ทองคำ 0.5 บำท
รวม 3 รางวัล

รำยชื่อผูโ้ ชคดี ได้รับของรำงวัล วันคล้ำยวันสถำปนำ ยศ.ทอ.
ลำดับ
1

น.สัญญำบัตร
กห.ส.(ญ) น.ส.กรกนก สายหัศดี

น.ประทวน
จ.อ.สุพัฒน์ พวงบุบผา

ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร ฯ
นางสาววันทนีย์ วิจิตรกิ่ง

ติดตอรับของรางวัลไดที่หนาหอง จก.ยศ.ทอ.

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
รวม 9 รางวัล

รายชื่อผูโ้ ชคดี ได้รับของรางวัล วันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทอ.
ลาดับ

น.สัญญาบัตร

น.ประทวน

ลูกจ้าง พนักงานราชการ ฯ

1

น.ต.หญิง ปาณิสรา ภูวิชิต

จ.ท.วรชาติ จันทร์บุญเจือ

ระพีพร ศิลารักษ์

2

น.ท.นรบดี ทรัพย์เจริญ

จ.อ.วราวุฒิ โภคลาภ

บุปผาผกา จิตกรียาน

3

ร.ท.สุเมธ นิวงษา

จ.ท.ศุภภัทร์พงศ์ แย้มโพธิ์

สมศักดิ์ แก้ววัง

ติดตอรับของรางวัลไดที่หนาหอง รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานบริหาร)

ไมโครเวฟ
รวม 9 รางวัล

รำยชื่อผู้โชคดี ได้รับของรำงวัล วันคล้ำยวันสถำปนำ ยศ.ทอ.
ลำดับ

น.สัญญำบัตร

น.ประทวน

ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร ฯ

1

ร.อ.หญิง ออมฤทัย เองสมบุญ

พ.อ.อ.กิตติเมศร์ ไกรรวีอัครวุฒิ

สันติภาพ ดินม่วง

2

น.ท.หญิง จินดา จันทร์อารุง

พ.อ.อ.(พ) คณิต พลหาญ

ปรีชา อรรคเนตร์

3

น.ท.ธนกฤต แก้วประจุ

พ.อ.อ.นิรุตติ์ ดินม่วง

ขวัญใจ สุขศรี

ติดตอรับของรางวัลไดที่หนาหอง รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานการศึกษา)

รำยชื่อผู้โชคดี ได้รับของรำงวัล วันคล้ำยวันสถำปนำ ยศ.ทอ.
ลำดับ

น.สัญญำบัตร

น.ประทวน

เงินสดจำนวน 1,000 บำท
รวม 15 รางวัล
ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร ฯ

1

ร.ต.สุทธิศักดิ์ ศรีดาหลง

จ.ท.หญิง นวรัตน์ อุทัยรัตน์

นางระเบียบ มีฟัก

2

ร.ท.ศาสตราวุธ กองสู

พ.อ.ต.กฤตย์ นิลคงศักดิ์

วสันต์ โคนตาล

3

ร.ต.วีรวิทย์ พิรพิทยาพงศ์

จ.ต.หญิง ศิริพร เอี่ยมไทรงาม

น.ส.จานงค์ นิลบรรจง

4

ร.ท.กฤษฎา พยมหล

จ.อ.ภานุวัฒน์ ดัชกร

อโณมา ทัศนากร

5

ร.ต.บรรพต กิตติกูล

จ.อ.หญิง นาถยา แสนนาค

นิสารัตน์ แช่มขุนทด

ติดตอรับของรางวัลไดที่หนาหอง เสธ.ยศ.ทอ.

เงินสดจำนวน 500 บำท
รวม 48 รางวัล

รายชื่อผู้โชคดี ได้รับของรางวัล วันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทอ.
ลำดับ

น.สัญญำบัตร

น.ประทวน

ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร ฯ

1

กห.ส.(ญ) น.ส.ปานวาด ทองเจริญ

จ.อ.ต้นตระกูล ไชยโนฤทธิ์

นายไพฑูรย์ ชุนถนอม

2

น.ต.จิรพงศ์ นามเกียรติ

พ.อ.อ.ธนพล ชื่นอุระ

น.ส.ยุพาภร จันคา

3

น.อ.เอก ศรลัมภ์

พ.อ.ท.พัฒนพงศ์ วงค์ศร

นางพณัชญา แก้วกมล

4

ร.อ.กมล มะลิขาว

พ.อ.ต.อนุวัฒน์ สีแสง

นิมิต ภูติรักษ์

5

ร.อ.กิตติ เวชประสิทธิ์

จ.อ.หญิง ปุณฑริก สาราบรรณ์

ดาริณ หนองรั้ง

6

น.ท.หญิง ศิโรรัตน์ มงคลหมู่

พ.อ.อ.ธัญพิสิษฐ์ บุญเรืองลือ

นายวรสิทธิ์ เจริญผล

7

ร.อ.หญิง พิมพ์ชนก ทิมบรรเจิด

พ.อ.อ.(พ) อมร สุขประดิษฐ์

นางกัญจน์ชญา เสตะสุหัท

8

น.ท.วีรวัฒน์ เทพรินทร์

พ.อ.อ.ทรงศักดิ์ ยอดดี

อัฉยา พินยะ

9

น.ท.วิวัฒน์ จวนวันเพ็ญ

พ.อ.อ.เจริญลาภ แสงไทย

สุพรรษา เหมือนศิริ

10

ร.ท.หญิง ศิรินทิพย์ ไชยถา

พ.อ.อ.หญิง จันทกานต์ ชัยแก้ว

นางศิริรักษ์ นิลบรรจง

11

ร.อ.หญิง นันทิยา เกตุราม

จ.ท. ฐปนัท สิทธิวงศ์

ธณพล พัสดุรักษา

12

น.ท.หญิง ปอรรัตน์ อุทัยเพ็ชร

พ.อ.อ.หญิง สิตาทิพย์ ไชย์ธารงค์ธาดา

น.ส.วราพร ดาขา

13

น.ต.หญิง อรวีร์ ตระกูลฮุน

จ.อ.นราศักดิ์ รัตนเพ็ง

มลฑณ มาไมตรี

14

ร.ต.สราวุธ เอี่ยมเขียว

พ.อ.อ.วีระยุทธ วงค์จาปา

พรรณพร สุขเกษม

15

น.อ.พิทักษ์ คาปิตะ

พ.อ.อ.เอราวัต วิทิตกพัทธ์

น.ส.สนธิวา กวางขุนทด

16

ร.ต.วีระศักดิ์ เปลี่ยนประเสริฐ

พ.อ.อ.กิตติชัย เชื้อวงค์พรหม

พัชริดา เหมือนเพ็ชร์

ติดตอรับของรางวัลไดที่หนาหอง รอง เสธ.ยศ.ทอ.(สายงานบริหาร)

กล่องอเนกประสงค์
รวม 48 รางวัล

รายชื่อผู้โชคดี ได้รับของรางวัล วันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทอ.
ลำดับ

น.สัญญำบัตร

น.ประทวน

ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร ฯ

1

น.อ.อุรุพงษ์ แสงจันทร์

พ.อ.อ.มนตรี จันทร์แพง

วีระ เอี่ยมสะอาด

2

น.ท.หญิง วาริกา ยามเที่ยง

พ.อ.อ.(พ) ศุภรัฐ ก๋อยสุวรรณ

ณิรัชญา ริตพวง

3

น.อ.สมชาย สาราญใจ

พ.อ.อ.หญิง สรัญญา ไพโรจน์

ณรงค์ การสมวัติ

4

น.อ.พิชิตพล ถนอมงาม

จ.ต.หญิง ชลลดา ใจสอาด

ธนวรรธน์ วิริยวานิชย์

5

ร.ท.หญิง มัญช์ณณิชา นันทรัฐปิติโภคิน

จ.ต.ฐิติพงษ์ คงเปี่ยม

วิลาวรรณ มนูญ

6

น.อ.หญิง อินทิรา ศิริวัฒน์

จ.อ.ปัญจพณ แสนกล้า

ธวัชชัย อ่อนเมือง

7

ร.อ.สมชาย สมปรีดา

จ.อ.หญิง ศิรินภา ศรีพวก

น.ส.ชนาภัทร พลอยใหญ่

8

กห.ส.(ญ) น.ส.สุภรา สุดประเสริฐ

พ.อ.อ.(พ) สุรเดช กนกงาม

วัฒนา ชมเขาชอง

9

น.ท.ยงยุทธ ประดุจจักราพล

พ.อ.อ.(พ) ธงชัย บุญเรือน

จุฑามาศ ยมดิษฐ์

10

ร.ต.ธีระพล รักดี

พ.อ.อ.เฉลิมพล ชนะพาล

เชิดชาย ดาขา

11

น.ท.หญิง พรรณสิริ บรรยงค์

พ.อ.ต.ณัฐวุฒิ ศรีสมโภชน์

วริยา เสือแจ่ม

12

น.ท.องอาจ พระยาลอ

พ.อ.อ.(พ) หญิง จินตนา เกตุสุด

น.ส.ราตรี แดงลิ่ม

13

น.ท.หญิง ณัธฐินีย์ ว่องวัจนะ

จ.ท.หญิง ณัฐิยา เคารพาพงษ์

นางกัญญนันทน์ หมื่นรัตน์ธนากร

14

น.ท.ชัชนันท์ กันภัย

พ.อ.อ.(พ) พสิษฐ์ บุลพรกุลทรัพย์

นางชลธิชา พลเยี่ยม

15

น.อ.สมชาย วันกลิ่น

พ.อ.อ.ชัยธวัช ยี่สุ่นทอง

น.ส.อุไรรัตน์ พัฒนะวิบูลย์

16

น.อ.อัษฎายุธฌิ์ แก้วไทรย้อย

จ.อ. ทนงศักดิ์ ชัยศิริ

จุฬาลักษณ์ จันทร์หอม

ติดตอรับของรางวัลไดที่หนาหอง รอง เสธ.ยศ.ทอ.(สายงานการศึกษา)

