
ล ำดับท่ี หมำยเลขสมำชิก ยศ ช่ือ-สกุล หน่วย

1 23093 นำย จักรกฤษณ์ ค ำโสภำ อจปร.อร.

2 11152 น.อ.(พ) ไพฑูรย์ เส็งเจริญ ขว.ทร.

3 24295 พ.จ.อ. สุพัฒน์ เล่ียนศิริ ขส.ทร.

4 19219 จ.อ. นพรัตน์ กลับชนะ นสร.กร.

5 13692 ว่ำท่ี น.ต. อัศนัย ไทรบุญจันทร์ รร.นร.

6 9666 น.ต.หญิง โชติมำ ขจรแสง (มำพงษ์) พร.

7 25300 จ.ต. กฤษฎำ อ้อมนอก กทบ.กร.

8 12510 น.ต. สุนทร อ่วมทองดี แผนกบ ำนำญ

9 13355 ร.อ. วิทวัส อ่ิมเอิบ ทรภ.2

10 19300 จ.อ. เฉลิมพล ศรีลุนใด กบร.กร.

11 29250 จ.ต. คริสต์มำส ของก่ิง ร.ล.จักรีนฤเบศร

12 27466 จ.อ. สรำยุทธ์ สุทธิ สอ.รฝ.

13 25634 จ.อ. ปิยะชำติ กลับศรี ฐท.สข.ทรภ.2

14 21504 น.ท. ณรงค์ชัย หฤหรรษพงศ์ วศ.ทร.

15 29964 ร.ท. สมชำย คล้ำยเพ็ชร์ กร.

16 24451 จ.ต. ศุภวิชญ์ พรหมณำเวช ทรภ.2

17 16252 จ.อ. ฉัตรชัย ผิวประกำยเพชร ดย.ทร.ฐท.กท.

18 20939 น.ท.หญิง พัลลภำ สันถวไมตรี รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้ำ พร.

19 1034 นำย กฤษฎำ พลสุวัตถ์ิ แผนกบ ำนำญ สมทบ

20 18974 ร.อ. ประเวทย์ อยู่นำน สอ.รฝ.

21 12846 น.ต.หญิง จำรุณี สุขส ำรำญ รพ.ทร.กรุงเทพฯ พร.

22 18472 พ.จ.ท. เพ่ิมศักด์ิ ณ พัทลุง ฐท.พง.ทรภ.3

23 30517 พ.จ.อ. สุพจน์ ชะนะเกตุ ร.ล.คีรีรัฐ

24 13846 น.อ. ธรรมนูญ วิเศษสิงห์ แผนกบ ำนำญ

25 26994 นำย ธีระชำติ พรรัตน์ สำมัญ

26 26988 พ.จ.อ. สมภพ อยู่สุข กฟก.2 กร.

27 11569 จ.อ. วิชำญ ปะวะโน สอ.รฝ.

28 31733 พ.จ.อ. จิรำยุส เกิดบุญ กร.

29 18108 จ.อ. สุชำติ วงศ์วีระขันธ์ กฟก.2 กร.

30 16202 จ.อ. อนุกูล มิลินทำนุช นย.

รำยช่ือสมำชิก

ท่ีได้รับเงินรำงวัล จ ำนวน 2,000 บำท ในวันประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2564



ล ำดับท่ี หมำยเลขสมำชิก ยศ ช่ือ-สกุล หน่วย

31 10819 พล.ร.อ. ก ำจัด ศรีอรุณ แผนกบ ำนำญ

32 20656 จ.อ. กันยำ ศรีสวัสด์ิ นย.

33 26945 พ.จ.อ. เอกวิทย์ ขวนขวำย กรง.ฐท.สส.

34 15542 พ.จ.อ. สันติ ครองสิน ทรภ.3

35 12814 น.ต. ศุภชัย แสนฤทธ์ิ แผนกบ ำนำญ

36 28541 พ.จ.อ. สมชำติ เคียวสูงเนิน พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย.

37 17212 พ.จ.อ. จตุภัทร(จิรวัฒน์) โสรัจจะภิญโญ อรม.อร.

38 24584 พ.จ.อ. ประวิทย์ นำคโค ทรภ.2

39 21847 จ.อ. ทศพล สุขอ่ ำ อรม.อร.

40 15008 น.ท. บรรเจิด บุญก่อ สอ.รฝ.

41 15199 นำย จักรกฤษณ์ อ่อนน้อม รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้ำ พร.

42 23197 ร.ท. เฉลิมยศ หลงจิตร ชย.ทร.

43 12621 พ.จ.อ. สมัญญำ สะไบบำง กลน.กร.

44 27365 จ.ต. พงษ์ดนัย บุญโนนแต้ สำมัญ

45 3881 น.ต. รฐนนท์ สุขเอ่ียม พร.

46 33124 พ.จ.อ. ธนสิทธ์ิ เรืองทับ ขส.ทร.

47 32534 จ.ต. ชำนนท์ อินบุตร ขส.ทร.

48 33029 จ.ต. พันธกำนต์ ดีสำย ร.ล.คีรีรัฐ

49 23512 นำงสำว ศิริพร ซ่อนนำลำ อร.(พนักงำนรำชกำร อร.)

50 18995 จ.อ. ธนำชัย ทองเนินกลุ่ม กฝร.กร.

51 20546 น.ต. กฤษณะ ไกรสิงห์ ยก.ทร.

52 18988 จ.อ. ก ำแหง หงษ์ทอง อล.ทร.

53 30204 จ.อ. นิติกร สรรเพชร ร.ล.นเรศวร

54 31893 นำย ชัชพงศ์ จิตรเกษม รง.ซ่อมเคร่ืองไฟฟ้ำเรือ อร.

55 10861 ร.ท. สวัสด์ิ ประยูรไกร ทรภ.3

56 31267 น.ต.หญิง มีฤทัย บุญช่วย รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้ำ พร.

57 13125 พล.ร.อ. ชัชวำลย์ อัมระปำล แผนกบ ำนำญ

58 11533 น.อ.(พ) ชำญชำย สมบูรณ์ศักดิกุล โรงพยำบำลสิริกิต์ิ

59 25645 จ.อ. สุชำติ สุขเปรม นย.

60 29815 พ.จ.ท. เดชำ เครือแตง พัน.สห.ทร.ท่ี 2 สห.ทร.

61 12709 จ.อ. ณัฐภูมิ (ภูมิมรินทร์) มุมทอง อศ.

62 26692 พ.จ.อ. อ ำนวย พัดเอ่ียม บก.กยฝ.กร.

63 33342 จ.อ. ชวลิต ตรีชนะสมุทร พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย.



ล ำดับท่ี หมำยเลขสมำชิก ยศ ช่ือ-สกุล หน่วย

64 33080 น.ท. บุญเอ้ือ สุวรรณ์ บก.สพ.ทร.

65 14814 ว่ำท่ี ร.ต. ปฎิญญำ งำมใจ ยก.ทร.

66 26030 นำย รัฐนันทน์(กฤษณพล) ธนสิริชุติวัต(พิมพิสณฑ์) อร.

67 24726 พ.จ.ต. สำธิต สอนไข่ นย.

68 31395 จ.ต. นัฐพงษ์ ลำมมำ บก.กฟก.2 กร.

69 19378 น.ต. ณัฐวุฒิ กลำงสำทร บก.ยศ.ทร.

70 33361 ร.ต.หญิง สรีลนุช จันทร์เหลือง โรงพยำบำลสิริกิต์ิ

71 32168 ร.ท. สำโรจน์ เสือแท้ สก.ทร.

72 26660 พ.จ.อ. ทวีศักด์ิ นิตยะโรจน์ กบร.กร.

73 29917 จ.ต. ธีรพัทร เหล่ำมำ บก.กยพ.กร.


