
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเหรียญพระ 2 หน้า 

หลวงพ่อ คูณ  ปริสุทฺโธ  กบั  หลวงพ่อ จําเนียร  สีลเสฏโฐ 

รุ่น สองพลงั 

 เมื�อ พ.ศ. 2554 หลวงพอ่จาํเนียร  สีลเสฏโฐ  พลตรี พลภทัร  เรืองสอน ไดร่้วมกนัจดัสร้างเหรียญรูป
เหมือน หลวงพอ่จาํเนียร  สีลเสฏโฐ เป็นที�ระลึกอายคุรบ 75 ปี เมื�อ 1 พ.ค. 54  โดยมอบเหรียญดงักลา่วใหก้บั  
พลเอก ชาตรี  ทตัติ  เป็นผูแ้ทนมอบใหก้บัทหาร ตาํรวจ ที�ปฏิบติังานในพื5นที� 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 ในปีนี5  หลวงพอ่จาํเนียร ตอ้งการสร้างเหรียญไวเ้พื�อแจกอีกครั5 งหนึ�ง พลเอก ไตรรงค ์ อินทรทตั  
นาวาตรี วิสุทธิ9   –  เยาวภา  เรืองสอน    และกาํนนัประเสริฐ  กาญจนวฒันา    คณะศิษยานุศิษยข์อง  
หลวงพอ่ทั5ง 2 รูป  ขอเชิญผูมี้จิตศรัทธาเป็นเจา้ภาพสร้างเหรียญพระ  เพื�อบนัทึกประวติัศาสตร์การสร้าง
เหรียญพระ  2 หนา้รูปเหมือน พระเทพวิทยาคมเถระ( หลวงพอ่คูณ  ปริสุทฺโธ ) วดับา้นไร่  ต.กดุพิมาน   
จ.นครราชสีมา อายคุรบ 89 ปี ( 4 ต.ค. 55)  กบั หลวงพอ่จาํเนียร สีลเสฏโฐ วดัถ ํ5าเสือ จ.กระบี� อายคุรบ 76 ปี 
( 1 พ.ค.55)  รุ่นสองพลงั  ลกัษณะเป็นเหรียญรูปไข่ ขนาด 3 ซม.  ออกแบบโดย อาจารย ์พิสุทธิศกัดิ9    
ประทุมสุวรรณ  จดัสร้างโดย บริษทั กนกณัฐ  จาํกดั เพื�อเพิ�มขวญัและกาํลงัใจใหก้บัผู้ที+กระทาํความด ีโดย 
จะมอบเหรียญพระ ใหก้บัคณะแพทยข์องโรงพยาบาลศิริราช  ที�ดแูลรักษาพระพลานามยั  “ในหลวงของเรา” 
เป็นอยา่งดี และมอบใหก้บั ทหาร ตาํรวจ และผูที้�เสียสละปฏิบติังานเพื�อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์  
 พิธีพทุธาภิเษกปลุกเสก ในวนัศุกร์  ที+   31 สิงหาคม   2555   เวลา 1549  น.   ณ  วดับ้านไร่   ต.กดุพิมาน 
 อ.ด่านขนุทด  จ.นครราชสีมา อธิฐานจติปลกุเสกโดยหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  กบั หลวงพ่อจาํเนียร       
สีลเสฏโฐ หลงัเสร็จพิธีปลุกเสก หลวงพอ่จาํเนียร  ทุบแบบพมิพ์เหรียญพระ โดยมอบใหก้บั “พพิธิภัณฑ์ 
หลวงพ่อคูณ”  พร้อมกบัถวายเหรียญพระ และปัจจยั จาํนวน  1 ลา้นบาท  แด่หลวงพอ่คูณ  รวมทั5งแจก 
เหรียญพระในวนัเดียวกนั   ณ วดับา้นไร่     
        คณะกรรมการไดส้ร้างเหรียญรูปไข่   ราคาเหรียญละ 300.- บาท ในการนี5  ขอใหท่้านกาํหนดจาํนวน
เหรียญที�จะบริจาคและเหรียญที�เกบ็เป็นที�ระลึกไวด้ว้ย  นอกจากนี5  ไดส้ร้างเหรียญเงิน ราคาเหรียญละ  
3,000.- บาท   เหรียญทองคาํ ราคาเหรียญละ 100,000.- บาท  ตามจาํนวนผูที้�สั�งจองไวเ้ท่านั5น โดยไม่มีการ 
ใหเ้ช่าในทอ้งตลาด ร่วมบริจาคผา่นทาง   ธนาคารทหารไทย จาํกดั สาขากระทรวงกลาโหมโอนเงินเขา้บญัชี 
“เหรียญพระ 2 หนา้ หลวงพอ่คูณ กบัหลวงพอ่จาํเนียร รุ่นสองพลงั”   หมายเลข   039 – 2 – 71874 – 8  
รายละเอียดสอบถามไดที้�     พลตรี พลภัทร   เรืองสอน      สาํนกัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม    
 โทร. 084 657 7271,  081 694 4731     โทร. 02 622 3560       Fax. 02 622 3561   
 ขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอาํนาจบุญกุศลทั5 งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว 
จงประสบแต่ความสุข สมหวงั ในสิ�งอนัพึ�งปรารถนาทุกประการ  
 
 
 
 



-2- 

ประธานฝ่ายสงฆ์ 
หลวงพ่อ จําเนียร  สีลเสฏโฐ   

 

ประธานฝ่ายฆราวาส 
พลเอก ไตรรงค์ –  ผศ.ดร.มานวภิา   อนิทรทัต  

นาวาตรี วสุิทธิ@  –  เยาวภา    เรืองสอน        กาํนันประเสริฐ   กาญจนวฒันา 

 
รองประธาน 

พลอากาศเอก สุเมธ –  ธนาวด ี   โพธิ@มณ ี  

พลเอก พฤณท์ – ธารณ ี สุวรรณทัต        พลเอก ชาตรี – นาฏสุมิตา   ทตัต ิ
 

ประธานที+ปรึกษา 
พระครูศรีรัตนานุยตุ  ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัเบญจมบพิตร 

พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทกัษ ์  พลเอก วศิิษฐ บุศยารัศมี 
พลเอก นิพทัธ์ ทองเลก็ พลเอก พิณภาษณ์ สริวฒัน ์  พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ 

พลเอก อรุณ  สมตน พลโท ผดุงศกัดิ9    กลั�นเสนาะ          พลโท ภาสนอิ์ทธิ9    เวทยว์ฒันะ 
พลโท เดชา  เหมกระศรี          พลตรี วรัีณ ฉนัทศาสตร์โกศล              พลตาํรวจตรี ทวชียั  วริิยะโกศล 
คุณประยรู – นิตย ์ มงัคโลปกรณ์      คุณประชา  สุจริตศรีชยักลุ        ดร.แสน  ชฎารัมย ์           
คุณกนัตชาติ   เกษมสันต ์ณ อยธุยา     ศาสตราจารย ์สนั�น  เจริญเผา่      คุณววิฒัน ์  เศรษฐพินิจ         
คุณศุภโชค   สันธยาติ (คุณฮวด)             คุณอารี   ตงัรักธรรมกลุ           คุณนิยม   ประสงคช์ยักลุ 
 

ประธานอปุถัมภ์ 

พลเอก ชชัวาลย ์ ขาํเกษม  พลเอก ไพชยนต ์  คา้ทนัเจริญ      พลโท นพดล โชติศิริ 
พลโท อุทิศ  สุนทร พลโท บญัชา   สิทธิวรยศ             พลโท ศุภวฒิุ   อุตมะ 
พลโท เชาวฤทธิ9   ประภาจิตร์ พลโท สกณุชยั  ศิริเรือง              พลโท สุภกิจ นุตสถิตย ์
พลโท สนธิศกัดิ9  วทิยาเอนกนนัท ์ พลโท สราวฒิุ   ชลออยู ่      พลโท สิรวฒิุ สุคนัธนาค 
พลโท วรวทิย ์ดรุณชู พลโท ยทุธชยั  พนัธุ์งาม           พลตาํรวจโท อาํนาจ  อนัอาตมง์าม       
พลตรีนายแพทย ์บุญลือ วงษท์า้ว    พลตรี บุญสันติ   แสนสวสัดิ9     พลตรี ชาญชยั    ภู่ทอง                 
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พลตรี เจดจ็  ใจมั�น                 พลตรี พีระพงษ ์ โตบุญมี      พลตรี นายแพทย ์ธีรยทุธ ศศิประภา     
พลตรี ชาญวฒิุ อินทุลกัษณ์ พลตรี จารุเกียรติ   ชยัวงษ ์ พลตรี จารุทศัน ์จนัทรนิมะ 
พลตรี โชค เพิกโสภณ พลตรี ธนรัตน ์  รื�นเริง พลตรี นพดล   ฟักองักรู   
พลตรี พงศธร ฉายกาํเหนิด พลตรี พลวสั   แกว้เรียน พลตรี ศุขเกษม องคะศิลป์ 

พลตาํรวจตรี ปรีชา  ธิมามนตรี พลตรี สมชาย   ลิ5นประเสริฐ พลตรี สมศกัดิ9    ทองพิลา  
พลตรี สุริยนัต ์ผาธรรม           พลตรี สุรศกัดิ9   บุญศิริ   พลเรือตรี นายแพทย ์อิทธิพล   มกรเสน 

พลตรี องักรูรัตน ์ ชาญปรีชญา พลตรี คนินทร  วงศาโรจน ์   พลตรี จรัญ พนัธุนนท ์     
พลอากาศตรี ณฐัวฒัน ์  ศิริมณีกรานต ์           นาวาอากาศเอกนายแพทย ์ธราธร    รัตนเนนย ์     
พลตรี องอาจ หินอ่อน                  พลตรี คณิต แจ่มจนัทรา        พนัโท หิมาลยั   ผวิพรรณ                  
คุณบุญญฤทธิ9   พยหุไพศาล      คุณบุญญรักษ ์ พยหุไพศาล           คุณสุนนัท ์  แสงสุวรรณ             
 คุณ นพดล   แพง่เกษร              คุณรณชยั  วรีะพงษป์ระดิษฐ ์        คุณอภิชาติ   เพียรเลิศ  

คุณชาติชาย   อศัวกิตติมากลุ     คุณรังสรรค ์ เฉลิมไกรวฒิุ                คุณจนัทนา   เลก็สมบูรณ์             
คุณประเสริฐ  พยหุไพศาล         ร้านก๋วยเตีUยวเรือ พระนคร            คุณรัชกฤต  ภูชชัวนิชกลุ      
นายแพทยช์ยัยศ  เด่นอริยะกลู  พลตรี ธานี – อินทิรา  บุนนาค  คุณณรงค ์– สมพร  จิตตเมธาสวสัดิ9  
บริษทั ฮอลลีวูด้ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั     บริษทั โรยลัสกาย จาํกดั     บริษทั ไทยทูเวย ์แฟบริค  จาํกดั 
บริษทั ลทัธพลเทรดดิ5ง จาํกดั    บริษทั รีเลท อินเตอร์เทรด จาํกดั      บริษทั  เสรีชยั  ยทุธภณัฑ ์จาํกดั  
 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 พลตรี พลภทัร – รุ่งทพิย์  เรืองสอน 

 
รองประธานกรรมการดําเนินการ 

พลตาํรวจโท ภาณุ   เกิดลาภผล      พลโท วเิชียร  แนบเนียน  พลตรี ต่อศกัดิ9    เหลืองตระกลู       
กาํนนั สมศกัดิ9   กาญจนวฒันา       คุณพิสุทธิศกัดิ9  – สิรีรัศมิ9   ประทุมสุวรรณ    พลตรี กาํชยั  กาํบงัตน 

นาวาอากาศโท ณฏัฐ ์ โหมาศวนิ   คุณสุภาวลัย ์ อินจนัทร์      นาวาเอก หญิง ผาณิช  บ่วงราชบพิตร 
 

กรรมการสายบางแค (พลตรี พลภัทร  เรืองสอน) 
พลเรือเอก กมล  –  พลตรีหญิง ทศันีย ์   สุทธิสารสุนทร     พลตรีหญิง กฤตยา   ชมไพศาล 
พลตรี ณรงค ์– พลเรือตรีหญิง นลิน  เชื�อฟัง   พลตรี วรีศกัดิ9  - นาวาตรีหญิง เตือนใจ  โกศลัจิตร 
 พลตรี ธนะ – นาวาอากาศเอกหญิง ขวญัตา    เชียงทอง       พนัเอก พลรบ  โชคระดา  

พนัเอก  ฐปนรรฆ ์  พลเมืองดี         พนัเอก สิริศกัดิ9    วรเจริญ   พนัเอก สาธิต  อู่วจิิตร  

พนัเอก วลัลภ  ประดบัศิลป์   พนัเอก ชนินทร์  โพธิ9 พนูศกัดิ9   พนัเอก นาวนิ  วฒันมงคล  
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พนัเอก ศราทิตย ์  สุขขมัศรี         พนัเอก อาณติั   ปิ� นรัตนานนท ์   พนัเอกหญิง  เรไร   ศุภลกัษณ์ 

พนัเอกหญิง กฤติยา  เสนาพลสิทธิ9     พนัโท ปรีชา – สุดารัตน ์ เบญ็จวรรณ์       พนัโท สุปรีชา สมุทร 
คุณวฒันา – นงเยาว ์  เรืองสอน คุณสุวทิย ์ เรืองสอน คุณปราโมทย ์  เรืองสอน 

คุณรัชนี   เรืองสอน คุณสุดกิจ – ชนิดา  แพวเิศษ คุณจิระศกัดิ9   เรืองสอน 

คุณจนัทร์เจา้   เรืองสอน                   คุณศิโรช   เรืองสอน คุณชวศิา   เรืองสอน  

คุณสุรางค ์  อนนัตเ์จริญยศ ร้อยเอก กาภรณ์  นาคสู่สุข คุณบุษบา   กลุกานตส์วสัดิ9    
คุณบุญส่ง  อุดมสินต ์                       คุณชวน   ปรัชญาสันติ                คุณวณี  นาคจรูญ 

พนัเอก วรุิฬ   โมอ่อน       พนัเอกหญิง ปาริชาติ  แจง้การดี     นาวาเอกหญิง อจัฉรา   ฉินนะโสต  

พนัเอก เกียรติศกัดิ9   ร่วมทอง        พนัเอก มานพ   จนัทเตมีย ์         พนัโท พงษศ์กัดิ9    ศชทิน 
นาวาโทหญิง นุชสรีย ์  ชยัวฒันาภกัดิ9     นาวาโท สรายทุธ  แสงตะวนั   พนัโท ไพทูรย ์  จงอยูสุ่ข         
นาวาตรี อานนท ์  เทียนสุวรรณ นาวาตรี ประภาส  ผาสุก      นาวาตรี โรมรัน   วงับรรพต      
 ร้อยเอก จีรวฒัน ์  พลูทรัพย ์        ร้อยเอก สมศกัดิ9   สุขมณี     ร้อยตรีหญิง กมลมาลย ์ วงับรรพต    
เรือตรี เฌนิศา  จกัษุดุลย ์              จ่าสิบโทหญิง ธิดาพร  เดชะคุปต ์   พนัจ่าเอก ผาสุก  ธญัญการ         
จ่าสิบเอก สมชาย  พลชยั              พนัจ่าโท ศุภนิมิต  สิงหบุตร  

 
กรรมการสาย จังหวดัทหารบกเพชรบูรณ์ 

พลตรี สุริยนัต ์  ผาธรรม 
ขา้ราชการและลูกจา้ง จงัหวดัทหารบก เพชรบูรณ์ ทุกนาย 

 

กรรมการสาย  ศูนย์การบินทหารบก 
พนัเอก ปรีชา  สังขแ์กว้ 

ขา้ราชการและลูกจา้ง ศนูยก์ารบินทหารบก ทุกนาย 
 

กรรมการสาย กองพลทหารม้าที+ ๒ รักษาพระองค์ 
พลตรี สุรศกัดิ9   บุญศิริ 

ขา้ราชการและลูกจา้งของ กองพลทหารมา้ที� ๒ รักษาพระองค ์ทุกนาย 
 

กรรมการสาย กรมการสัตว์ทหารบก นครปฐม 

พลตรี บุญสันติ  แสนสวสัดิ9  
ขา้ราชการและลูกจา้งของ กรมการสัตวท์หารบก นครปฐม  ทุกนาย 
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 กรรมการสาย กรมส่งกาํลงับํารุงทหาร 
พลเรือโท อิทธิคมน ์ ภมรสูต 

ขา้ราชการและลูกจา้งของ กรมส่งกาํลงับาํรุงทหาร  ทุกนาย 
 

กรรมการสาย กรมการสื+อสารทหาร 
พลโท สุภกิจ   นุตสถิตย ์

ขา้ราชการและลูกจา้งของ กรมการสื�อสารทหาร  ทุกนาย 
  

กรรมการสาย ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
พลโท เชาวฤทธิ9   ประภาจิตร์ 

ขา้ราชการและลูกจา้งของ ศนูยรั์กษาความปลอดภยั   ทุกนาย 
 

กรรมการสาย กรมกจิการชายแดนทหาร 
พลโท วรวทิย ์ ดรุณชู 

ขา้ราชการและลูกจา้งของ กรมกิจการชายแดนทหาร  ทุกนาย 
 

กรรมการสาย กรมแผนที+ทหาร 
พลโท นพดล  โชติศิริ 

ขา้ราชการและลูกจา้งของ กรมแผนที�ทหาร ทุกนาย 
 

กรรมการสาย สํานักงานแพทย์ทหาร 
พลเรือตรี นายแพทย ์อิทธิพล  มกรเสน 

ขา้ราชการและลูกจา้งของ สาํนกังานแพทยท์หาร  ทุกนาย 
 

กรรมการสายโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 
พลตรี นายแพทย ์ธีรยทุธ  ศศิประภา 

ขา้ราชการและลูกจา้งของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ทุกนาย 
 

กรรมการสาย มณฑลทหารบกที+ ๒๑ นครราชสีมา 
พลตรี สมศกัดิ9   ทองพิลา 

ขา้ราชการและลูกจา้งของ มณฑลทหารบกที� ๒๑ นครราชสีมา ทุกนาย 
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กรรมการสาย  กองบัญชาการช่วยรบที+ ๒ นครราชสีมา 
พลตรี มารุต  ลิ5มเจริญ 

ขา้ราชการและลูกจา้งของ กองบญัชาการช่วยรบที� ๒ นครราชสีมา  ทุกนาย 
 

กรรมการสาย กองพลพฒันาที+ ๒  นครราชสีมา 
พลตรี วชิยั  แชจอหอ 

ขา้ราชการและลูกจา้งของ กองพลพฒันาที� ๒ นครราชสีมา   ทุกนาย 
  

กรรมการสาย กองพลทหารม้าที+ ๓  ขอนแก่น 

พลตรี อาชาไนย  ศรีสุข 
ขา้ราชการและลูกจา้งของ กองพลทหารมา้ที� ๓  ขอนแก่น  ทุกนาย 

 

กรรมการสาย จังหวดัทหารบก บุรีรัมย์ 
พลตรี วฒิุ   แสงจกัร 

ขา้ราชการและลูกจา้ง จงัหวดัทหารบก บุรีรัมย ์ทุกนาย 
 

กรรมการสาย ผู้บัญชาการตํารวจภูธร ภาค ๓ 

พลตํารวจโท ภาณุ  เกดิลาภผล 
ขา้ราชการและลูกจา้งของ กองบญัชาการตาํรวจภูธร ภาค ๓    ทุกนาย 

 

กรรมการสายโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ@ พร. 
พลเรือตรี นายแพทย ์พนัเลิศ  แกลว้ทนงค ์

ขา้ราชการและลูกจา้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ9  พร. ทุกนาย 
 

 กรรมการสาย นนทบุรี   
คุณ ประชา  สุจริตศรีชยักุล 

 คุณณฐักมล  สุจริตศรีชยักลุ                 คุณณฐัพล  สุจริตศรีชยักลุ      คุณ สรัญรส  สุจริตศรีชยักลุ      
สมาชิกสภาจงัหวดันนทบุรี  สมศกัดิ9   ธนเดชากลุ       คุณมณี  ไสยยา     คุณดวงประภา สุจริตศรีชยักลุ 
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กรรมการสาย ประธานเทศบาล ตําบลโคกกรวด สัญลกัษณ์  กาญจนวฒันา 
                                    นายกเทศมนตรี เทศบาลตาํบลโคกกรวด ปรีชา มิตรสูงเนิน 

นายกเทศมนตรี เทศบาลตาํบล เมืองใหม่โคกกรวด รุ่งเรือง กาญจนวฒันา 
คุณเกียรติศกัดิ9   -  รุ่งรัตน ์  บูชาชยัรัตน ์                   คุณสมบติั  –   กลัยา    กาญจนวฒันา  
คุณกาญจนา  กาญจนวฒันา     คุณรุ่งอรุณ    กาญจนวฒันา       คุณสุกญัญา       กาญจนวฒันา          
คุณสรรชยั     กาญจนวฒันา    คุณกษม        กาญจนวฒันา           คุณ ชนากาณต ์  บูชาชยัรัตน ์  
คุณโฆษิต   บูชาชยัรัตน ์           คุณอาคม    มิตรสูงเนิน                 พนัโท สาํราญ     แกว้อ่อนตา  
คุณ อุดม – ยนิดี ทองรวย 

 
รายชื+อคณะกรรมการสาย คุณพสุิทธิศักดิ@ – สิรีรัศมิ@  ประทมุสุวรรณ 

กรรมการสายสุขุมวทิ 42 
พลตาํรวจตรี จรัญ  ชิตะปัญญา และครอบครัว  อดีตผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธร จงัหวดัสิงห์บุรี 

 

กรรมการสายโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 
พลตรี หญิง บรรจง  สืบสมาน  อดีตอาจารยค์ณะแพทยศ์าสตร์โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 

 

กรรมการสายกองทพัอากาศ 
นาวาอากาศเอก สมชาย  นุชพงษ ์ ผูอ้าํนวยการกองฝึกร่วมและผสม กองทพัอากาศ 

นาวาอากาศโท อภิชาติ  นาถนิติธาดา  แผนกมวลชนและเสริมสร้างอุดมการณ์ กองกิจการพลเรือน 
กองทพัอากาศ 

  

กรรมการสายศาลฎกีา 
คุณภาวนา  สุคนัธวณิช  ผูพ้ิพากษาศาลฎีกา 

  
กรรมการสายวดัถํLาเสือ  จ.กระบี+ 

แม่ชีระเบียบ  ประทุมสุวรรณ  พร้อมครอบครัวประทุมสุวรรณและครอบครัวเพชรรัตน ์

 

กรรมการสาย บริษทั โรสา (ไทยแลนด์) จาํกดั 
คุณไพรัช – คุณอจัฉรา  มหธารทิพย ์
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กรรมการสาย บริษทั ปากนํLาโพ ทรานสปอร์ต จํากดั 
คุณปราโมทย ์ ตั5งสุทธิวงศ ์ และครอบครัว 

 

กรรมการสาย หจก.ฮันเตอร์กรุ๊ป 

คุณแสงโสม  บุญคุม้สวสัดิ9   และคุณกรองกาญจน ์ บุญคุม้สวสัดิ9  
 

กรรมการสายธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
คุณวโิรจน ์ เศรษฐปราโมทย ์ อดีตผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 

 

กรรมการสายสํานักงานเขตวฒันา 
คุณราณี  ปุณณะหิตานนท ์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการเขตวฒันา 

 

กรรมการสายสํานักงานเขตคลองสาน 

คุณขจิต  ชชัวานิชย ์ ผูอ้าํนวยการเขตคลองสาน 

 

กรรมการสายมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

รศ.ดร.ทวพีร  สิทธิราชา  อาจารยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

กรรมการสายหาดใหญ่ 

คุณกูภ้ยั  แซ่วุน่  ผูสื้�อข่าวทอ้งถิ�น  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
 

กรรมการสาย บริษทั โรงงานผลติภัณฑ์อาหารไทย จํากดั 
คุณจิรวฒัน ์ พร้อมพงษศ์รี  และครอบครัว  กรรมการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

กรรมการสาย บริษทั ยูนิเฟิร์ม จํากดั 
คุณอนุพนธ์  เดชคุณากร  และครอบครัว  กรรมการผูจ้ดัการ 

 

กรรมการสาย บริษทั มะลภิร จํากดั 
คุณจนัทรา  ชยันาม  กรรมการผูจ้ดัการ 
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กรรมการสาย บริษทั ร็อคฮีท เอนจิเนียริ+ง จํากดั 
คุณสุชาติ  อาํนาจวภิาว ี กรรมการผูจ้ดัการ 

 

กรรมการสาย บริษทั เฟรเซนีอสุ คาบี (ไทยแลนด์) จํากดั 
คุณไพศาล  ศิริสินสุข  ผูจ้ดัการทั�วไป 

 

กรรมการสาย โรงแรมหัวหินแกรนด์ 
คุณวรางคณา  สุขเสรี  ผูจ้ดัการทั�วไป/กรรมการบริหาร 

 

กรรมการสาย บริษทั อ่อนนุช 88 ออโตเซอร์วสิ จํากดั 
คุณชยัวฒัน ์ แก่นจรรยา 

 

กรรมการสาย ศรีนครินทร์บลูพรินต์ 
คุณสุวมิล  สัมมาสุจริตกลุ 

 

กรรมการสายสํานักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ดร.กาญจนา  จนัทร์ไทย  ผูอ้าํนวยการสาํนกั ฯ 

 

กรรมการสายอทุยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ 

ดร.ทศันีย ์ ศรีมงคล  ผูอ้าํนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ ์

 

กรรมการสาย บริษทั อนิฟินิตีL คอนเน็ต (ประเทศไทย) จํากดั 
คุณสุทธิพจน ์ จิรภทัรโชติมณี  กรรมการผูจ้ดัการ 

 

กรรมการสาย เชียงใหม่ 

คุณณรงค ์ ศรีทิพาธร – คุณบุษรา  วฒันชยั 
 

กรรมการสาย บริษทั เอดี ฮีโร่ ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
คุณรัชกฤต  ถาวรธนิตกลุ และครอบครัว   กรรมการผูจ้ดัการ 
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กรรมการสายสํานักงานเขตประเวศ 
คุณธีรพงศ ์  สาขี  วศิวกรโยธา   สาํนกังานเขตประเวศ 

คุณเสรี  วฒันเดชาชาญ  นายช่างโยธา  สาํนกังานเขตประเวศ 
 

กรรมการสายจังหวดันครศรีธรรมราช 
คุณกลัยา อโนชา  อดีตผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน ไทยธนาคาร จาํกดั 

 

กรรมการสายกรมอทุยานแห่งชาต ิ
คุณสมพงษ ์จีราระรื�นศกัดิ9  คุณวฒันา  เวทยประสิทธิ9  

 

กรรมการสายปากนํLา 
คุณเส่ง กยุยาวฒันานนท ์  อดีตกาํนนัตาํบลศีรษะจระเขใ้หญ่ 

 
กรรมการสายทั+วไป 

วา่ที� ร.ต.พงษเ์พชร์ พิทยาพละ  คุณภกัดี  เวชชประสิทธิ9   คุณมรกต  จนัทร์ไทย 
คุณวรินทร์ – คุณ จนัทิรา  ฟุ้งเฟื� อง คุณชาญศกัดิ9   โชคดีมีบุญ  คุณธีรศกัดิ9   นิธิพิเชฐ 
คุณจรุณี  แซ่อ๋อง บจก.ภูเกต็เขม็เจาะ  คุณสุพตัร์ ศรีพงษสุ์ข  คุณวสมล วานิช และครอบครัว 
คุณสมรวย-คุณนงคน์วล ชยัพานิช  คุณดาลดั  ปโยราศิสกลุ  

ร้านทองไทยโชคดี (จนัดี) จ.นครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบแสดงความจํานง 
 

ขา้พเจา้……………………………………………………………. 

ที�อยู…่……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

โทรศพัท ์…………………………โทรสาร …………………………. 

 

 ขอสั+งจอง        -  เหรียญทองคาํ     ราคาเหรียญละ  100,000.- บาท      จาํนวน  …….…. เหรียญ 

                         -  เหรียญเงิน          ราคาเหรียญละ       3,000.- บาท      จาํนวน  ….…… เหรียญ 

                         -  เหรียญทองแดง  ราคาเหรียญละ          300.- บาท      จาํนวน  ………. เหรียญ 

 

ขอบริจาค         เหรียญทองแดง   จาํนวน  …... เหรียญ   หรือเงินบริจาค จาํนวน……… บาท 
 

 รวมเป็นเงินทั5งสิ5น …………บาท  (………………………………………) 
 

โอนผ่าน   ธนาคารทหารไทย จํากดั สาขากระทรวงกลาโหม  หมายเลขบัญชี   039 – 2 – 71874 – 8 
บัญชี “เหรียญพระ 2 หน้า หลวงพ่อคูณ กบัหลวงพ่อจําเนียร รุ่นสองพลงั” 

กรุณาส่งสาํเนาการโอนเงินพร้อมกบัใบแสดงความจาํนงทนัที   Fax.   02 622 3561 ,  02 222 6973 
 

 

 สอบถามรายละเอยีดได้ที+   
 1. พลตรี พลภทัร  เรืองสอน         สาํนกัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม    
     โทร. 084 657 7271,  081 694 4731  โทร. 02 622 3560    Fax. 02 622 3561   
 2. นาวาเอกหญิง พรพยงุ  นาคสุข    หวัหนา้กองการเงิน   กรมแผนที�ทหาร                        
     โทร 086 099 5806      Fax.   02 222 6973 


