  สุขเจริญ 2,950                           

630 นาง สมใจ  มิจนทรัพย์ 2,950                           

631 นาย ศุภรินทร์  แสงสนิท 675                             

632 นาง จินดาพร  แสงอินทร์ 2,950                           

633 นาง สายพาน  ไทยวงศ์ 78                               

634 นาย ณัฎฐศักด์ิ  วาณิชย์เจริญ 2,950                           

635 น.ส. อวิกา  เกตุประจักษ์ 2,950                           

636 น.ส. เบญจวรรณ  ขุนจันทร์ 775                             

637 นาย ชยพล  ถาวรสินธ์ 2,950                           

638 นาง มลวิภา  ชูสุวรรณ 297                             

639 น.ส. สโรชา  เกิดผล 1,477                           

640 นาง อาภรณ์  สุขส าราญ 2,175                           

641 นาง จ าปา  พรหมทอง 2,950                           

642 ร.อ.หญิง เบ็ญจมาศ  กาจกระโทก 2,950                           

643 นาง ปรานี  ศาสตราธรรม 297                             

644 นนร. ฐาปนพงศ์  หนูช่ืน 104                             

645 นนร. ชินวัตร  พูลสุภาพ 27                               

646 นนร. ศิรวิทย์  เหลืองขม้ิน 3                                 

647 นนร. นครินทร์  จันทรา 62                               

648 นนร. ธนภัทร  ฤทธิกูล 19                               

649 นนร. จักราวุธ  โขขุณี 19                               

650 นนร. ธนา  เกษแก้ว 42                               



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

651 นนร. ภาสุ  เจตินัย 4                                 

652 นนร. ศุภฤกษ์  กัลยาณจารุกร 62                               

653 นนร. กลวัชร  ตาวงศ์ 62                               

654 นนร. จรณินท์  คงเพ็ชร 42                               

655 นาย นิรันดร์  สวยสม 3,209                           

656 น.ส. จารุวรรณ  พ่ึงคง 2,950                           

657 นาง ส ารวย  เจริญผล 31                               

658 นาง ปาจรีย์  สุวรรณโชติ 775                             

659 น.ส. รัชากมล  บ ารุงยา 24                               

660 นาง คมคาย  เสือทับ 2,950                           

661 นาง สุกนิฎฐา  ม่วงค า 2,950                           

662 นาง วราภา  ปองเงิน 297                             

663 น.ส. สาวิตรี  นิลสง่า 775                             

664 น.ส. ศิริลักษณ์  แฝงกระโทก 31                               

665 นาง อารีย์  พุฒทอง 675                             

666 น.ส. ศิรินุช  พฤษสลุง 297                             

667 น.ส. เนตรนภา  ดอนโสม 31                               

668 นาง เจนจิรา  กังวาลไกล 2,175                           

669 ร.อ. สุจินต์  เริงพิทักษ์ 2,950                           

670 นาง ล าเจียก  ยวงสอาด 297                             

671 น.ส. ปวีณญา  สุภดี 2,627                           

672 นาง ภัฏ  แสงฉวี 2,950                           

673 นาย ศุภณัฐ  วัฒนธรรม 24                               

674 นาย นิรุตต์ิ  เชาว์ธรรม 2,950                           

675 นาย ไทยสุด  เชียงฉิน 3,661                           



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

676 น.ส. เกษราภรณ์  โมฑะกุล 2,950                           

677 นาง ยม  หอมกล่ิน 2,950                           

678 นาง นางประสงค์  หอมกล่ิน 2,950                           

679 นาง เฉลียว  ก้านขาว 149                             

680 นาย เดชฤทธ์ิ  กล่ินสุนทร 2,950                           

681 น.ส. พชรกมล  พงษ์ประยูร 31                               

682 น.ส. ธิดารัตน์  หนูอุดม 2,950                           

683 นาง อนัญญา  ปัทมปราณี 2,950                           

684 นาง อุไร  เอ่ียมโอภาส 2,950                           

685 นาง ดวงดาว บุญญาวิวัฒน์  แตงนารา 2,175                           

686 น.ส. เรณู  เล่ือมใสธรรม 775                             

687 น.ส. พรพิมล  ลาวิตา 675                             

688 นาง นภัค  กุลโชติอมร 149                             

689 น.ส. สุจิตรา  มุกดาสนิท 1,139                           

690 นาง จุฑานาถ  น้อยกาญจนะ 23                               

691 นาง ประนอม  นาคทอง 297                             

692 นาง อรพินท์  เกิดด้วยบุญ 149                             

693 นาย นิติชัย  นครเมือง 2,950                           

694 นาง ไพริน  เกษสี 2,950                           

695 นาย สมพงษ์  เหล่ียมบาง 166                             

696 น.ส. กมลพรรณ  ว่องประชานุกูล 775                             

697 น.ส. ฉัตรแก้ว  ศิวะโกศิษฐ 2,950                           

698 นาง นิสากร  นมเนย 297                             

699 นาง ภัคจิราภรณ์  ปัสสาวะโท 1,550                           

700 น.ส. พิณผกา  หัสมิ 2,950                           



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

701 นาง ภัคคนันทน์  รุ่งสิตา 2,950                           

702 นาง จิระนันท์  กาวดิลก 2,950                           

703 นาย วิเชียร  กาวดิลก 2,950                           

704 น.ส. รังสิยา  อินทร์เอ่ียม 2,275                           

705 น.ส. ชมวลี  ณ ระนอง 2,950                           

706 นางสาว นิตติยา  หาสุข 590                             

707 นาย ปวเรศ  ชาวเวียง 297                             

708 น.ส. ศุภธิดา  ปสันตา 2,950                           

709 นาง สายรุ้ง  โอสถประเสริฐ 297                             

710 น.ส. อัจฉรา  ล าใย 2,950                           

711 นาย ธนัญชัย  โกสินตระกูลชัย 2,275                           

712 นางสาว ปนิตา  เสริมสัย 2,950                           

713 นางสาว ณัฐธยาน์  ผาสุข 149                             

714 น.ส. รมย์นลิน  ผาสุข 149                             

715 นาง ปรีญาวรรณ  แย้มยืนยง 2,950                           

716 น.ส. พิชานัน  อ่ิมนาค 31                               

717 นาย กัลป์ชนม์  ดิลกนรนารถ 775                             

718 นาย กันตพงศ์  วายโสกา 2,950                           

719 นาย สุพร  บุญสินอุดม 2,950                           

720 นาง ปุณฑริกา  ปาลรัตน์ 2,275                           

721 นาง เกษร  ผาสุข 2,211                           

722 นาง ธารระริน  ชูเวชวงศ์ 2,886                           

723 นางสาว สุขฤทัย  ไชยวาน 24                               

724 นาง ศุภิสรา  อภิญญาปัญจะ 2,146                           

725 นาง ฉลอง  สุขผล 2,821                           



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

726 นาง สุพรรณี  ต้ังจันทรสุข 2,146                           

727 นาง ลัดดา  พูนพัฒน์ 284                             

728 นาง เดือนนภา  อินย้ิม 2,146                           

729 นาง ยุพา  วิวัฒฑนาภา 646                             

730 น.ต.หญิง นงนภัส  ทองมี 2,146                           

731 น.ส. ขัตติยา  ใจเอ้ือ 2,821                           

732 นาย มานิตย์  พงศ์เฉลิมพร 2,821                           

733 นาง รัตนรัตน์  สันติอาภรณ์ 278                             

734 นางสาว เกวลิน  ล้ิมประสาท 2,757                           

735 นาย เดชพงศ์  ผ่องศรี 582                             

736 น.ส. ณัฐฐา  นาคมอญ 137                             

737 นาย นิธิพงศ์  ล าไย 2,082                           

738 น.ส. ธัญลักษณ์  ด้วงป้ัน 210                             

739 น.ส. กานต์รวี  คารวะวุฒิกุล 2,757                           

740 นาย สุภลภย์  โคตรบุรี 2,757                           

741 นาง ปวีณา  บุญโสภาพ 291                             

742 นาง ปณิตา  สูงกิจบูลย์ 775                             

743 นางสาว ณิชญาพร  ผ่องศรี 582                             

744 นาง สุวนิตย์  ณ นคร 2,017                           

745 นาง พูนสุข  ดิลกธรรมวุธ 517                             

746 นาง นิภารัตน์  ทองชมภู 2,692                           

747 นางสาว อติภา  โช้วันดี 2,017                           

748 พล.ร.ท. ธงชัย  ใจเย็น 2,692                           

749 นาย ศรัณยู  ภูษิต 1,292                           

750 นาย จิรพัฒน์  จันทร์โส 1,400                           



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

751 นาง อุมาภรณ์  ปิยะสุวรรณ 775                             

752 นาง เจียมจิต  แย้มกล่ิน 2,628                           

753 นาย นริศ  เขียวผ่อง 675                             

754 นางสาว เกวลี  ปานนก 2,628                           

755 นาง ส าเนียง  คงทน 1,953                           

756 นาง พรทิพา  ทองประทุม 1,228                           

757 นาง ธัญพร  ดวงค าน้อย 1,953                           

758 นาง พิรญาณ์  วันศุกร์ 1,888                           

759 น.ส. กันตา  นันทรังษี 1,500                           

760 นาง วิไลพร  มาลาฉ่ า 1,888                           

761 นาง กาญจนา  ศาลาน้อย 1,888                           

762 นาง บัวค า  จินะใจหาญ 1,888                           

763 น.ส. ชฎาภรณ์  รองเดช 1,098                           

764 น.ส. นภสร  ทองโต 775                             

765 นาง ชลาลัย  ประชุมพันธ์ 1,823                           

766 น.ส. อังศุมา  งามสวัสด์ิ 2,498                           

767 นาง เพียงฤทัย  ล าใย 1,823                           

768 นาย วิเศษ  โกรัตนะ 1,759                           

769 นาง ทองหล่อ  ตรียศกล 259                             

770 นางสาว วรางคณา  เกษร 1,759                           

771 นาย วโรดม  กาวิละ 1,759                           

772 นางสาว ชุติมา  กิจปาโล 259                             

773 นาง รวินท์พรรณ  แก้วสระแสน 2,175                           

774 นาย ศักด์ิชาย  อนุศรี 1,694                           

775 นาย รณฤทธ์ิ  นิลกาญจน์ 194                             



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

776 นาย ธีรภัทร  เอมทิพย์ 1,500                           

777 นาง สุนทรียา  ส าราญราษฎร์ 194                             

778 นาย โกเมนทร์  เกิดยืนอยู่ 239                             

779 นาง มลิวัลย์  ปรีบุญพูล 194                             

780 นาง นงคราญ  สัทธาธรรมรักษ์ 194                             

781 นาย รชฏ  หอมกล่ิน 194                             

782 นาย กษิดิศ  มากท้วม 194                             

783 น.ส. ธวัลภัสร์  วงศ์ฉัตรสิริ 130                             

784 นางสาว มนรดา  ประกอบกิจ 13                               

785 นางสาว สมยารัตน์  เกษร 130                             

786 นาง ธีราพร  ถนิตวชิรา 7                                 

787 นาง วรารัตน์  เพ็ชรต่าย 130                             

788 นาง สุชาดา  ม้วนทอง 13                               

789 นาง รัชดาภรณ์  ศรีทองอุทัย 130                             

790 นาง เนาวรัตน์  พ่ึงจันทร์ 65                               

791 น.ส. ภัทรสุดา  คลังศรี 65                               

792 นาง ประเสริฐ  คลังศรี 65                               

793 นาง ยุพินพร  ถองทอง 65                               

794 น.ส. ณัชชานันท์  ศุภสอน 65                               

795 นาง พัฒน์นรี  กวินเฟ่ืองฟูกุล 1,565                           

796 นางสาว ณัฐกฤตา  นาคนิยม 65                               

797 นาง วันเพ็ญ  แก้วหาวงษ์ 65                               

798 นาง อารี  จินตนา 2                                 

799 นาย เจริญ  จินตนา 2                                 

800 น.ส. สุปรียา  โวหารกล้า 1,982                           



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

801 นาย กิรวีร์  นาคสุก 1,982                           

802 นาง พรทนา  เช่ียวประสิทธ์ิ 1,917                           

803 นาง กัณญาสินี  ปานาพุฒ 1,917                           

804 นาง รัชนี  ตาบผ้ึง 1,917                           

805 นาง ละเอียด  ม่ังค่ัง 1,917                           

806 นาง ลักขณา  พรมดี 1,853                           

807 น.ส. กรณัฏฐ์  นาคภิบาล 1,853                           

808 นาง ภัทราวดี  วงษ์วาศ 1,853                           

809 นาง นฤมล  แสงแตง 1,853                           

810 นาง สุภาสินี  อึงขจรกุล 1,788                           

811 นางสาว เสาวนีย์  อินทะชัย 1,788                           

812 น.ส. พรรณภัทรา  ทุนเหลือ 1,788                           

813 นาง มาลี  ม่ังค่ัง 1,723                           

814 นางสาว สุพิชชา  พงษ์ศรี 1,723                           

815 น.ส. ศิริขวัญ  ช่ออินทร์ 257                             

816 น.ส. นลินี  ไชยบัง 17                               

817 น.ส. มัลลิกา  เจริญฤทธ์ิ 154                             

818 น.ส. วิจิตรา  เชิงจอหอ 34                               

819 น.ส. สิริยากร  ชะรากลาง 68                               

820 น.ส. จิรัชญา  วราชัย 68                               

821 น.ส. เปรมยุดา  สายกลาง 34                               

822 น.ส. ปริญญาพร  โภควิบูลย์ 17                               

823 น.ส. กนกสุดา  ไกรศรรัตน์ 17                               

824 น.ส. นิศารัตน์  วงษ์เสถียร 154                             

825 น.ส. ธิดารัตน์  จิตต์ประทุม 154                             



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

826 น.ส. กานต์ชนก  เจ้ียวก๊ก 154                             

827 นางสาว มัลลิกา  เกตุหล า 1,530                           

828 น.ส. มนัชยา  ใจแก้ว 65                               

829 นาง พยอม  สุขสง่า 1,400                           

830 นางสาว นารินทร์  เช้ืออ่าว 1,280                           

831 น.ส. อรนุช  กวดขันธ์ 1,280                           

832 นาย อภิเวช  สุกใส 55                               

833 นาง เปรมยุดา  งามเนตร์ 1,159                           

834 นาง ดวงเดือน  ทองอ าภา 484                             

835 นาง บุญเรือน  ไชยขนอม 1,159                           

836 นาย วรัญญู  สวนแก้ว 1,098                           

837 น.ส. ศิริขวัญ  พงษ์เก่า 99                               

838 นางสาว ทิวาวรรณ  คงสุวรรณ 917                             

839 นาง มะลิวัลย์  บุญตนาชัย 917                             

840 นาง ภาวดี  ทิพย์รัตนมงคล 857                             

841 นาง บุญสม  เสมปรางค์ 87                               

842 นาง บุญเรือน  โพธ์ิแดง 796                             

843 น.ส. นูรมา  ลาเตะ 17                               

844 น.ส. พันธ์ุทิพย์  หม่ันท า 17                               

845 น.ส. นุชนาฏ  แสนอุ่น 796                             

846 น.ส. รุ้งนพรัตน์  วิยาภรณ์ 796                             

847 น.ส. อชิรญาณ์  แสงสินธ์ุ 736                             

848 น.ส. ภรภัทร  ชุณห์กุล 736                             

849 น.ส. จุฬาลักษณ์  เดิมไธสง 736                             

850 น.ส. ศศิมา  ฤทธ์ิเนตร 736                             



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล รวมท้ังส้ิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีเงินปันผล-เฉล่ียคืน-เงินรำงวัล-เงินอินเทอร์เน็ต คงค้ำง (ข้อมูล ณ 21/12/64)

851 น.ส. พรชนก  อ่ิมพรรณ์ 75                               

852 นางสาว เบญจวรรณ  เดชซัง 736                             

853 น.ส. กนกวรรณ  ศรีเอ่ียมกูล 736                             

854 นางสาว เบญญาภา  แสงจันทร์ 148                             

855 นางสาว มุทิตา  พิมสาร 369                             

856 นางสาว สุภาพร  ครุฑด า 736                             

857 นางสาว สมหทัย  เช้ือพลบ 148                             

858 นางสาว ยามีรา  มุสิกวรรณวัฒน์ 222                             

859 น.ส. พิมพกานต์  อ้นโต 736                             

860 นางสาว ประวีณา  โรยดี 736                             

861 นาง สมจิต  ภักดีพงษ์ 736                             

862 นาย ธนพล  พูนทรัพย์ 563                             

863 นาง น้ าฝน  เอ่ียมแจ้ง 563                             

864 น.ส. กัญญณัฐ  พิริยะวัฒน์ 507                             

865 นางสาว ปภาวรินท์  จันอ้วน 450                             

866 น.ส. สุดารัตน์  บุญศรีวงษ์ 282                             

867 นาย อนาวิล  ทะประสพ 225                             

868 นาย ทศพล  ทะประสพ 113                             

869 น.ต. ประสงค์  สังข์ขาว 7,645                           

870 น.ท. ปกาศ  นาคสมภพ 6,459                           

871 จ.อ. มาโนช  อินทฤทธ์ิ 25,125                         

872 จ.ท. สนิท  คงโต 5,896                           


