


พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเย่ียมร้านเหล่าทัพ และร้านกองทัพบกในงานกาชาด
ประจ าปี 2565 โดยมี พลตรี สัมพันธ์ ด ารงคกุ์ล เจ้ากรมสวัสดกิารทหารบก ร่วมคณะ ณ สวนลุมพินี เมื่อ 8 ธันวาคม 2565

พลเอก สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (1 ) น าคณะตรวจเยี ่ ยมกรมสวัสด ิการทหารบก 
เพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาขัดข้องของหน่วย โดยมี พลตรี สัมพันธ์ ด ารงค ์กุล เจ้ากรมสวัสด ิการทหารบก 

ให้การต้อนรับ ณ กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อ 7 ธันวาคม 2565 

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันมวยไทย ประจ าปี 2566 
โดยมี พลตรี สัมพันธ์ ด ารงค์กุล เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ร่วมพิธีแถลงข่าว ณ หอประชุมกิตต ิขจร กองบัญชาการกองทัพบก 

เมื่อ 7 ธันวาคม 2565

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้ านการเงิน 
โดยมี พลตรี สัมพันธ์ ด ารงค์กุล เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ หอประชุ มกิตติขจร

กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อ 21 ธันวาคม 2565
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สวัสดีครับ
พันเอก กัญจน์ณัฎฐ์ นิลนนท์
บรรณาธิการสวัสดิการสาร 

สวัสดีปีใหม่ 2566 ครับผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้จะเป็นการเริ่มนับ 1 ใหม่ในปีพุทธศักราช 2566 

ซึ่งตรงกับวันท่ี 1 มกราคม ของทุก ๆ ปีโดยยึดวันข้ึนปีใหม่ตามปฏิทินเกรกอเรียน ซึ ่งเป็นปฏิทิน

ท่ีใช้แพร่หลายในประเทศตะวันตก มีระยะเวลา 1 ปียาวนาน 365.25 วัน เวลาการนับ 1 ปีคือ

เวลาท่ีข้ัวโลก โคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ (365 วัน) นับได้เป็น 12 เดือนตามปฏิทิน

สุริยคติ จึงท าให้ปีใหม่คือช่วงเวลาของการข้ึนรอบใหม่หลังจากครบ 365 วันหรือ 12 เดือนนั่นเอง

ในเดือนมกราคมนี้ วันท่ี 18 มกราคมของทุกปี นับเป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่งในวงการทหาร

ของไทย เพราะเป็นวันท่ีระลึกในวาระที ่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระท ายุทธหัตถีกับ

พระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันท่ี 18 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันกองทัพไทย” หรือ

"วันยุทธหัตถี" ตามการค านวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท่ีระบุว่า พระองค์กระท ายุทธหัตถี 

ในวันจันทร์ แรม 2 ค ่า เดือนย่ี ปีมะโรง จุลศักราช 954 ค านวณได้ ตรงกับวันที ่ 18 มกราคม 

พุทธศักราช 2135 (บางต าราว่า ปีพุทธศักราช 2136)

สุดท้ายนี้ทางทีมงานบรรณาธิการ ขอให้ผู ้อ ่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแร งเพราะ

ช่วงนี้อากาศในประเทศไทยหนาวเย็น สภาพอากาศจะค่อนข้างเย็นและแห้ง ท าให้เกิดผลกระทบ 

ต่อสุขภาพร่างกายได้ครับ



คณะกรรมการจัดท าสวัสดิการสาร

พลตร ีสัมพนัธ ์ ด ารงคก์ลุ
ผู้อ  านวยการ

พ ันเอก มงคล  บ ุตรดาวงษ ์
รองผูอ้  านวยการ

พ ันเอก สมสกลุ  วิจติรภาพ
รองผูอ้  านวยการ
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กองอ านวยการ

ผู้ช่วยผูอ้  านวยการ

พันเอก ช านาญ ใจทนั
ผู้อ  านวยการกองแผนและโครงการ กรมสวสัดกิารทหารบก

พันเอก สมเกยีรต ิถนอมค ุม้
ผู้อ  านวยการกองการสงเคราะห ์กรมสวสัดกิารทหารบก

พันเอก พสษิฐ ์รัชพลพงศ ์
ผู้อ  านวยการกองกจิการรา้นสวสัดกิารกลาง กรมสวสัดกิารทหารบก

พันเอก ประจง เกยีรตริศัม ี
ผู้อ  านวยการกองการออมทรพัย ์กรมสวสัดกิารทหารบก

พันเอก นราธปิ จนัทะแจง้
ผู้อ  านวยการกองการกฬีา กรมสวสัดกิารทหารบก

พ ันเอก เชฏฐ กจิวฒันา
ผู้อ  านวยการกองการฌาปนกจิ กรมสวสัดกิารทหารบก

พ ันเอก จรเีมศร ์เปาอนิทร์
ผู้อ  านวยการกองกจิการสโมสร กรมสวสัดกิารทหารบก

ฝ่ายจัดการ

พ ันเอกหญงิ ณัฐปรยีา  ชัยยงั

ที่ปรึกษากฏหมาย

พ ันตร ีอคัรนนัท ์ ศกัดิบ์รบิรูณเ์ดช

เหรญัญกิ

พ ันโท อนริตุ  ก ังวาลย ์

ที่ปรึกษา

พลเอก กนติ วาสกิศริ ิ
พลโท อนนัตศ์กัดิ์ ล ักษณลมา้ย
พลเอก ก ิตตทิศัน์ บ  าเหนจ็พนัธ ุ์
พลเอก ธรีะ ไกรพานนท์
พลโท เฉลมิเกยีรติ โพธ ิท์องนาค
พลโท สุรไกร จ ัตมุาศ
พลเอก บรรณวฒัน์ มาโกมล
พลตร ีเกษม เบญจนริตัศิยั
พลเอก ศภุณัฐ แก้วหริญั
พลโท ชวเมธ จ ุ้ยเจรญิ
พลเอก ราชติ อรุณรงัษ ี
พลโท เฟ ือ่งวทิย ์ เลาหสรุโยธนิ

กองบรรณาธกิาร

พันเอก กญัจนณ์ฏัฐ์ น ิลนนท์ บรรณาธกิาร
พ ันเอก เชฏฐ กิจวฒันา ผู้ช่วยบรรณาธกิาร
พันเอกหญงิ พรรวนิท์ ส ิงหเดช ผู้ช่วยบรรณาธกิาร
พ ันโท เกยีรตกิลู อย ูอ่  า่ ผู้ช่วยบรรณาธกิาร
พันโทหญงิ ชวัลนชุ พ ูนนาผล ผู้ช่วยบรรณาธกิาร
พ ันโทหญงิ บศุรนิทร์ อ ุลปาทร ผู้ช่วยบรรณาธกิาร
พันโทหญงิ ไอเดยี อดุลยานภุาพ ผู้ช่วยบรรณาธกิาร
พ ันตร ีศาฑนิ มาโกมล ผู้ช่วยบรรณาธกิาร
พ ันตรหีญงิ ปารชิาติ น ิลเขยีว ผู้ช่วยบรรณาธกิาร
ร้อยโทหญงิ พมิพช์นก จ ันทรฆาฏ ผู้ช่วยบรรณาธกิาร
ร้อยโท ภ ัทรพงศ ์ ทัพวนานต์ ผู้ช่วยบรรณาธกิาร
ร้อยตร ีเจตนนัท์ ส ุวรรณกฏู ผู้ช่วยบรรณาธกิาร
ร้อยตรหีญงิ กชมน สอนนิม่ ผู้ช่วยบรรณาธกิาร

ธันวาคม 2565
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❑ การตรวจสอบสถานภาพการเปน็สมาชกิฌาปนกจิเคราะหก์องทพับก .…………….......………….................
❑ เปน็หนี ้อยา่งไรใหก้ายใจเปน็สขุ ...................................................………………..………....……….....……….
❑ 8 วิธเีอาตวัรอดในพ ืน้ทีค่นหนาแนน่ ................….…………………………..…………........................……………
❑ ข้อเทา้บวมหลงัออกก าลงักายรกัษาอยา่งไร ...........................……………………………………….....………......
❑ อาหารลดน า้ตาลในเลอืด 9 อย ่าง ….…………...……………………….……………………………………..................
❑ เคลด็ลบัดแูลสขุภาพใหแ้ขง็แรงในชว่งหนา้หนาว ………..………………………............................................
❑ สรรพคณุของกาแฟ ............................................................................................................................. ..
❑ สุดยอดประโยชน ์“ผลไมห้นา้หนาว”.........................…………………………………....……………..……….….....
❑ ประกาศกรมสวสัดกิารทหารบก .……………………………………………………………………………………………....
❑ ผนวก ก ……………………………………………………………………………………………………………………………......

▪ การคดิค  านวณยอดสมาชกิฌาปนกจิสงเคราะหก์องทพับก
ห ้วงระยะเวลาตัง้แต ่21 ก ันยายน 2565  – 20 ตุลาคม 2565

❑ ผนวก ข  ……………………………………………………………………………………………………………………………....
▪ รายนามสมาชกิฌาปนกจิสงเคราะหก์องทพับกทีถ่งึแกก่รรม

❑ ผนวก ค ……………………………………………………………………………………………………………….…………….....
▪ รายนามสมาชกิฌาปนกจิสงเคราะหก์องทพับกทีถ่กูถอนสภาพออกจากทะเบยีนสมาชกิชัว่คราว

❑ บ ัญชหีมายเลขโทรศพัท ์กรมสวสัดกิารทหารบก ……………………………………………………………….…….....
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49
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สวัสดีท่านผู้อ่านสวัสดิการสารทุกท่าน ฉ บับนี ้ 
กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก อยากให้ท ุก
ท่านได้รับทราบเก่ียวกับการตรวจสอบสถานภาพของท่าน
สมาชิกซ ึ ่ ง ในป ัจจุบ ั นมีสมา ชิกฌาป นกิจสง เคราะห ์
กองทัพบกมากมายหลายท่าน ได ้สม ัครเข ้าเป ็นสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบกมา เป็นเวลานาน ไม่ เคย
ตรวจสอบสถานภาพ การเป็นสมาชิกของตนเองเลย

จากการปฏิบ ัต ิงานที ่ผ่าน ๆ มาสมาชิกฌาปนกิจ
สงเคราะห์กองทัพบก ไม่ได้มีการตรวจสอบสถานภาพให้เป ็น
ปัจจุบัน จึงท าให้เกิดปัญหาและข้อขัดแย้งเกิดข้ึน ท่านสมาชิก
ทุกท่านควรตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกของท่าน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และด าเนินการย่ืนเรื่องขอเปล่ียนแปลง
ข้อมูลทุกครั้งที่มกีารเปล่ียนแปลง ให้เปน็ปัจจุบนั อยู่ตลอดเวลา

เพื่อให้สถานภาพการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพบก ของท่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อท่านถึงแก่
ความตาย ผู้รับเงินสงเคราะห์จะได้ด าเนินการยื่นเร ื ่องขอรับ
เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพได้โดยรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา ใน
การด าเนินการสอบสวนทายาท ในกรณีที่ผู้รับเงินสงเคราะห์ที่
ระบุไว้ถึงแก่ความตายไปแล้วก่อนสมาชิก กองการฌาปนกิ จ 
กรมสว ัสด ิการทหารบก จึงขอให้สมาช ิกทุกท่านกรุณา
ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพบก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ควรตรวจสอบข้อมูลของ
ตนเองให้เป็นปัจจุบัน ดังน้ี

กองการฌาปนกจิ
www.chapanakit-rta.com
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- วัน/เดือน/ปีเกิด
- ช่ือตัว และช่ือสกุล ถูกต้องตามที่ท่านระบุไว้หรือไม่
- มีการเปล่ียนแปลง ชื ่อต ัว และชื ่อสกุล ถ้ามีการ

เปล่ียนแปลงควรรีบด าเนินการแจ้งเรื่องขอเปล่ียนแปลงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันทันที

- มีการย้ายที่อยู่อาศัย ควรแจ้งใหกั้บเจ้าหน้าที่ ให้ท า
การเปล่ียนแปลงที่อยู่ให้เป็นปัจจุบัน          

- ผู้รับเงินสงเคราะห์ที่ท่านระบุไว้ตอนสมัครสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ถ้าผู้รับเงินสงเคราะห์ถึงแก่ความต าย 
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ควรมาท าเรื่องการเปลี ่ยนแปลง
ผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นคนใหม่ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน

การเปล่ียนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ ต ้องมี
ระยะห่างกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปี ที่สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์  
ที่จะท าการเปล่ียนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นคนใหม่ แต่ถ้า
ผู้รับเงินสงเคราะห์ถึงแก่ความตาย สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
สามารถท าการเปลี ่ยนแปลงผู ้ร ับเงินสงเคราะห์ได ้ท ันที
แต่กรณีถ้าท่านไม่ได้ช าระเงินสงเคราะห์ด้วยตนเอง จะต้ องมี
การยินยอมจากผู้ช าระเงินก่อน ถึงจะเปลี ่ยนแปลงผู ้ร ับเงิน
สงเคราะห์ได้ ยกเว้น จะมีการเปลี ่ยนแปลงสถานภาพการ
สมรสตามกฎหมายที ่ได ้ก าหนดไว้ เพื ่อให ้สถานภาพการ     
เป ็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของท่านเป็นด ้วยความ
เรียบร้อย เมื่อท่านถึงแก่ความตาย ผู้รับเงินสงเคราะห์ จะได้
ด าเนินการย่ืนเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพได้โดย
รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการด าเนินการสอบสวนทายาท

การตรวจสอบสถานภาพการเป ็นสมาชิกสามารถ
สอบถามได้ท ี ่ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสด ิการทหารบก     
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2654 7400 ต่อ 6462, 6469, 6480
เว็บไซต์ : www.chapanakit-rta.com 
Facebook : กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.  
Application Android : RTACS-Mobile  

โดยคลิกที่ตรวจสอบสถานภาพสมาชิกแล้วกรอก
เลขทะเบียนสมาชิก หรือหมายเลขบัตรประชาชน
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ที่มา : https://rtacs.chapanakit-
rta.com/checkmemberstatus/

ผู้น  าเสนอ : ร้อยโท  ภ ัทรพงศ ์ ทัพวนานต์

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานภาพ
สมาชกิฌาปนกจิสงเคราะหก์องทพับก

www.chapanakit-rta.com

1. คลิกเมนูตรวจสอบ สถานภาพสมาชิกฌาปนกิจฯ

2. ใส่เลขทะเบียนสมาชิก หรือเลขบัตรประจ าต ัวประชาชน 
คลิกปุ่มตรวจสอบ ตัวอย่าง ต136869/30 (ไม่ต ้องใส่จุด ),
5305105246 หรือ 3360290000027

3. แสดงข้อมูลส่วนตัว และผู้รับเงินสงเคราะห์

4. ข้อมูลเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

5. ข้อมูลการค้างช าระเงินสงเคราะห์

6. ข้อมูลการช าระเงินที่ผ่านมา 12 เดือน

7. พิมพ์ข้อมูล

8. กลับสู่หน้าตรวจสอบ

1
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http://www.chapanakit-rta.com/
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หน้ีสิน เป็นส่ิงที่ไม่มีผู้ใดต้องการให้เกิดข้ึนกับตนเอง 
แต่ทว่าบางครั้งความจ าเป็นของชีวิตก็บังคับให้ต้องก่อหนี ้สิน 
คนที่เป็นหน้ี จะต้องดิ้นรนพยายามหาเงินเพื่อน าไปใช้หน้ี 
จะได้ปลดเปล้ืองหน้ีที่มีอยู่ออกไปให้พ้น การรับภาระหน้ี
เป็นสาเหตุของความเครียดอีกประการหน่ึง ส่ิงส าคัญทีสุ่ดของ
ผู้ที่ตกอยู่ในฐานะลูกหน้ีคือการมองโลกในแง่บวก และพยายาม
เต็มที่ให้ปลดหน้ีได้ แท้จร ิงชีวิตที ่เป ็นหนี ้ นั ้นก็สามารถมี
ความสุขได้เช่นกัน เพียงปรับเปล่ียนวิธีการคิดเพื ่อให ้ใจและ
กายเป็นสุข โดยวิธีคิดให ้เป ็นสุขในขณะที ่ยังเป ็นหนี ้ ม ีเทคนิค 
ดังน้ี

หลักการค ิดของผู้ท ี่ตกอย ู่ในฐานะลูกหนี้

2. ไมโ่ทษโชคชะตา
การโทษโชคชะตาจะท าให้ผู้ที่ตกอยู ่ในฐานะลูกหนี ้ ใช้

ชีวิตอย่างเล่ือนลอย ไร้จุดหมาย เพราะความคิดที่ว่าต ้ องเป ็น
หนี ้เพราะดวงไม่ด ี หร ือฟ้าด ินลงโทษจะท าให ้ลูกหนี ้ไ ม่
กระตือรือร้นปลดหน้ี หากแต่รอคอยเพ่ือให้มีใครมาช่วยเหลือ 
ซ่ึงวิธีการแก้ไขความคิดลักษณะน้ี ลูกหน้ีควรคิดหาสาเหตุว่า
ตนเองเป็นหน้ีเพราะอะไร และท าอย่างไรจึงจะปลอดหนี ้ได้
อย่างถาวร การเปล่ียนความคิดในลักษณะน้ีจะท าให้สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและไม่กลับไปเป็นหนี ้อีก แม้ใน
อนาคตจะพบเจอกับวิกฤติทางการเงินอีกก็ตาม
3. มคีวามสขุแบบพอเพยีง

คนที่เป็นหน้ีสามารถมคีวามสุขในชีวิตได้โดยใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง ควรเริ่มต้นด้วยการหาความสุขแบบง่าย ๆ ใกล้ต ั ว 
เช่น หากเป็นคนมีรายได้น้อย ควรเลือกซื ้อสิ ่งของที ่ม ี ราคา   
เหมาะสมกับฐานะตนเองมาใช้ กระเป๋าสตางค์ท ี ่ม ีราคา
ประหยัด ไม่จ าเป็นต้องเลือกใช้กระเป๋าแบรนดด์ังราคาแพง ๆ 
เลือกรับประทานอาหารทีม่ีราคาประหยัดและช่วยใหสุ้ขภาพดี
เช่น ผักและผลไม้ เลือกรับประทานอาหารประเภทเน้ือสัตว์ให้
น้อยลงและเพ่ิมอาหารประ เภทธัญพืชให ้ เพิ ่ มมากขึ ้ น 
เมื่อสุขภาพร่า งกายดี  สุขภาพจิตก็จะด ีต าม สุขภาพ
แข็งแรงดีจะช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด ้าน
ค่ารักษาไปด้วย
4. ม ีเมตตากรุณา

การที่เป็นหน้ีสินไม่ได้หมายความว่าต้องแล้งน ้าใจกับคน
ที่ล าบากกว่า ตรงกันข้าม แม้จะมีหนี ้สิน แต่หากช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนก็เปรียบได้ดั่งการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่
ในหัวใจ ซ่ึงเมื่อเมล็ดพันธุ์น้ีเติบโตข้ึนจะท าให้สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

ผู้ที่เป็นลูกหน้ีควรเริ่มต้นที่การปรับความคดิของตนเอง
เสียก่อน เพราะความคิดดี ๆ จะน ามาซึ ่งจิตใจที ่ม ีความสุข
น่ันเอง โดยการมีความคิดดี ๆ นั ้นสามารถท าได ้หลายทาง 
ได้แก่
1. การมองโลกในแง่ดี       

การมองโลกในแง่ดีจะท าให้ผู้ที่เป็นหน้ีใช้ชีวิตได้อย่าง
มีความสุข เริ่มต้นด้วยการปรับทัศนคติของตนเอง โดยไม่
ควรคิดว่า “ท าอย่างไรก็ไม่สามารถปลดหนี ้ได ้” เพราะ
ความคิดลักษณะน้ีเปรียบเสมือนกับการเป็นกับดักความคิดที่
ท าให้ไม่พ้นไปจากการเป็นหน้ี สร้างความท้อแท้ให้กับตนเอง 
เป็นตัวฉุดรั้งไม่ใหต้่อสู้เพื่อน าไปสู่ชีวิตปลอดหน้ีได้ ควรเปล่ียน
ความคิดในแง่ที่ว่า “ถึงอย่างไรก็จะสามารถใช้หนี ้ได ้อย่าง
แน่นอน” เพราะเพียงแค่เริ่มต้นค ิดในแง่บวกว่าจะสามารถ
ปลดหน้ีได้ก็เปรียบเหมือนกับประสบความส าเร็จในการ
ปลดหน้ีไปครึ่งหน่ึงแล้ว
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ส าหรับผู้ที่ตกอยู่ในฐานะลูกหน้ีควรตระหนักว่าขณะนี้
ตนเองได้เผชิญกับอุปสรรคที่ยากอีกช่วงหน่ึงของชีวิต ซึ่งสิ ่งท ี่
จะน าพาให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี ้ไปได ้ ค ือ หลักการ
ปฏิบัติตัวดังต่อไปน้ี
1. ขย ันหม ั่นเพ ียร

การมีรายรับทางเดียวก็อาจไม่พอต่อการปลดหน้ีได้ 
ผู้ที่ตกอยู่ในฐานะลูกหน้ีจึงควรเริ่มมองหางานพิเศ ษหรือ
รายรับเสร ิมทางอื ่น ในปัจจุบ ันการหารายได ้นั ้นมีหลาย
ช่องทาง อาทิ การท างานพิเศษที่ร้านอาหาร การขายอาหาร
ที่ตลาดนัด การรับท างานพิเศษทางอินเทอร์เน็ต หากมองทกุส่ิง
เป็นหนทางของรายรับได้ เช่ือได้ว่าความขยันจะน าพาสู ่การ
ปลดหน้ีได้ส าเร็จอย่างแน่นอน
2. อดทน

แม้บางครั้งการท างานอย่างหนักเพื่อให้ได้มาซ่ึงรายรับที่
เพิ่มข้ึนอาจท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย เหน็ดเหนื ่อยเมื ่อยล้าไป
บ้าง แต่ในช่วงน้ีผู้เป็นลูกหน้ีต้องอดทน เพราะความอดทนจะ
ช่วยให้สามารถปลดหน้ีได้ในเวลาอันรวดเร็ว ในขณะเด ียวกัน 
หากผู้ที่เป็นลูกหน้ี หากท้อถอยหมดความอดทนไปเสียก่อน 
หนทางสู่การปลดหน้ีก็จะไม่เกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนไดอ้ย่างช้า ๆ 
ท าให้ต้องเสียดอกเบี้ยไปมากทั้งที่ไม่ควรจะเสีย
3. ไม ่ก ู้หนี้ก ้อนใหม ่

การกู้หน้ีก้อนใหม่เพื่อมาปลดหน้ีเก่าเปรียบไดด้ั่งการต่อ
วงจรการ เป็นหน้ี อย่างไม่จบส้ิน ควรเริ่มต้นที่การปลดหน้ีเก่า
ให้ได้โดยใช้ความขยันเป็นที่ตั้ง ระหว่างการหาเงินเพือ่ปลดหน้ี 
คุณไม่ควรหาหน้ีก้อนใหม่เข้ามาเพิ่ม เพราะมันจะท าให ้ค ุณ
รับภาระในการใช้หน้ีทีห่นักข้ึนและอาจจะท าให้คณุไม่สามารถ
ปลดหน้ีก้อนใดได้เลย

4. ออมก่อน ใช้ทีหลัง
แม้จะมีภาระในการช าระหน้ี แต่ส่ิงหน่ึงที่ลูกหนี้ไม ่ควร

ละเลยคือการออมเงินให้เป็นนิสัย เมื่อได้รับเงินเดือนควรแบ่ง
เงินออกส าหรับช าระหน้ีก่อน จากน้ันจึงแบ่งเงินที่เหลือส าหรับ
ออม โดยเงินที่เหลือจากสองส่วนน้ันจึงค่อยน ามาใช้ การออม
ก่อนใช้ทีหลังจะท าให้ลูกหน้ีมีเงินเก็บส าหรับใช้ยามฉุกเฉิน 
ยกตัวอย่างเช่น เงินค่ารักษาพยาบาล เงินค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
เป็นต้น ซ่ึงข้อดีของการมีเงินออมก็คือการปลอดหน้ีอย่างถาวร
น่ันเอง
5. เลกิใชบ้ตัรเครดติ

หากลูกหน้ียังมีการใช้บัตรเครดิตอยู่ ควรเลิกใช้ในทันที
เพราะบัตรเครดิตเป็นส่ิงที่เสริมสร้างนิสัยการใช้จ่ายเงินอย่าง
ขาดสติ ท าให้มีนิสัยการใช้เงินแบบไม่คิดหน้าคิดหลัง ทางที่ดี
ที่สุดส าหรับลูกหน้ีคือการใช้เงินเท่าที่ตนเองมี โดยก าหนดเงิน
ที่ใช้ในแต่ละวันให้เพียงพอต่อการซ้ือสินค้าที่จ า เป็นเท่าน้ัน 
วิธีน้ีจะท าให้เงินเก็บเพ่ิมจ านวนมากข้ึนอย่างแน่นอน

หากสามารถเปลีย่นทศันคติที่ม ีต ่อการเป ็นหนี้ได้
ด้วยการมองว่าการปลดหนีไ้มใ่ชเ่รือ่งยากอยา่งทีค่ดิ รวมทั้ง
ม ีความพยายามในการปลดหนีโ้ดยใชค้วามขยนัและอดทน
เป ็นทีต่ ัง้ เชื่อไดว้า่วนัหนึง่จะปลดหนีไ้ดแ้ละประสบความส าเรจ็
ในชีวิตอย ่างแน่นอน

ที่มา : https://moneyhub.in.th/article/debt-happy-2/

ผู้น  าเสนอ : พันตรหีญงิ ปารชิาต ิ นิลเขยีว
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จะท าให้ถูกผลักและส้ินเปลืองพลังงานมากกว่าไหลไปกับ
ผู้คน อย่าหยุด เพราะการหยุดเดินอาจท าให้สะดุดล้ม
จนโดนคนข้างหลังเหยียบได้

4. รักษาสมดุลร่างกาย อย่าล้มเด็ดขาด ผู้รอดตายจาก 
“อิแทวอน” ต่างบอกว่า “ถ้าฉันล้มคงตายไปแล้ว” เพราะ
ถ้าล้มจะโดนเหยียบหรือขาดอากาศหายใจมากขึ ้น 
คล้ายเกมโดมิโนและยากต่อการกลับมายืน ถ้าเราไปต่อ
ไม่ได้จริง ๆ เดินก็ไม่ได้ ยืนตัวตรงเข้าไว้ รักษาสมดุล
ยึดพ้ืนที่ยืน

5. หาที่ก าบัง อย่าอยู่ติดก าแพง หลีกเลี ่ยงทางแคบ 
ไม่ควรอยู่ติดก าแพงหรือหลังเสา เน่ืองจากเสี ่ยงถูกเบ ียด
ทุกทิศทาง แน่นมาก ไร้ทางออก บริ เวณนั ้นมีคว าม
กดอากาศสูง อันตรายมาก

6. หายใจเข้าให้ลึก ๆ หน่ึงในสาเหตุการเสียชีวิต
คือโดนเบียดจน ขาดอากาศหายใจ ท าให้วูบล้ม โดนเหยียบ
กันในที่สุด วิธีเอาตัวรอดในพื้นที่มีคนหนาแน่น ที่ส าคัญสุด 
คือ ควบคุมการหายใจ “หายใจเข้าลึก ๆ ” การกรีดร ้อง 
หรือแม้แต่ด่าทอด้วยความตื่นตระหนกมีแต ่จะท าให ้เรา
ขาดอากาศหายใจกว่าเดิม

ข่าวเศร้าคืนปาร์ตี้ฮา โลวีนที่ผ่ านมา  ในย่าน 
“อิแท วอน” ประเทศเกาหลี ใต ้ ท ี ่ม ีฝ ูงชนหนาแน่นจน
เบียดเสียดล้มขาดอากาศหายใจ จนมีผู้เสียชีวิตกว่า 151 ราย 
โศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลกน้ี ท าให้เรารู้ว ่า 
ควรหาวิธีเอาตัวรอดในที่ ที่คนเยอะ ๆ ไว้บ้าง มีวิธีเอาต ัวรอด
กลางฝูงชนมาฝากค่ะ

1. ประเมินว่าควรเข้าไปใน “ฝูงชน” ไหม หาก
ไม่สามารถขยับมือได้อย่างอิสระ หรือเอามือจับใบหน้า
ไม่ได้ ลักษณะน้ีคือกลุ่มฝูงชนที่มีความอันตราย วิธีเอาต ัว
รอดในพ้ืนที่ ๆ มีความหนาแน่น คือ เมื่อไม่สบา ยใจ 
เริ่มหายใจไม่ออก อย่าลังเล ที่จะออกไปในที่โล่งไม่ต้อง
เสียดายว่าจะพลาดงานดีข้างหน้า ออกไปจาก “ฝูงชน” 
ก่อนเพื่อเซฟตัวเองดีกว่าอย่าลังเล

2. ตื่นตัว สังเกตส่ิงรอบตัว เป็นกระต่ายตื่นตูม
เอาตัวรอดได้ดีกว่า อย่าใส่หูฟัง อย่ามัวแต่ก้มหน้าดูมือถือ 
หากท่าไม่ด ีได้ยินเสียงเตือนภัย หรือได้กล่ินเหม็นไหม้หรือ
เห็นควันไฟ อย่ายืนงง ควรรีบหาทางออกจากที ่แห ่งนั ้น
ให้เร็วที่สุดก่อนที่ผู้คนจะกรูไปทางเดียวกัน

3. เคล่ือนที่ไปเรื่อย ๆ อย่าต้าน “ฝูงชน” ไหลไปกับ
ฝูงชนไปเลย พยายามมองหาช่องว่างแล้วเดินแทรกตามทิศทาง
คนไปเรื่อย ๆ อย่าเดินสวนกระแสผู้คน
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7. ยกแขนไว้ระดับหน้าอก หน่ึงในการป้องกันการ
หายใจไม่ออกตาย คือการท าท่าแขนไขว้ ยกศอกมาก้ันตัว 
หรือยกแขนไว้ที่ระดับหน้าอกช่วยเพิ ่มพื ้นที ่ว ่า งข้างหน้า 
และไม่ให้คนมาใกล้ตัวเราเกินไปจนขาดอากาศหายใจได้ 
นอกจากน้ียังสามารถช่วยป้องกันซ่ีโครงและปอดเมื ่ อเกิด
การหกล้ม

8. มีสติ แล้วหาทางออก ไม่ว่าจะเจอแบบอิแทวอน 
หรือกราดยิงก็ต้อง ตั้งสติ เพื่อสังเกตหาทางออกอ่ืน ๆ ที่ใช้
หลีกหนีได้อย่างปลอดภัย เราอยู่ตรงไหน ควรไปจุดที่
คนน้อยที่สุด ไปหลบที่ร้านค้าดีไหม มองหาทางหนีทีไล่ไว้ 
จะประตูออกอื ่น ๆ หรือหน้าต ่างก็ได ้ รวมถึงการมอง
ข้างบนเพ่ือปีนก าแพง หรือปีนรั้วถ้าจ าเป็นจริง ๆ
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อาการเท้าและข้อเข้าบวมหลังออกก าลังกายเป็น
อาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ที่ออกก าลังกายเป ็นประจ า
โดยเฉพาะการวิ่ง หรือเดินเท้าเป ็นระยะไกล ๆ อาการ
เท้าบวมอาจรบกวนชีวิตประจ าวันได้ เน่ืองจากท าให้รู้สึก
ไม่สบายเท้า เท้าหนัก ใส่รองเท้าแล้วอึดอัด

ตามปกติอาการน้ีมักไม่รุนแรงและหายไปได้เอง
ภายในระยะเวลาไม่ก่ีวัน หากมีอาการเท้าบวมแล้วจัดการ
อย่างถูกวิธีจะท าให้หายบวมได้เร็วข้ึน แต่บางครั้งอาการ
เท้าบวมก็อาจจะเป็นสัญญาณของการบาดเจ็บที่รนุแรงได ้
เช่น ข้อเท้าแพลง หรือเอ็นยึดกระดูกในเท้าอักเสบ

เท้าและขอ้เทา้บวมหลังจากออกก าลังกายเก ิดจาก
อะไร?

อาการเท้าและข้อเท้าบวมขณะออกก าลังกาย 
เป็นอาการที่พบได ้บ ่อยในกลุ ่มผู ้เล่นกีฬาเป ็นประจ า
โดยเฉพาะในกีฬาที ่ใช้ระยะเวลานาน ๆ เช่น เด ินป่า 
การวิ่งมาราธอน รวมถึงการออกก าลังกายในฟิตเนสด้วย 
อันที่จริงแล้วอาการบวมน้ีสามารถพบได้เกือบทุกส่วนของ
ร่างกาย แต่จะสังเกตได้ง่ายที่ปลายรยางค์ เช่น ปลายมือ 
ปลายเท้า เป็นต้น

สาเหตุของอาการบวมดงักล่าวมีดว้ยกันหลายข้อ 
และในทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ก็ยังมีการศึกษากันอยู่
อย่างต่อเน่ือง โดยในที ่นี ้จะขอกล่าวถึงสาเหตุใหญ่ ๆ 
3 ข้อ ดังต่อไปน้ี

1. เปน็ไปตามธรรมชาติของระบบหมุนเวียนเลือด
กล่าวคือ เลือดแดงจะถูกส่งไปยังส่วนต่าง ๆ

ของร่างกายด้วยแรงบีบตัวจากหัวใจ ในขณะที่เลือดด าซ่ึง
เกิดจากเลือดแดงที่ถูกดึงออกซิเจนในเลือดไปใช้แล้ วจะ
ถูกหมุนเวี ยนด้วยแรงบ ีบตัวจากกล ้าม เนื ้ อลา ย
ในขณะออกก าลังกาย หัวใจมีอัตราการสูบฉีดที ่เร ็ วขึ ้น 
เมื่อกล้ามเน้ือมัดใหญ่ท างาน เลือดด าบางส่วนก็จะไป
กองกันอยู ่บร ิเวณที ่ไม่ค ่อยมีกล้ามเนื ้อ หรือมี เพียง
กล้ามเน้ือมัดเล็ก ๆ เช่น ฝ่ามือ ฝ่าเท้า นอกจากน้ีแรงโน้ม
ถ่วงของโลกก็ยังท าให้ของเหลวในร่างกายไปกองรวมกัน
อยู่ที่ส่วนปลายรยางค์ จึงเกิดเป็นอาการบวมให้เห็น

2. ความรอ้น และการดืม่น า้ระหวา่งการออกก าลงักาย
ขณะออกก าลังกายร่างกายจะมีอุณหภูมิสูงขึ ้น

ส่งผลให้หลอดเลือดขนาดตัว ซ่ึงปลายรยางค์โดยเฉพาะ
บริเวณเท้า และข้อเท้ามีเส้นเลือดฝอยจ านวนมากท า ให้
เลือดเข้าไปขังอยู่ในเส้นเลือดน้ันจ านวนมาก นอกจากนี้
ความร้อนจากการออกก าลังกายจะท าให ้ร ่างกายเสีย
เหงื่อจ านวนมาก เป็นผลให้ร่างกายสูญเสียเกลือแร่และ
น ้าผ่านทางผิวหนัง กระตุ้นให้ร่างกายรู ้สึกกระหายน ้า 
เมื่อมีการดื่มน ้าเปล่าเข้าไปท าให้ร่างกายสูญเสียสมดุล
ระหว่างเกลือแร่และน ้าไป โดยมีน ้ามากเกิน ร ่างกายจึง
พยายามรักษาสมดุลด้วยการย้ายน ้าส่วนเกินเหล่าน้ันเข้า
ไปในเซลล์ ท าให้เซลล์เต่งและสังเกตเห็นเป็นอาการบวม

ดังน้ันขณะออกก าลังกาย การดื่มน ้าในปรมิาณที่
เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป หรือเปลี ่ยนมาดื ่ม
เครื่องดื่มเกลือแร่ในปริมาณที ่เหมาะสม ก็จะสามารถ
แก้ไขอาการปลายมือปลายเท้าบวมได้
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ส าหรับผู้ที่มีปัญหาเท้า และข้อเท้าบวมระหว่าง
ออกก าลังกายมักจะเกิดจากการเลือกรองเท้าและถุงเท ้าที่
คับเกินไป ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดและของเหลว
เป็นไปได้ล าบากข้ึนจึงเกิดอาการบวมข้ึนได ้โดยเฉพาะผู้ที่มี
ปัญหาข้อเท้าบวมมักจะเกิดจากรองเท้าหรือถุงเท ้าที ่แน่น
เกินไปท าให้การหมุนเวียนของเลือดและของเหลวไปยังเท้ า
ไม่ดี จึงสังเกตเห็นการบวมบริเวณข้อเท้าอย่างชัดเจน

อีกอย่างหนึ ่ง อาการมือและเท้าบวมอาจเป็น
อาการส าคัญของผู้ที่มีปัญหาเก่ียวกับระบบไหลเวียนโลหิต 
เช่น โรคหัวใจ ดังนั ้นหากมีอาการบวมร่วมกับอาการ
ผิดปกติอ่ืนๆ เช่น เหน่ือยง่าย เจ็บหน้าอกขณะออกก าลัง
กายควรปรึกษาแพทย์เพ่ือให้ได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง 
นอกจากนี ้ส าหรับผู ้ท ี ่ม ี โรคประจ าต ัวเกี ่ ยวกับร ะบบ
หมุนเวียนโลหิต ก็ควรจะปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบ าบ ัด
เพ่ือรับค าแนะน าส าหรับการออกก าลังกายอย่างปลอดภัย
ก่อนออกก าลังกายด้วย

วิธบีรรเทาอาการบวมเบ ือ้งตน้
หากม ีอาการบวมท ี ่ปลายเท ้าหร ือข ้อเท ้ า 

หลังออกก าลังกายหรือเดินนาน ๆ สามารถจัดการเบื้องต ้น
ได้ดังน้ี
1. แช่ส่วนที่บวมในน ้าเย็นประมาณ 15-20 นาที เพื ่อให้
หลอดเล ือดฝอยบริเวณนั ้นหดตัว ลดการคั ่งค ้างของ
ของเหลว และลดอาการบวมลงได้ในที่สุด
2. ออกก าลังกายลดบวม (Pumping exercise) โดยเร ิ ่ม
จากนอนราบ ยกส่วนที่บวมให้สูงกว่าหัวใจเล็กน้อยอาจจะ
ใช้หมอนใบเล็ก ๆ หนุน พร้อมทั้งขยับให้กล้ามเนื้อท างาน
เป็นจังหวะ เช่น กระดกข้อเท้าเร็ว ๆ ประมาณ 100 ครั ้ง
ต่อเซ็ต สามารถท าได้หลายเซ็ตต่อวัน
3. นวดหรือลูบเบา ๆ (Superficial stroking) ในทิศทาง
จากปลายรยางค์เข้าสู่หัวใจ เพ่ือไล่ให้ของเหลวต่าง ๆ กลับ
เข้าสู้ระบบไหลเวียนโลหิตได้เร็วข้ึน

วิธปีอ้งกนัอาการบวมจากการออกก าลงักาย
สามารถหลีกเหล่ียงที่สาเหตุ เพื ่อป ้องกันไม่ให้

เกิดอาการบวม ดังน้ี
1. ไม่ดื่มน ้ามากเกินไปขณะออกก าลังกาย หรืออาจจะ
ดื่มน ้าสลับกับการดื่มเกล่ือแร่ในปริมาณที ่เหมาะสมใน
กรณีที่ต้องออกก าลังกายเป็นระยะเวลานาน ๆ
2. ในกรณีของการวิ่งมาราธอน การกินผลไม้ที่มีเกลือแร่
สูง เช่น กล้วย หรือแตงโม จะช่วยป้องกันอาการบวมได้
3. สังเกตอุณภูมิของบรรยากาศ และการเสียเหงื ่อของ
ร่างกาย กล่าวคือหากบริเวณที่ท าการออกก าลังกายอยู่
อากาศไม่ร้อน ไม่ได้มีการเสียเหงื่อมาก ควรจ ากัดการ
ดื่มน ้าให้ลดลง
4. เลือกรองเท้า ถุงเท้า หรืออุปกรณ์ในการออก าลังกายที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการไหลเวียนของโลหิตที่ผิดปกติ

ที่มา : https://hd.co.th/foot-edema

ผู้น  าเสนอ : ร้อยตรหีญงิ กชมน สอนนิม่

3. อุปกรณ์ที่เลือกใช้ในการออกก าลังกาย
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เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เก่ียวข้องกับระบบเมตาบอลิซึม
ในร่างกาย ท าให้ร่างกายไม่สามารถน าน ้าตาลไปใช้งานไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระดับน ้าตาลในเลือดสูงข้ึน ถึงแม้ว่าไม่
สามารถรักษาให ้หายขาด แต่หากผู ้ป ่วยควบคุมอาหาร 
ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม ก็จะสามารถ
ควบคุมน ้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ท  าให ้โรคอยู ่ใน
ระยะสงบ ไม่แสดงอาการ เหมือนกับหายจากโรคหรือเรียกว่า
Remission หากผู้ป่วยดูแลระดับน ้าตาลในเลือดได้ดีต่อเนื ่อง
ก็จะมีภาวะสงบน้ีได้ยาวนาน ช่วยให้แพทย์ลด หรืองดการ
ใช้ยาเพ่ือคุมระดับน ้าตาลได้

วิธีควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดน้ันมีหลายวิธี แต ่สิ ่งท ี่
ส าคัญที่สุดคือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ไดแ้ก่

- รับประทานอาหารมื้อเล็ก ๆ  ทุก ๆ 3-4 ช่ัวโมง ระหว่าง
วัน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะน ้าตาลต ่า

- เล่ียงการกินมื้อใดมื้อหน่ึงมากเกินไป  จะน า ไปสู ่
ภาวะน ้าตาลสูง

- ดูแลน ้าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ค ่า BMI ควรอยู่
ระหว่าง 18.5–22.9 จะช่วยควบคุมระดับน ้าตาลในเลือด
ลดภาวะเซลล์ดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin Resistance)   
ท าให้น ้าตาลที่ลอยในกระแสเลือดถูกอินซูลินพาเข้าสู ่ เซลล์ 
เพื่อน าไปเผาผลาญให้เกิดพลังงาน ดังน้ันผู้ป่วยทีม่ีน ้าหนักเกิน
หรือเป็นโรคอ้วนแนะน าให้ลดน ้าหนัก 5% ของน ้าหนักตัวและ
ถ้าไม่อยากเส่ียงเป็นโรคเบาหวาน อยากควบคุมระดับน ้าตาล
ในเลือดให้ปกติ ลดน ้าตาลในเลือดที่สูงให้คงที่
แนะน าอาห ารลดน ้าตาลในเลือด 9 อย ่าง น้ีเลย
1. บรอกโคลี 
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ในบรอกโคลี มีสารซัลโฟราเฟน (Sulforaphane) ที่มีฤทธิ์
ต้านเบาหวาน ช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลิน และลดระดับ
น ้าตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้อีกด้วย
2. ถ ั่วต่าง ๆ

การกินถ่ัวมีส่วนช่วยควบคุมน ้าตาลในเลือดได ้ด ี โดยเฉพาะ   
ถ่ัวลิสงและอัลมอนด์ กินแล้วจะมีส่วนช่วยลดระดับน ้าตาลใน
เลือดทั้งการอดอาหารและหลังอาหาร เน่ืองจากถ่ัว มีไฟเบอร์สูง 
และส่วนใหญ่มีคาร์โบไฮเดรตที่ต ่า อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ถั ่วท ุก
ชนิดจะมีคาร์โบไฮเดรตที่ต ่า บางชนิดก็มีคาร ์โบ-ไฮเดตรสูง 
โดยถ่ัวที่แนะน า เช่น อัลมอนด์ ถ่ัวบราซิล เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
เฮเซลนัท แมคคาเดเมีย ถั ่วพีแคน พิสตาชิโอ หรือวอลนัท
นอกจากน้ันถ่ัวยังถือเป็นแหล่งของ  ไขมันด ี  วิต า มินอี 
กรดไขมันโอเมก้า 3 และแมกนีเซียม ที ่ม ีส่วนช่วยบ าร ุ ง
สุขภาพของหัวใจด้วย
3. ข้าวโอ๊ต
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อาหารจ าพวกโฮลเกรนมีส่วนช่วยลดระดับน ้าตาลในเลือดได้ 
เนื ่องจากเป ็นแหล่งของไฟเบอร์ท ี ่สูง ช่วยชะลอการย่อย
คาร์โบไฮเดรตและการดูดซึมน ้าตาล ส่งผลให้ระดับน ้าตาลใน
เลือดเพิ่มข้ึนทีละน้อย ๆ และช่วยลดความเสี ่ยงในการเกิด
เบาหวานชนิดที่ 2 ได้ โดยเฉพาะข้าวโอ๊ต ที่มีสารบีตากลูแคน 
(ß-glucan) มาช่วยลดการตอบสนองของกลูโคสและอินซูลิน
หลังอาหาร เพิ่มความไวต่ออินซูลิน รักษาระดับน ้าตาลในเลือด 
และลดไขมันในเลือดได้
4. เมล็ดแฟลกซ์

เมล็ดแฟลกซ์ อุดมไปด้วยไขมันดแีละไฟเบอร์สูง ทานแล้ว
จะช่วยลดและควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดให้เป็นปกติ ทัง้ยัง
ช่วยลดความเส่ียงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
5. เมล็ดเจ ีย

เมล็ดเจียก็มีส่วนช่วยลดน ้าตาลในเลือดได ้ด ีไม ่แพ้เมล็ด
แฟลกซ์ ซ่ึงเมล็ดเจียนั ้น อุดมไปด้วยไฟเบอร์สู ง  และ
คาร์โบ-ไฮเดรตต ่า เมื ่ อทานแล้วจึ งมีส่ วนท า ให ้ระด ับ
น ้าตาลในเลือดลดลงได้ดีน่ันเอง
6. ผักเคล

ผักเคล อุดมไปด้วยไฟเบอร์และสารตา้นอนุมูลอิสระฟลา-
โวนอยด์ (Flavonoid) ที่มีฤทธิ์ช่วยลดระดับน ้าตาลในเลือด 
และมีผลท าให้ไวต่ออินซูลิน อีกทั้งผักเคลมีวิตามินซีสูง ซึ ่งมี
ส่วนช่วยจัดการกับเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที ่ 2 ได้ 
โดยผักใบเขียวชนิดอ่ืน ๆ  ที ่ แนะน านอกไปจากผักเคล 
ก็คือปวยเล้ง กินแล้วมีส่วนช่วยควบคุมระดับน ้า ตาลใน
เลือดได้ดีไม่แพ้กัน

7. ผลไม ้ตระกูลเบอร์ร ี่ 
ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ มีส่วนช่วยควบคุมระดับ น ้าตาล

ในเลือดได้ดี เ น่ืองจากเหล่าเบอร์รี่ ต่ า งๆ อุดม ไปด้วย
ไฟเบอร์ วิต า มิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มี
ส่วนช่วยจัดการกับระดับน ้าตาลในเลือดได ้ ช่วยลดอินซูลิน
และน ้าตาลในเลือดหลังการกินอาหารได้ดี ไม่ว่าจะ เป ็ น
ราสเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ โดยเฉพาะสตรอเบอร์รี่ เน่ื องจาก
สตรอเบอร์รี่อุดมไปด้วย สารต้านอนุมูลอิสระ ที่สามา รถ
ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและอินซูลินหลังการกินอาหารได้
น่ันเอง

8. ไข่
ไข่ เป็นแหล่งของโปรตีน ไขมันดี วิตามิน แร่ธาต ุ และ

สารต้านอนุมูลอิสระ ซ่ึงมีการศึกษาเช่ือมโยงการกินไข่กับการ
ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือด เน่ืองจากไข่มีส่วนช่วยลดระดับ
น ้าตาลในเลือดขณะอดอาหารได้ดี ซ่ึงการกินไข่เป ็นป ระจ า
จะท าให้สามารถช่วยลดความเส่ียงในการเกิดโรคเบาหวาน 
รวมถึงช่วยควบคุมเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วย
9. กระเทียม

สารประกอบในกระเทียมไม่ว่าจะเป็น แอลลิซิน (alliicin), 
ไดแอลลิลไดซัลไฟต์ (diallyl disulfide), คูมาริน (coumarin)
หรือ เอส-แอลลิลซีสเตอีน (S-allyl cysteine) ก็มีส่วนช่วยลด
ระดับน ้าตาลในเลือด และเพิ่มความไวต่ออินซูลินได้ เช่นกัน 
ซ่ึงจะช่วยลดน ้าตาลในเลือดทั้งหลั งการกินอาหา รและ
การอดอาหาร เรียกได้ว่าใครอยากควบคุมระดับน ้าตาล
ในเลือด กระเทียมถือเป็นอีกหน่ึงตัวเลือกที ่ด ีเลย โดยเฉพาะ
การช่วยลดระดับน ้าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ที่มา: https://women.trueid.net/detail/jLokgZmDZpDL
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ฤดูหนาวเป็นฤดูที่หลายค นม ักป ่วยกันง ่า ย
และเยอะมาก จ ึงเป็นช่วงที่ต้องดูแลสุขภาพ ให ้แข็งแรง
เปน็พเิศษ โดยเฉพาะคนทีม่กัจะหนาวไดง้า่ย จะตอ้งเตรยีม
ดูแลสขุภาพตัวเองให ้ดี ซ ึ่งเราก ็ม ีเคล็ดลับดูแลสุขภาพ
ในช่วงหน้าหนาวมาฝากคนรักสุขภาพ ดังนี้ 

1. สวมใสเ่สื้อผ้าหนา ๆ ควรเลือกใส่เส้ือผ้าที่มี
ความหนาเพียงพอกับความอบอุ่นที่รา่งกายต้องการ ทั้งน้ีก็เพ่ือ
เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราน่ันเอง ซ่ึงนอกจากการ
สวมเส้ือแขนยาว กางเกงขายาวแล้ว การสวมใส่ถุงมือ ถุงเท ้า 
ก็ส าคัญเช่นกัน หรือหากหนาวมากถึงกับอุณหภูมิต ิดลบ
ก็ควรหาหมวกไหมพรมและผ้าพันคอมาใส่ แค่น้ีก็จะท า
ให้สุขภาพของเราแข็งแรงและสามารถบรรเทาความหนาวเย็น
ได้เป็นอย่างดี 

2. รับประทานอาหารที่ม ีประโยชน์  ในหน้า
หนาวน้ีโรคหวัดมักจะเกิดข้ึนได้ง่ายและแทบกับทุกคน ดังนั ้น
การป้องกันที่ดีที่สุดคือการสร้างภูม ิค ุ ้มกันที ่แข็งแรงให ้กับ
ร่างกายด้วยวิธีการรับประทานอาหารให้ครบหลักโภชนาการ
ทั้ง 5 หมู่ อาจจะเน้นกินผักเยอะ ๆ กินผลไม้มาก ๆ ก็ได้
เพราะผลไม้และผักมีวิตามนิเยอะมาก จึงท าใหร้่างกายมีความ
แข็งแรง ป้องกันโรคหวัดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผักผลไม้ต ่าง ๆ 
ยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยจึงส่งผลให้รา่งกายต่อสู้
กับเช้ือโรคได้เป็นอย่างดี

3. ดื่มน า้อ ุ่นและเครื่องดื่มอ ุ่น ๆ  ด้วยอากาศ
ที่หนาวจัด การดื่มน ้าหรือเครื่องดื่มอุ่น ๆ  จะช่วยบรรเทา
ความหนาวได้ดี อีกทั้งน ้าอุ่นยังช่วยปรับสมดุลในรา่งกายของ
เราได้เป็นอย่างดีอีกด้วย หากใครทีช่อบดื่มน ้าเย็นช่วงน้ีควรงด
ไปก่อนแล้วหันมาดื่มน ้าอุ่นหรือดื่มน ้าอุณหภูมิห ้องจะดีกว่า 
โดยเฉพาะก่อนนอนควรเลือกดื่มนมหรือเครื่องดื ่ มอุ ่ น ๆ 
จะช่วยท าให้คุณนอนหลับสบายมากย่ิงข้ึนและหลับฝันดี
อีกด้วย 

ได้รับความอบอุ่นภายใน การออกก าลังกายไม่ได้
ก าหนดว่าต้องออกตอนเช้าเท ่านั ้น ถ้าหากคุณว่างเมื ่อใดก็
สามารถ    ออกก าลังกายได้เช่นกัน จะท าให้มีสุขภาพทีด่ีและ
แข็งแรง           

กองธรุการ
www.rwd-rta.com
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5 เคล็ดลับดูแลสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงหน้าหนาว

4. ออกก าลังกายสม  ่า เสมอ อากาศหนาวแค่ไหนก็ต้อง
ออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอด้วย ซึ ่งอาจจะเป็นช่วงเช้า ๆ 
แดดอุ่นก็จะดีมาก โดยการออกก าลังกายน้ันอาจจะเลือกเป็น
การเดินเร็ว หรือวิ่งก็ได้ ซ่ึงก็จะเป็นการกระตุ้นให้รา่งกายไดร้บั
ความอบอุ่นภายใน การออกก าลังกายไม่ได้ก าหนดว่าต้องออก
ตอนเช้าเท่าน้ัน ถ้าหากคณุว่างเมือ่ใดก็สามารถออกก าลังกายได้
เช่นกัน นอกจากจะให้ร่างกายคลายความหนาวแล้วการ
ออกก าลังกายยังท าให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง

5. อาบน า้อ ุน่แทนน า้เยน็ หน้าหนาวรา่งกายของ
เราจะต้องได้รับความอบอุ่นมากที่สุด จึงจะห่างไกลจากโรคหวัด 
และโรคต่าง ๆ ได้ เพราะฉะน้ันการอาบน ้าอุ ่นจะช่วยถนอม
อุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติคงที่ได้ดี แต่ทั้งน้ีก็ไม่ควรอาบ
น ้า อุ่นบ่อยจนเกินไป เพราะอาจท า ให ้ผิ วหนั งแห้ งและ
เสียได้เช่นกัน

หนา้หนาวนีเ้ร ือ่งของสขุภาพนบัวา่มคีวามส าคญั
เปน็อยา่งมาก ส าหรบัใครทีอ่ยากมสีขุภาพดแีข็งแรงตลอด
ช่วงฤดหูนาว ก ็ควรปฏ ิบ ัติตัวเพ ื่อการดูแลตัวเองอย ่าง
เหมาะสมซึ่ง 5 เคล็ดลับนี้ก ็ช่วยค ุณได้มากทีเดียว

ผู้น  าเสนอ : พันโทหญงิ บศุรนิทร์ อ ุลปาทร

ที่มา : www.bth.co.th
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1. มีงานวิจัยหลายงานที่ระบุว่าเมล็ดกาแฟมีสารคาเฟอีนที ่มี
ฤทธิ์กระตุ้นหัวใจและกระตุ้นประสาทส่วนกลาง การดื่มกาแฟ
จึงช่วยกระตุ้นระบบประสาท ท าให้ตาแข็ง นอนไม่หลับ ท าให้
ร่างกายสดช่ืน ขจัดความเซื ่องซึมและอ่อนล้าได ้ โดยมีการ
ยืนยันจากผลการทดลองที่ท าการทดลองกับนักกีฬากลุ่มหน่ึงที่
ได้ดื่มกาแฟในระหว่างการฝึกซ้อม และได้พบว่านักกีฬากลุ ่ม
ดังกล่าวสามารถฝึกซ้อมกีฬาได ้นานขึ ้นหรืออึดมากขึ ้น 
โดยความคึกคักที่เกิดข้ึนจะมีระยะเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง
เท่าน้ัน

2. ปริมาณคาเฟอีนในกาแฟที่เหมาะสมสามารถช่วยลดอาการ
หงุดหงิด อารมณ์ซึมเศร้า รวมถึงความเครียดได้ การดื่มกาแฟ
จึงท าให้ผู้ดื่มรู้สึกพึงพอใจและมีความสุข โดยมีรายงานผลวิจัย
ที่ระบุว่า ผู้ที่ดื ่มกาแฟวันละ 2-3 แก้ว จะสามารถช่วดลด
ความเครียดได้ประมาณ 15% แต่ถ้าหากดื่มถึงวันละ 4 แก้ว 
ก็จะช่วยลดความเครียดได้ถึง 20%

3. ช่วยลดความเส่ียงของโรคอัลไซเมอร์ โดยมีงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเซาท์ฟรอรดิ้า ที่เปิดเผยว่าผู้ที่มีอายุล่วงเข้าสู ่ว ัย
กลางคน ควรดื่มกาแฟวันละ 4-5 แก้ว เพื ่อช่วยเพิ ่มระดับ
ฮอร์โมน GCSF เน่ืองจากฮอร์โมนชนิดน้ีสามารถช่วยลดความ
เส่ียงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา
กับคนวัยกลางคนในประเทศฟินแลนด์จ านวน 1,400 คน 
ที่พบว่าคนที่ดื่มกาแฟวันละ 5 ถ้วยต่อวัน สามารถลดอัตรา
เส่ียงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ถึง 65%

4. ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ คาเฟอีนในกาแฟมีฤทธิ ์ขยาย
หลอดเลือด จึงช่วยระงับอาการปวดได้เช่นเดียวกับยาแก้ปวด 
อีกทั้งกาแฟยังช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด บรรเทาอาการ
ปวดศีรษะเน่ืองจากการเมาสุรา อาการปวดศีรษะเนื่องจาก
เส้นประสาท รวมถึงอาการปวดศีรษะข้างเดียวหรือไมเกรน

5. จากการศ ึกษาของภาคเกษตรและ เคมีอาหารของ
สหรัฐอเมริกา ที่ได้ท าการศึกษาจนพบว่า ผู้ที่ด ื ่ม กาแฟเป็น
ประจ าจะมีโอกาสรอดพ้นจากโรคเบาหวานชนิดที ่ 2 ได ้ถึง 
50% เน่ืองจากกาแฟมีคาเฟอีนที่มีค ุณสมบัต ิในการยับยั ้ง 
HIAPP และโพลีเปปไทด์ ท ี ่เป ็นต ัวการก่อให ้เกิดโปรตีน
ผิดปกติ ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่ 2

6. กาแฟมีสรรพคุณช่วยบ ารุงหัวใจ และช่วยลดความเสี ่ยง
ของการเกิดโรคหัวใจ จากการศึกษาที่ตดิตามดูผู้หญิงจ านวน 
27,000 คน เป็นเวลา 15 ปี พบว่าการดื ่มกาแฟประมาณ
วันละ 1-3 ถ้วย จะช่วยลดความเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจ
ให้น้อยลงได้ถึง 26% แต่การดื่มกาแฟในปริมาณมากกว่านี้
ต่อวันจะไม่ได้ผลในการลดความเส่ียงต ่อการเกิดโรคหัวใจ 
ส่วนอีกการศึกษาหน่ึงที่ท าการศกึษาในกลุ่มผู้หญิงที่ดืม่กาแฟ
ไม่เกินวันละ 5 ถ้วย พบว่ากาแฟไม่มีส่วนท าให้เกิดความเส่ียง
ต่อการเป็นโรคหัวใจมากข้ึน แม้ในรายที่มปีัญหาเส้นเลือดหด
ตัวหรือหัวใจเต้นไม่สม ่าเสมอ ส่วนผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ 6 ถ้วย
ข้ึนไปทุกวันก็ไม่มีอัตราการเต้นของหัวใจที ่สูงเกินกว่าปกติ 
การดื่มกาแฟจะท าให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตเพิ ่ มขึ ้น 
เพราะกาแฟมีสาร theobromine (เมล็ด)

กาแฟที่ถูกปากของผู้ที่ทานกาแฟมากที ่สุดในโลก 
คือ อราบิก้า และ โรบัสต้า วันน้ีเรามาท าความรู้จักถึงเสน่ห์
และรายละเอียดที่แตกต่างกันของทั้งสองสายพันธุ ์กาแฟกัน
ดีกว่า

สรรพคุณของกาแฟ
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ผู้น  าเสนอ : พันตร ีศาฑนิ มาโกมล

มีงานวิจัยที่ได ้พิสูจน์แล้วว่า กาแฟมีประโยชน์ในการช่วย
ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี  ช่วยลดการเกิดโรคตับจากสุ รา 
จากส ารวจพบว่ากาแฟสามารถช่วยลดผลร้ายที ่ม ีต ่อต ับ ได้ 
แต่ในส่วนน้ียังต้องมีการวิจัยต ่อไปว่าสารชนิดใดที ่ เป ็นสาร
ออกฤทธิ์ และมีผลต่อสาเหตุอ่ืนที่ท าให้เกิดโรคตับแข็งหรือไม่
นอกจากแอลกอฮอล์ ส่วนอีกจากการศึกษาที่ท าการศึกษากับ
ผู้ดื่มกาแฟจ านวน 125,000 คน โดยพบว่าการดื่มกาแฟเพียง
วันละ 1 แก้ว ก็สามารถท าให้ความเส่ียงของการเป็นโรคตับ
แข็งลดลง 20% และถ้าดื่มวันละ 4 แก้ว ก็จะสามารถช่วยลด
อัตราเส่ียงได้สูงถึง 80%

กาแฟมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ โดยมีข้อมูลที่ระบุว่าการดื ่ม
กาแฟประมาณ 5 ถ้วยครึ่ง (ประมาณ 550 มิลลิกร ัม) จะไม่
ออกฤทธิ ์ในการขับปัสสาวะแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม 
คาเฟอีนยังมีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะได้หากดื่มเกินครั้งละ 
575 มิลลิกรัม หรือประมาณ 6 ถ้วย ดังน้ันในขณะออกก าลังกาย
หรือหลังออกก าลังกาย จึงไม่ควรดื ่มกาแฟในปริมาณมาก 
เพราะจะท าให้ร่างกายขาดน ้าได้

การดื่มกาแฟวันละ 2 แก้ว อาจช่วยลดอาการปวด
กล้ามเน้ือหลังการออกก าลังกายได้ถึง 58% จึงท าให้ยาแก้ปวด
หลายประเภทน้ันมีส่วนผสมของคาเฟอีนอยู่ด้วย 65 มิลลิกร ัม 
(เช่น aspirin, ibuprofen เป็นต้น) นอกจากน้ีคาเฟอีนยังสามารถ
ช่วยบรรเทาอาการปวดได้ถึง 40%

Arabica อราบิก้า คือ พันธุ์กาแฟที่ถูกค้นพบและ
มีการปลูกมาอย่างเก่าแก่มาก ๆ ลักษณะของเมล็ดจะเป็น
เมล็ดที่ค่อนข้างเรียวและส่วนผ่าตรงกลางนั ้นจะเป ็นเหมือน
รูปตัว S ในภาษาอังกฤษ พ้ืนที่ที่ใช้ปลูกอราบิก้าใหไ้ด้ผลผลิตที่
ดีมีคุณภาพควรจะเป็นที่สูง อากาศเย็น เพราะสายพันธุ ์ นี ้เขา
ชอบและจะเจริญเติบโตได้ดี จึงจ าเป็นต้องปลูกบนพื ้นที ่ท ี ่อยู่
เหนือข้ึนไปจากระดับของน ้าทะเลประมาณ 800 - 1,000 เมตร 
หรือให้ดีเลยก็ 1,000 เมตร ข้ึนไป จึงเป็นเหตุให้เราสามารถพบ
การปลูกอราบิก้ามากที่สุดในแถบจังหวัดภาคเหนือของไทย 
เช่น เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง เป็นต ้น และด้วยเอกลักษณ์
ของกล่ินที่หอมอย่างพอดี พร้อมกับรสชาติท ี ่ออกไปทางกลม
กล่อมนุ่มนวล อีกทั้งยังมีปริมาณของคาเฟอีนที ่ต  ่า มากไม่ถึง 
2% น่ีเอง ที่ส่งผลให้สายพันธุ์กาแฟอราบิก้าเป็นที่นิยมและขาย
ได้มากที่สุดในโลก เฉล่ียถึง 80% กันเลยทีเดียว

Robusta โรบัสต้า คือ พันธุ์กาแฟที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดคิดเป็น 20% ทั่วโลกรองลงมาจากอราบก้ิา ลักษณะ
ของเมล็ดจะอวบอ้วนและส่วนผ่าตรงกลางนั้นจะเป็นเส้นตรง 
โรบัสต้าจะปลูกในพ้ืนที่ต่างกับอราบิก้าโดยสินเชิงค ือ ปลูกใน
พื้นที่ต ่า ให้มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลเพียง 500 - 600 เมตร 
เท่าน้ัน เพราะพันธุ์น้ีจะปลูกให้ได้คุณภาพที่ดีต้องปลูกในพ้ืนที่
อากาศชุ่มช้ืน จึงพบว่านิยมปลูกในจังหวัดแถบภาคใต้ เช่น 
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี เป็นต ้น ส่วนกลิ ่นของสายพันธุ์
กาแฟโรบัสต้าจะค่อนข้างออกไปทางฉุน รสชาติก็จะเข้มข้น
และขมกว่า ส่วนมากจะถูกน าไปท าเป็นกาแฟส าเร็จรูป เพราะ
ด้วยปริมาณคาเฟอีนที่มีมากถึง 2% ข้ึนไป ที่มา : http://myweb.cmu.ac.th/540210064/Coffee3.htm



"ผลไม ้หน้าหนาว" หน่ึงในไอเท็มที่จะช่วยให้
สาว ๆ  สุขภาพดีได้ในช่วงอากาศเย็น ๆ  แบบน้ี ซ่ึง ผลไม้ ที ่
ออกตามฤดูกาลน้ัน จะมีรสชาติท ี ่แสนหวานและอร่อยขึ ้น
กว่าปกติ แต่สารอาหารที่มีประโยชน์ก็ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วย
คุณค่าทางโภชนาการ

"สตรอเบอรี" ผลไม้ตระกูลเบอรีที่ได ้ร ับความ
นิยมมากที่ สุด น่ันก็คือสุดยอดราชาผลไม้ สีแดงอย่า ง
" สตรอเบอรี " ผลไม้หน้าหนาวที่อุดมด้วยวิตามินสูง ได ้แก่ 
วิตามินเอ วิตามินบี และวิตามินซี โดยเฉพาะวิตามินซีท ี ่มี
ประโยชน์ต่อเหงือก ฟัน และผิวพรรณ โดยในสตรอเบอรียังมี
สารต้านอนุมูลอิสระ จะช่วยให ้ผิวหนังเต ่งต ึง ด ูเปล่งปลั ่ง
สวยงามและอ่อนกว่าวัย นอกจากน้ีใน "ผลไม ้หน้าหนาว" ชนิดน้ี
ยังมโีฟลิกและโพแทสเซียม ที่ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจ ความดันโลหิต และมะเร ็งชนิดต ่างๆ แถมยังมี
เส้นใยอาหารสูงที่ดีต่อระบบขับถ่าย ซ่ึงเป็นตัวช่วยให้กับสาว
ลดน ้าหนักด้วย เพราะช่วยให้รู้สึกอ่ิมเร็วและอ่ิมนานข้ึน

กองแผนและโครงการ
www.awd-plan.com
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"ก ีวี" หรือ กีวีฟรุต ท ี ่มาพร้อมรสชาติท ี ่หวานฉ ่า  
อมเปรี้ยวเล็ก ๆ  แต่เต็มไปดว้ยวิตามนิซีสูง สาว ๆ รู้ไว้เลยนะคะ 
มีวิตามินสูงมากกว่าส้มถึง 3 เท ่า และยังเพียงพอต่อความ
ต้องการวิตามินซีตอ่วันด้วย เหมาะส าหรบัสาว ๆ  ที่ขาดวิตามินซี 
และยังเป็นตัวช่วยช้ันยอดในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร ่างกาย
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ป้องกันหวัดด้วย 

"อะโวคาโด" ผลไม้รูปไข่มีรสชาติที่แสนอร่อย
และทรงคุณค่าทางโภชนาการ แถมยังมีประโยชน์ด ้านความ
สวยความงามอีกด ้วย เพราะในอะโวคาโด จะประกอบไปด้วย
สารอาหารและแรธ่าตุจ านวนมาก โดยมีวิตามินอีและสารต้าน
อนุมูลอิสระที่ช่วยบ ารุงผิวพรรณให้สวยงามและไม่ เห ี ่ ยว
ส่วนวิตามินเอกับสารเบต้า แคโรทีนจะบ ารุงสายตา วิตามินซี
ช่วยป้องกันหวัดและเลือดออกตามไรฟัน ขณะเด ียวกันอะโวคาโด 
ยังมีโปรตีนสูงกว่าผลไม้ชนิดอ่ืน และก็ให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ที่ต ่า แถมยังเป็นไขมันดีที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในเลือด
ลงได้ ใครที่ลดน ้าหนักจัดเลยจ้า

ผู้น  าเสนอ : ร้อยโทหญงิ พมิพช์นก จนัทรฆาฏ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/lifestyle/health-and-
beauty/ 1993235

https://www.thairath.co.th/lifestyle/health-and-beauty/
https://www.thairath.co.th/lifestyle/health-and-beauty/1993235
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เรื่อง แจง้รายนามสมาชกิถงึแกค่วามตายเพ ือ่เกบ็เงนิสงเคราะหค์า่จดัการศพรายเดอืน
และรายนามสมาชกิถกูถอนออกจากทะเบยีนสมาชกิชั่วคราว

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2553 การเก็บเงินสงเคราะห์
ค่าจัดการศพเป็นรายเดือน จากสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหก์องทัพบก รายละเอียดตามทีแ่จ้งแล้วน้ัน ส าหรับเดือน
ธันวาคม 2565 กรมสวัสดิการทหารบก ขอแจ้งการเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน และการจ่ายเงินสงเคราะห์
ค่าจัดการศพ สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย ดังน้ี

1. จ านวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ตามผนวก ก
2. รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหก์องทัพบก ที่ถึงแก่ความตาย ตามผนวก ข

2.1 ในเดือน พฤศจิกายน 2565 (21 ตุลาคม 2565 – 20 พฤศจิกายน 2565) ได้รับแจ้งการถึงแก่
ความตายของสมาชิก รวม 580 ศพ (ตั้งแต่ศพที่ 6321/65 ถึงศพที่ 6900/65) ซ่ึงได้ทดรองจ่ายเงินสงเคราะห์
ค่าจัดการศพไปแล้ว ไม่เกินร้อยละ 95 เป็นเงินประมาณรายละ 214,915.- บาท (สองแสนหน่ึงหมืน่ส่ีพันเก้ารอ้ยสิบ
ห้าบาทถ้วน) และจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือภายใน 120 วัน นับแต่วันประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน 

2.2 ในเดือน ธันวาคม 2565 จึงขอเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพจากสมาชิกคนละ 290.- บาท 
(สองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เพื่อทดแทนเงินซ่ึงได้ทดรองจ่ายไปแล้ว และเงินส่วนที่เหลือตามข้อ 2.1

2.3 ผู้ย่ืนเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพในเดือน ธันวาคม 2565 (21 พฤศจิกายน 2565 –
20 ธันวาคม 2565) จะได้รบัเงินสงเคราะห์คา่จัดการศพ ไม่เกินร้อยละ 95 เป็นเงินประมาณรายละ 215,959.- บาท 
(สองแสนหน่ึงหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) และจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือภายใน 120 วัน นับแต่วันประกาศ
เรียกเก็บเงินสงเคราะหค์า่จัดการศพรายเดอืน 

3. รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ที่ถูกถอนออกจากทะเบยีนสมาชิกช่ัวคราว ตามผนวก ค

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน และขอเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน เพื่อทดแทนเงนิซ่ึงได้
ทดรองจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย ดังรายนามที่แนบมาด้วยแล้ว

ประกาศ  ณ  วันที่    8    ธันวาคม  พ.ศ. 2565

(ลงช่ือ) พลตรี สัมพันธ์  ด ารงค์กุล
(สัมพันธ์  ด ารงค์กุล)

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
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ล าดับ รายการ
สมาชิกฌาปนกจิสงเคราะหก์องทพับก

หมายเหตุ
กิตตมิศกัดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม

ยอดยกมา 172 644 471,306 472,122 21 ต.ค. 65

1 ขึ้นทะเบยีนใหม ่ - - 3,168 3,168

2 ถึงแกค่วามตาย 1 4 575 580

3 ถอนสภาพ - - 879 879

4 ค ืนสภาพ - - 574 574

ยอดยกไป ธ.ค. 65 171 640 473,594 474,405 ณ 20 พ.ย. 65

ผนวก ก

การคิดค านวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต ่21 ตุลาคม 2565 – 20 พฤศจิกายน 2565

ยอดสมาชกิเม ือ่   21 ตุลาคม 2565 จ  านวน 472,122 ราย
ยอดสมาชกิเม ือ่   20 พฤศจกิายน 2565 จ  านวน 474,405 ราย

เพ ิม่ขึน้ จ  านวน 2,283 ราย
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ผนวก ข
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทพับก  ที่ถึงแก่กรรม

ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกลุ ประเภทการช าระเงนิ สาเหตทุีถ่งึแกก่รรม อาย ุ วันทีเ่สยีชวีติ

6321/65 นาง น้อย ไพฑูรย์ มทบ.34 ล าไส้ขาดเลือด 71 23 ก.ย. 65

6322/65 นาย ณรงค์ พรมดี รพศ.5 พัน.1 มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 62 30 ก.ย. 65

6323/65 นาง ไสว การณ์สุข พล.ร.2 รอ.
มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะ
แพร่กระจาย

72 22 ก.ย. 65

6324/65 น.ส.ดวงกมล พินเผือก พธ.ทบ. ติดเช ื้อในกระแสเลือด 73 21 ส.ค. 65

6325/65 ร.ต.จอมจักร ฉั่ววิเช ียร บชร.1 มะเร็งต่อมน ้าเหลือง 37 21 ก.ย. 65

6326/65 พล.อส.สากล พงษ์มณี มทบ.32
สมองขาดเลือดจากการติดใน
ท่าทางที่ผิดปกติ

49 25 ก.ค. 65

6327/65 นาย วิช ิต สิมมะคร รพ.รร.จปร. ภาวะหัวใจหยุดเต้น 56 23 ส.ค. 65

6328/65 นาย สุวรรณ ไวยโภคี ธ.เตาปูน ตายจากการเจ็บป่วยที่ไม่แน่ช ัด 85 10 ต.ค. 65

6329/65 พ.ต.ประยงค์ อ่อนประไพ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบติดเช ื้อรุนแรง 84 7 ต.ค. 65

6330/65 นาง วรรณี ช ้างน้อย ธ.ประชานิเวศน์ 1 ปอดติดเช ื้อ 85 18 ก.ย. 65

6331/65 นาย ทองหล่อ กิ่งวัน ธ.งามวงศ์วาน วัณโรคปอด 89 5 ต.ค. 65

6332/65 พระ วิเช ียร มาลัยเล็ก ธ.โชคชัย 4 ติดเช ื้อแผลกดทับ 84 7 ก.ค. 65

6333/65 จ.ส.อ.จ าเนียร อินหล้า ธ.ลพบุรี ภาวะขาดออกซิเจน 65 8 ต.ค. 65

6334/65 พ.ท.เฉลิม จันทร์ผล ธ.ถ.เวสสุวรรณ์(นครสวรรค)์ มะเร็งปอดระยะลุกลาม 82 25 ก.ย. 65

6335/65 นาง ยุพา นิลด า ธ.ช ุมพร มะเร็งล าไส้ใหญ่ 73 1 ต.ค. 65

6336/65 นาง สุธารา แสงโอสถ ธ.ตลาดสะพานใหม่ดอนเมือง หลอดเลือดสมอง 60 3 ต.ค. 65

6337/65 น.ส.ช ุติมณฑน์ (ช ุติมน) กริชไพฑูรย์ ธ.บิ๊กซ ี ล าลูกกา 2 มะเร็งตับ 70 3 ต.ค. 65

6338/65 พระ เจตน์ รวยเรืองรุ่ง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง 79 13 ต.ค. 65

6339/65 นาย สนิท บ ารุงวงษ์ ธ.ตลาดเจ้าพรหม ปอดอักเสบจากการส าลักอาหาร 87 5 ต.ค. 65
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ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกลุ ประเภทการช าระเงนิ สาเหตทุีถ่งึแกก่รรม อาย ุ วันทีเ่สยีชวีติ

6340/65 นาง ร าเพย ศรีม่ัน ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบติดเช ื้อ 77 6 ต.ค. 65

6341/65 นาง อนงค์ อินทรพงษ์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
เลือดออกใต้เย่ือหุ้มสมอง สมอง
บวมช ้าจากอุบัติเหตุจราจร

58 13 ต.ค. 65

6342/65 จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ไชยฉิม ธ.อ่างทอง ปอดติดเช ื้อ 72 14 ต.ค. 65

6343/65 ร.ต.สมชาย เสือเลี้ยง ธ.บิ๊กซ ี-ลพบุรี 2 เลือดออกในช่องเย้ือหุ้มหัวใจ 65 13 ต.ค. 65

6344/65 ร.ต.บุญรัตน์ อย่างอิ่น ธ.ฝาง สมองฝ่อวัยชรา 82 2 มิ.ย. 65

6345/65 ร.ต.เย้ือน อยู่คง ธ.แฟร่ีแลนด-์นครสวรรค์ ติดเช ื้อในกระแสเลือด 87 31 ส.ค. 65

6346/65 พ.ต.จุฬา จิตต์ต่างวงศ์ ธ.นครศรีธรรมราช มะเร็งเม็ดเลือดขาว 84 4 ก.ย. 65

6347/65 นาง สุนีย์ วงษ์บุตร ธ.สระบุรี ติดเช ื้อในกระแสเลือด 85 6 ต.ค. 65

6348/65 นาง ค าบิน แก้วอุ่นเรือน ธ.สกลนคร สมองฝ่อวัยชรา 92 12 ก.ย. 65

6349/65 นาง พรรณี เหรียญเขียว ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี ภาวะช็อกจากการเสียน ้าและเกลือแร่ 89 29 ก.ย. 65

6350/65 นาง ประสิทธิ์ ตรีเพียร ธ.ชลบุรี ชรา 83 22 ก.ย. 65

6351/65 นาง วนิดา ปริปุณณะ ธ.กาญจนบุรี(ตลาดผาสุก) ติดเชื้อในกระแสเลอืดจากแผลอักเสบ
ติดเชื้อบริเวณขาทั้งสองขา้ง

57 3 ต.ค. 65

6352/65 นาย วิช ิต สุขกายา ธ.ตลาดเจ้าพรหม เส้นโลหิตในสมองแตก 37 27 ก.ย. 65

6353/65 ร.ต.ยอด อยู่เพชร ธ.สระบุรี
เลือดออกในสมองจากเส้นเลือด
ในสมองแตก

60 22 ก.ย. 65

6354/65 พ.ท บุญสืบ สวนอุดม ธ.สระบุรี ติดเช ื้อในกระแสเลือด 77 2 ต.ค. 65

6355/65 นาย ถวิล ภูยิหวา ธ.สกลนคร สมองฝ่อวัยชรา 85 24 ก.ย. 65

6356/65 นาง เกรียม เรือนงาม ธ.สกลนคร มะเร็ง ปอด สมอง ล าไส้ 81 7 มิ.ย. 65

6357/65 นาง ขิ่ง ถิตะโพธิ์ ธ.สกลนคร มะเร็งท่อน ้าดี 85 23 ก.ย. 65

6358/65 นาง นวล ศักดิ์ศรี ธ.อุบลราชธานี
ภาวะปอดอักเสบติดเช ื้อ,
ภาวะไตวายระยะสุดท้าย

87 22 ก.ย. 65

6359/65 นาง ม่วย คิ้ววิลัย สง.ปรมน.ทบ. มะเร็งล าไส้ 73 23 ก.ย. 65

6360/65 นาง นงเยาว์ ศรีจันทร์ ปตอ.1 พัน.6 เลือดออกในเนื้อสมอง 77 4 ต.ค. 65

6361/65 นาง สวรรค์ จันทร์เศียร นทพ. ติดเช ื้อในกระแสเลือด 84 14 ก.ย. 65
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ศพที่ ยศ - ช ื่อ - สกุล ประเภทการช  าระเงนิ สาเหตุที่ถงึแก่กรรม อายุ วันที่เสยีชวีติ

6362/65 จ.ส.อ.บุญญฤทธิ์ กองม่วง ส่วนกลาง ติดเช ื้อในฝีที่ปอดขวา 61 12 ต.ค. 65

6363/65 นาย สมศักดิ์ สวนกุหลาบ ม.4 พัน.25 รอ. ติดเช ื้อปอดรุนแรง 71 20 ก.ย. 65

6364/65 จ.ส.อ.สุรศักดิ์ ธาระงาม ร้อย.ช.ซบร.สนาม
ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเช ื้อ
โควิด 19

46 1 ต.ค. 65

6365/65 จ.ส.อ.ประกิต วงษ์เคี่ยม รวท.อท.ศอพท. เลือดออกในกระเพาะอาหาร 56 2 ก.ย. 65

6366/65 ร.อ.ยศวัฒน์(คมกฤษณ์) ยกโต สง.สด.จว.ต.ก. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 52 22 ก.ค. 65

6367/65 นาง สายบัว ชะนู พัน.บ.41 ไตวายเร้ือรัง 87 30 พ.ค. 65

6368/65 พ.ท.ปรีชา อุปธารปรีชา ธ.ล าปาง
สันนิษฐานหัวใจล้มเหลวจาก
โรคมะเร็งระยะลุกลาม

75 6 ก.ค. 64

6369/65 นาง ล าดวน แย้มช ื่น ทภ.1 ปอดติดเช ื้อ 87 27 ก.ย. 65

6370/65 นาง พรพรรณ(เย็นใจ) จีระวัฒน์ ส่วนกลาง มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 83 14 ต.ค. 65

6371/65 นาย เณร พวงจ าปา ส.พัน.1 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 64 5 ต.ค. 65

6372/65 นาง ส ารอง วรเพียง ธ.เซ ็นทรัล ปิ่นเกล้า มะเร็งล าไส้ 92 12 ต.ค. 65

6373/65 ร.ต.สุรินทร์ ส าเภา ธ.ลพบุรี ภาวะแทรกซ้อนจากเลอืดออกในสมอง 
จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

73 13 ต.ค. 65

6374/65 ร.ต.ประกอบ ธรรมจง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดอักเสบติดเช ื้อ 65 17 ต.ค. 65

6375/65 พ.ต.กล้าหาญ ข าฉวี ธ.ลพบุรี ภาวะน ้าท่วมปอด 79 14 ต.ค. 65

6376/65 นาย พิช ัยศักดิ์ อุดมสรณ์ ธ.ตลาดเจ้าพรหม เลือดออกในสมอง 74 29 ก.ย. 65

6377/65 จ.ส.อ.ศุภช ัย พินทุวัฒนะ ธ.เตาปูน ชราภาพ 90 29 ก.ย. 65

6378/65 พ.ท.ทวีป เจริญสุข ธ.งามวงศ์วาน ชรา 85 10 ต.ค. 65

6379/65 พ.ท.สมพงษ์ ยอดเณร ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเช ื้อในกระแสเลือด 91 27 ก.ย. 65

6380/65 ร.ต.รังสรรค์ เห็นประเสริฐ ธ.สนามเสือป่า มะเร็งล าไส้ใหญ่ 65 14 ต.ค. 65

6381/65 นาง เบ็ญจมาศ เรืองรุ่ง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 63 11 ต.ค. 65

6382/65 น.ส.บังอร ส าเภาทอง ส่วนกลาง มะเร็งรังไข่ 70 16 ต.ค. 65

6383/65 นาย ส าเนียง คงแสง ธ.กาญจนบุรี (ตลาดผาสุก) ชราภาพ 90 10 ต.ค. 65
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ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกลุ ประเภทการช าระเงนิ สาเหตทุีถ่งึแกก่รรม อาย ุ วันทีเ่สยีชวีติ

6384/65 พ.อ.หญิง อัมพร บุณยรัตพันธุ์
ธ.ย่อยเซ ็นทรัลพลาซา-
ลาดพร้าว

ติดเช ื้อในทางเดินปัสสาวะ 93 14 ต.ค. 65

6385/65 พ.ต.ณรงค์ เกิดสมบุญ ธ.ลพบุรี ติดเช ื้อโคโรนาไวรัส 80 2 ก.ย. 65

6386/65 ร.ต.จ านงค์ คงดีจันทร์ ธ.ลพบุรี ติดเช ื้อในปอด 79 13 ต.ค. 65

6387/65 นาง เลี้ยง ค าภูษา ธ.เพชรบูรณ์ ชรา 75 14 ต.ค. 65

6388/65 นาย เย่ือ สมใจเจริญ ธ.สนามเสือป่า ชราภาพ 88 14 ต.ค. 65

6389/65 พ.ต.ทองดี บัวลาด ธ.ถ.ติวานนท์
ปอดอักเสบติดเช ื้อและหัวใจเตน้
ผิดจังหวะ

88 15 ต.ค. 65

6390/65 พ.อ.เฉลิมพล บ ารุงพันธุ์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก หัวใจวายเฉียบพลัน 88 26 ส.ค. 65

6391/65 นาง ละเวง จิโนวัฒน์ ธ.รามอินทรา ชราภาพ 96 15 เม.ย. 63

6392/65 นาง ถมทอง อิ่มเอม ธ.ราชบุรี ปอดอักเสบติดเช ื้อ 87 28 ก.ย. 65

6393/65 นาง หยัด(ประหยัด) พุฒศิริ ธ.ถ.เวสสุวรรณ์(นครสวรรค)์ ภาวะสมองฝ่อในวัยชรา 83 29 ก.ย. 65

6394/65 นาง สีทา ศรีกรม ธ.อุบลราชธานี มะเร็งรังไข่ 85 7 ต.ค. 65

6395/65 จ.ส.อ.จ ารูญ จันทร์เทศ ธ.เพชรบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 61 29 ก.ย. 65

6396/65 นาย เฉลิม สารกิจ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ชรา 89 2 ต.ค. 65

6397/65 นาง สุณี เขียวสวาท ธ.บุรีรัมย์ ความดันโลหิตสูง 82 25 ก.ค. 65

6398/65 นาย เช ิด แขนดอนดู่ ธ.บุรีรัมย์
ติดเช ื้อในร่างกายและทางเดิน
ปัสสาวะร่วมกับหลอดลมอักเสบ

87 1 ต.ค. 65

6399/65 นาย บุญส่ง อ่องย้ิม ธ.ถ.เอเช ีย-นครสวรรค์ ปอดติดเช ื้อ 82 27 ก.ย. 65

6400/65 ร.ต.อ านาจ สมนาค ธ.ปราจีนบุรี เส้นเลือดสมองตีบ 64 22 ส.ค. 64

6401/65 นาง ดวงจันทร์ ณ อุบล ธ.อุบลราชธานี มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 86 3 ต.ค. 65

6402/65 จ.ส.อ.สมศักดิ์ สุขเกษร
ธ.ถ.เวสสุวรรณ์ 
(นครสวรรค์)

ภยันตรายต่อคอจากการบาดเจ็บ
จากการจราจร

62 28 ก.ย. 65

6403/65 ร.ต.ประพันธ์ เข็มเลิศ
ธ.บิ๊กซ-ีนครสวรรค์
(วี-สแควร์)

ชรา 90 1 ต.ค. 65

6404/65 ร.ต.พิบูลย์ บัวงาม ธ.อุบลราชธานี ชรา 97 10 ต.ค. 65
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6405/65 ส.อ.ศิริช ัย ศรีวงษ์ พล.ร.15 กระดูกคอหัก(อุบัติเหตุจากรถ) 26 22 ส.ค. 65

6406/65 นาง ตุ๋ย ทนน ้า มทบ.13 หัวใจขาดเลือด 88 12 ก.ย. 65

6407/65 นาง อ านวย เพียรภายลุน มทบ.18 เบาหวาน 62 5 ต.ค. 65

6408/65 นาง แฉล้ม ฝัดสุภาพ มทบ.38 ชราภาพและเจ็บป่วยเร้ือรัง 80 2 ต.ค. 65

6409/65 นาง มาลี อุ่นทวีทรัพย์ บก.กช. ไตวายเร้ือรัง 88 18 ก.ย. 65

6410/65 นาง สารี บุญเต็ม ร.29 พัน.1 มะเร็ง 56 1 ต.ค. 65

6411/65 จ.ส.อ.ศรีทัย สมณะ ธ.สันป่าข่อย-เช ียงใหม่ ปอดอักเสบติดเช ื้อ 75 9 ก.ย. 65

6412/65 ร.ต.ส าเริง เวชสุวรรณ ธ.ช ุมพร มะเร็งเม็ดเลือดขาว 73 7 ต.ค. 65

6413/65 พ.ท.สุธรรม์ เฉลิมเกียรติ ธ.ทุ่งสง การบาดเจ็บบริเวณศีรษะ 63 28 ก.ย. 65

6414/65 นาง ทองสุข สุสมบูรณ์ ธ.ถ.อุดรดุษฎี หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 90 5 ต.ค. 65

6415/65 ร.ต.ยุทธนา พรมศาลา ธ.ถ.อุดรดุษฎี มะเร็งท่อน ้าดี 64 8 ต.ค. 65

6416/65 นาง โสม เจริญราช ธ.ถ.หายโศรก(ร้อยเอ็ด) ติดเช ื้อในกระแสเลือด 81 10 ต.ค. 65

6417/65 ส.อ.สหชาติ สุวรรณลือ ร้อย.ช.ซบร.หนัก
สมองฉีกขาดร่วมกับฐานกะโหลก
ศีรษะแตกจากอุบัติเหตุจราจร 30 29 ก.ย. 65

6418/65 นาย สุรินทร์ เขมะกนก พล.ปตอ. สมองจากตับจากภาวะตับแข็ง 68 27 ก.ย. 65

6419/65 นาย บุญช ่วย จิตตราวงค์ ช.11 พัน.602 เสียช ีวิตจากปอดติดเช ื้อ 81 11 ต.ค. 65

6420/65 นาง บัวหลา เมืองมา สง.สด.จว.พ.ย. มะเร็งเต้านม 71 16 ก.ย. 65

6421/65 นาง บุ่น สิงห์ช ู ธ.ยะลา
ภาวะเลือดออกในสมอง,ก้าน
สมองถูกกดเบียด 85 2 ต.ค. 65

6422/65 นาย ใบ ทาโม้ ธ.ช ุมแพ สมองฝ่อวัยชรา 87 4 ต.ค. 65

6423/65 ร.ท.รัศมี หอมจันทร์ ธ.ถ.อุดรดุษฎี ติดเช ื้อเย่ือหุ้มสมองอักเสบ 62 8 ต.ค. 65

6424/65 นาง ประครอง ว่องไว ธ.ขอนแก่น ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 88 2 ต.ค. 65

6425/65 ร.ต.ศุภช ัย ดวงเพชรแสง ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งกระเพาะอาหาร 63 27 ก.ย. 65

6426/65 นาง บัวแก้ว โปธา ธ.สี่แยกข่วงสิงห-์เช ียงใหม่ ตายตามธรรมชาต(ิโรคชรา) 94 16 ก.ย. 65
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6427/65 นาง ส่วน สุขเกตุ ธ.ตลาดเจ้าพรหม ความดันโลหิตสูง 81 18 ต.ค. 65

6428/65 นาง นิมนต์ แตงหนู ธ.ส านักราชด าเนิน หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 68 18 ต.ค. 65

6429/65 นาง เสนาะ แก้วดี ธ.ลพบุรี ชราภาพ 86 10 ต.ค. 65

6430/65 นาย พรมมา จันทนา ธนาณัติ ชรา 88 17 ต.ค. 65

6431/65 จ.ส.อ.มงคล (ด าเนิน) จันทร์ม่ัน ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลมช ัก บาดเจ็บด้วยสมองด้วยการ
สื่อสารและโรคชรา

60 10 ต.ค. 65

6432/65 นาง รจนาพร น ้าเพ็ชร ธ.สนามเสือป่า มะเร็งล าไส้ใหญ่ 57 21 ต.ค. 65

6433/65 นาง กี ศรีวิลัย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 89 12 ต.ค. 65

6434/65 นาง สุณี เถ่ือนวิถี ธ.งามวงศ์วาน ตับวาย 68 19 ต.ค. 65

6435/65 นาง วนิดา อมาตยกุล ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน หลอดเลือดสมองอุดตัน 84 12 ต.ค. 65

6436/65 นาย สัมพันธ์ ภูมิแกด า ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดออกในสมอง 57 14 ต.ค. 65

6437/65 น.ส.อุดมลักษณ์ สุขวัฒนะ ธ.สนามเป้า ติดเช ื้อโควิด 66 24 ต.ค. 65

6438/65 นาง ขวัญสุดา(ปรานอม) กุศล มทบ.38 เลือดออกในสมอง 67 10 ต.ค. 65

6439/65 นาย ลอง แสนชน พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 มะเร็งตับ 75 8 ต.ค. 65

6440/65 นาง ทวนจันทร์ เวียงรัตน์ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคทางธรรมชาติ 85 2 ต.ค. 65

6441/65 พ.ท.อภิมหาเศรษฐี (อช ิระ) ราศรีรัตนะ ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม. ภาวะติดเช ื้อในกระแสเลือด 63 11 ต.ค. 65

6442/65 พระธรรมธร (คชาเทพ โต๊ะนาค) ธ.ลพบุรี เส้นเลือดในสมองตีบ 92 24 ก.ย. 65

6443/65 พ.ท.อนันต์ แสงโพธิ์ ธ.อุตรดิตถ์ ปอดอักเสบติดเช ื้อ 75 24 ก.ย. 65

6444/65 พ.ต.บัญชา บุญสาย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 74 10 ต.ค. 65

6445/65 ร.ต. สง่า บุตรศรี ธ.สุโขทัย ถุงลมโป่งพอง 86 29 ก.ย. 65

6446/65 ส.อ.วิรุฬห์ พันทะนี ธ.ถ.อุดรดุษฎี มะเร็งปอด 47 21 ก.ย. 65

6447/65 นาง โฮม โพชะกะ ธ.สระบุรี ภาวะติดเช ื้อในกระแสเลือด 73 29 ก.ย. 65

6448/65 จ.ส.อ.เฉลิมช ัย พรหมอาสน์ ธ.พิษณุโลก ติดเช ื้อในกระแสเลือด 61 31 ก.ค. 65
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6449/65 ส.อ.วินัย เกตุงาม ธ.ลพบุรี มะเร็งตับ 63 29 ส.ค. 65

6450/65 นาง สุรินทร์ แสงศาสตร์ ธ.ลพบุรี ตายตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 91 26 ก.ย. 65

6451/65 นาง หนูจีน ทองใส ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 75 23 ก.ย. 65

6452/65 นาง ฉวี ภาวจันทึก ธ.นครราชสีมา มะเร็งกระเพาะอาหาร 78 11 ต.ค. 65

6453/65 จ.ส.อ.ปิ่น บุญส่งศรี ธ.ลพบุรี ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 90 1 ต.ค. 65

6454/65 ร.ต.บุญจันทร์ จูสิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งตับ 76 24 ก.ย. 65

6455/65 ส.อ. อ านาจ ประสิทธิ์ ธ.พนัสนิคม รถกะบะชนกับรถกะบะ 47 29 ก.ย. 65

6456/65 นาย ชวน ปิยะช ัยกวี ธ.พิมาย การเจ็บป่วยที่ไม่แน่ช ัด 86 20 ส.ค. 65

6457/65 จ.ส.อ.แปลก สืบปรุ ธ.นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเช ื้อโควิด 19 91 21 ก.ย. 65

6458/65 นาง กร โยธาดี ร.17 พัน.4 มะเร็งเต้านม 69 8 ต.ค. 65

6459/65 ส.อ.เนติพัฒน์ จิตรจักร์ ร.9 พัน.3 ปอดอักเสบจากเช ื้อโคโรนาไวรัส 47 29 ส.ค. 65

6460/65 นาง พัชรินทร์ อินตาพวง พัน.รพศ.ศสพ.
ล าไส้ขาดเลือดและติดเช ื้อใน
กระแสเลือด

73 5 ต.ค. 65

6461/65 นาง เสมอ ถมใย ทภ.3 ปอดติดเช ื้อ 81 15 ก.ย. 65

6462/65 นาย แสวง ค าสวนจิก ร.9 พัน.1 ปอดติดเช ื้อโควิด 65 28 ก.ย. 65

6463/65 นาง บุญถม วันนา รร.ร.ศร. เลือดออกทางเดินอาหารส่วนล่าง 78 3 ต.ค. 65

6464/65 นาย บุญธรรม ศรลักษณ์ นสศ. เส้นเลือดสมองตีบ 82 12 ก.ย. 65

6465/65 นาง สุชาดา พวกสันเทียะ มทบ.46 หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง 59 4 ก.ย. 65

6466/65 นาย สุริยา ค าเคน รพ.รร.6 ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉยีบพลนั 58 18 ต.ค. 65

6467/65 นาง ล าดวน ศรีกาหลง ธ.บางบัว ภาวะติดเช ื้อ 90 11 ต.ค. 65

6468/65 นาง สมศิริ เครืออารีย์ ธ.บางบัวทอง มะเร็งล าไส้ 68 21 ต.ค. 65

6469/65 นาง เพ็ญศรี ศุภวราสุวัฒน์ ธ.ปราจีนบุรี ติดเช ื้อในกระแสเลือด 85 9 ต.ค. 65

6470/65 พ.ท.ส าราญ เนตรเจริญ ธ.สนามเสือป่า ชรา 95 15 ต.ค. 65
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6471/65 นาง อินทิรา เทียนบุญ ธ.สนามเป้า ล าไส้เล็กเน่าจากการขาดเลือด 67 28 ก.ย. 65

6472/65 นาง จรัล พาหา ธ.นครช ัยศรี ไต 80 25 ต.ค. 65

6473/65 น.ส.อ าไพ ช ื่นพงษ์ ธ.ตลาดเจ้าพรหม ชรา 78 15 ต.ค. 65

6474/65 นาง ใส นัดดาพรหม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ชรา 85 24 ต.ค. 65

6475/65 พ.อ.อุดม มังตรีสรรค์ ธ.พญาไท ชรา 97 26 ก.ย. 65

6476/65 นาง วลัยทิพย์ กฤษณมิตร ธ.บิ๊กซ-ีแจ้งวัฒนะ มะเร็งไต 74 14 ต.ค. 65

6477/65 น.ส.อัญชลี สุขาแก้ว ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเช ื้อในกระแสเลือด 59 19 ต.ค. 65

6478/65 นาง วัชราภรณ์ ตันตระกูล ปตอ.2 พัน.4 มะเร็งเซลส์ตับ 66 22 ก.ย. 65

6479/65 นาย อารี ตาทิพย์ มทบ.310 ภาวะหัวใจขาดเลือด 58 30 ก.ย. 65

6480/65 จ.ส.อ.ธวัชชยั แว่นแก้ว บชร.4
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน

47 8 ส.ค. 65

6481/65 ส.อ.ศุภปรีชา ศิลา ร.13 พัน.1 การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง 37 11 ก.ย. 65

6482/65 จ.ส.อ.จันทา ศรีโชค ธ.อุบลราชธานี ชรา 91 11 ต.ค. 65

6483/65 พ.ต.ศักดิ์ศรี ทองเรือง
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธานี

ภาวะระบบหายใจล้มเหลว 83 30 ก.ย. 65

6484/65 นาง เนียม ป้องค า
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธานี

ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 100 8 ต.ค. 65

6485/65 นาง ถนอม พรินทรากุล ธ.ตลาดปากช่อง หัวใจล้มเหลว 81 15 ก.ย. 65

6486/65 นาง บุญช ุบ ประดิษฐแสง ธ.โลตัส โคราช 2 หัวใจล้มเหลวเสียช ีวิต 84 12 ต.ค. 65

6487/65 พ.ท.ช ิดชาติ อ้นไธสง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดอักเสบติดเช ื้อ 89 5 ต.ค. 65

6488/65 จ.ส.อ.คงศักดิ์ เผาะสูงเนิน ธ.นครราชสีมา หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 83 14 ก.ย. 65

6489/65 นาย บัญชา หมอยาสิทธิ์ ธ.พิษณุโลก
ศีรษะบาดเจ็บรุนแรงจาก
การจราจรทางบก

36 3 ต.ค. 65

6490/65 ร.ต.สงคราม นิลพันธ์ ธ.ลพบุรี มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย 83 11 ต.ค. 65

6491/65 จ.ส.อ.ประยูร ช ูวงษ์ ธ.พิษณุโลก
เลือดอออกใต้เย่ือหุ้มสมอง
ช ั้นนอกด้านขวา

89 4 ต.ค. 65
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6492/65 จ.ส.อ.สมประสงค์ พงษ์โพธิ์พิทักษ์ ธ.พิษณุโลก เลือดออกจากทางเดินอาหาร 58 5 ต.ค. 65

6493/65 จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ชาวเหนือ ธ.พิษณุโลก ชราภาพ 89 24 ส.ค. 65

6494/65 นาง ประกายศรี สิทธิศาสตร์ ธ.ร้อยเอ็ด ติดเช ื้อในกระแสเลือด 70 12 ต.ค. 65

6495/65 ร.ต.บุญเลิศ สุดจิตต์ ธ.พิษณุโลก ชรา 86 1 ต.ค. 65

6496/65 นาง พิชยา แพรสุวรรณ์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ติดเช ื้อเนื้อสมอง 73 10 ต.ค. 65

6497/65 พ.ต.อุดมวิทย์ ดีบุญมี ณ ช ุมแพ ธ.อุตรดิตถ์ หัวใจขาดเลือด 76 14 ก.ย. 65

6498/65 นาง บุญช ่วย ค าคุณ ธ.ลพบุรี
ช๊อคติดเช ื้อจากภาวะปอดอักเสบ
จากการติดเช ื้อโควิด-19

61 8 ต.ค. 65

6499/65 นาย ยงยุทธ สุทธิโสม ธ.ลพบุรี ระบบหายใจล้มเหลวจากมะเร็งตับ 59 9 ต.ค. 65

6500/65 ร.ต.ประสาน สะแกทอง ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด มะเร็งกระดูก 54 30 ก.ย. 65

6501/65 จ.ส.ต.ธนู บุตรจันทร์ ธ.พิษณุโลก ปอดอักเสบ 71 29 ก.ย. 65

6502/65 นาง บุญมา ลอยเวหา ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 89 30 ก.ย. 65

6503/65 นาย ส าเนียง จันตะเภา ธ.บิ๊กซ-ีลพบุรี 2 ภาวะติดเตียง 85 26 ก.ย. 65

6504/65 นาย ทองสุข อินทร์นอก ธ.ร้อยเอ็ด เสียช ีวิตไม่ทราบสาเหตุ 90 9 ต.ค. 65

6505/65 นาง นงลักษณ์ อ ่าแสง ธ.ลพบุรี ติดเช ื้อในกระแสเลือด 69 7 ต.ค. 65

6506/65 นาง พุทธา วิสาพรหม รร.สธ.ทบ. มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 63 23 ก.ย. 65

6507/65 นาง ระเบียบ ศกุนตนาค
ธ.กองบัญชาการ
กองทัพบก

ภาวะชราภาพ 88 20 ต.ค. 65

6508/65 ร.ต.จตุรงค์ ภู่สอาด ธ.ตลาดเจ้าพรหม ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 75 1 ต.ค. 65

6509/65 พ.ท.ด ารง เทศรัตน์ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งเม็ดเลือดขาว 70 14 ต.ค. 65

6510/65 นาง วิสันต์ ชาวปลายนา ธ.วงเวียนสระแก้ว-สระบุรี ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเส้นเลือดสมองตบี 79 24 ต.ค. 65

6511/65 นาง จบ อุสารพัด พัน.ซบร.กรม สน.2
ลิวคีเมียเฉียบพลันที่ไม่ระบุ
รายละเอียดชนิดเซลล์เฉพาะ

58 7 ต.ค. 65

6512/65 นาย สิน ไตรสีสุข ธ.ร้อยเอ็ด ชรา 84 5 ต.ค. 65

6513/65 พ.อ.ไสว โฮมวงษ์ ธ.ถ.อุดรดุษฎี ชราภาพ 91 10 ต.ค. 65
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6514/65 นาย ทองสา ศรีท ามี ธ.ร้อยเอ็ด ไตวาย 76 7 ต.ค. 65

6515/65 จ.ส.อ.บุญเลิง มีสีบู ธ.ร้อยเอ็ด
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
เฉียบพลัน

63 3 ต.ค. 65

6516/65 ร.ต.ไสว แย้มวงษ์ ธ.บางบัวทอง คาดว่าหัวใจวาย 90 6 ส.ค. 65

6517/65 นาง ถ ่า น้อยต่วน ธ.สระบุรี มะเร็งต่อมน ้าเหลือง 86 11 ต.ค. 65

6518/65 พ.ท.แว่นมณี สุขสังข์ภา (สุขสังข์) ธ.อุตรดิตถ์ โรคประจ าตัว 86 4 ต.ค. 65

6519/65 นาง เนตร นุชอุดม พล.ร.15 หัวใจวายเฉียบพลัน 55 19 ต.ค. 65

6520/65 นาง สมจิตต์ มีบรรจง พบ. ติดเช ื้อในกระแสเลือด 92 21 ต.ค. 65

6521/65 นาง บุญมาก ส่งสมบูรณ์ ส่วนกลาง ชราภาพ 91 3 ต.ค. 65

6522/65 พ.อ.สุบิน โหมดนิ่มนวล ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งหลอดอาหาร 64 19 ต.ค. 65

6523/65 นาย วุฒิช ัย เมฆงามฟ้า ธ.สนามเสือป่า ติดเช ื้อไวรัสเอชไอวี 54 27 ต.ค. 65

6524/65 นาง ชลอ น้อยศิริ ธ.รามอินทรา กม.8 ชรา 83 27 ต.ค. 65

6525/65 นาง วิราภรณ์ สุขกายา ธ.ตลาดเจ้าพรหม พิษสุราเร้ือรัง 54 20 ต.ค. 65

6526/65 น.ส.พูลศรี เปาริก ธ.ตลาดเจ้าพรหม ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 88 20 ก.ย. 65

6527/65 นาย ฟุ้งขจร วิจารณบุตร ธ.งามวงศ์วาน
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอด
เลือดสมองตีบ

66 26 ต.ค. 65

6528/65 นาง เทียนกิ่ง เมืองณะศรี ธ.กระทรวงกลาโหม หัวใจล้มเหลว 80 24 ต.ค. 65

6529/65 ร.ต.ล ่า ค าดวงน้อย ธ.ลพบุรี ปอดติดเช ื้อโควิด-19 80 10 ต.ค. 65

6530/65 พระ เสถียร ช ินรัตน์ ธ.รังสิต คลอง 3 โดยธรรมชาต(ิชรา) 73 21 ต.ค. 65

6531/65 นาง เปรมจิตร์ สีเอี้ยง ธ.นครนายก ปอดติดเช ื้อโควิด-19 70 2 ก.ย. 65

6532/65 พ.ต.ถาวร อ้นค า ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเช ื้อจากโควิด-19 90 20 ต.ค. 65

6533/65 นาง สี สายยาง ธ.ถ.อุดรดุษฎี ชรา 86 19 ต.ค. 65

6534/65 จ.ส.ท.ไพรจิตร ประภาสินธ์ ธ.ร้อยเอ็ด ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 61 7 ต.ค. 65

6535/65 นาง ส าลี หรพร้ิง ธ.ยโสธร ความดันโลหิตสูง 86 1 ต.ค. 65
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6536/65 นาง มณี ประดับ ธ.ทุ่งสง ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 81 24 ก.ย. 65

6537/65 นาง ช ู อยู่ทน ธ.ร้อยเอ็ด ไตวายระยะสุดท้าย 86 8 ต.ค. 65

6538/65 จ.ส.อ.ช ุมพล อัปการัตน์ ป.5 พัน.25
ตับแข็งระยะสุดท้ายและติดเช ือ้
ในกระแสเลือดเสียช ีวิต

49 21 ก.ค. 65

6539/65 นาย ทวีป โตสงคราม ม.3 พัน.26 หัวใจล้มเหลว 62 13 ต.ค. 65

6540/65 นาง สาหร่าย ค าประพันธ์ ขว.ทบ. หัวใจล้มเหลว 83 24 ก.ย. 65

6541/65 นาง เซ ี่ยมจู ปานแดง สบ.ทหาร ชราภาพ 77 16 ต.ค. 65

6542/65 นาง จันทรา สุขเพ็ง กร.ทบ. ชรา 89 13 ต.ค. 65

6543/65 นาย สุดใจ คุมสติ ส่วนกลาง ปอดบวมจากเช ื้อไวรัสโควิด 19 95 11 ส.ค. 65

6544/65 ส.อ.ณรงค์พล ขีดขิน ธ.งามวงศ์วาน ปอดติดเช ื้อ 56 29 ต.ค. 65

6545/65 นาง นวน ปริหา ธ.งามวงศ์วาน ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 89 22 ต.ค. 65

6546/65 นาย อุดม รอดส าเริง ธ.บางใหญ่ซ ิตี้ สันนิษฐานเลอืดออกในทางเดินอาหาร 73 25 ต.ค. 65

6547/65 นาย เสมียน โพธินา รพศ.4 ติดเช ื้อน ้าในช ่องท้องจากตบัแข็ง 61 12 ต.ค. 65

6548/65 นาง ประเดิม ดาบน้อยอุ่น ธ.ถ.อุดรดุษฎี ชราภาพ 87 18 ต.ค. 65

6549/65 จ.ส.อ.ไวยกูร พยัคฆพันธ์
ธ.ถ.เวสสุวรรณ์
(นครสวรรค์)

ปอดอักเสบติดเช ื้อโคโรนาไวรัส
2019

88 21 ส.ค. 65

6550/65 นาง จรุณ พรมสี ธ.ถ.เอเช ีย-นครสวรรค์ ติดเช ื้อในกระแสเลือด 84 12 ต.ค. 65

6551/65 นาย ธนะพล แสงทับ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดติดเช ื้อ 40 15 ต.ค. 65

6552/65 นาย บุญส่ง สาทา ธ.น่าน หัวใจวายเฉียบพลัน 65 14 ต.ค. 65

6553/65 นาย เกตุ วรรณะ ธ.สี่แยกข่วงสิงห-์เช ียงใหม่ ชราภาพ 84 21 ก.ย. 65

6554/65 นาง ประเสริฐ อินทอง ธ.สิงห์บุรี เบาหวาน,หัวใจ 80 29 ก.ย. 65

6555/65 นาย ค าแก้ว เสธา ธ.พะเยา ติดเช ื้อในกระแสเลือด 86 1 ต.ค. 65

6556/65 จ.ส.อ.เกรียงไกร ลายนอก ธ.ร้อยเอ็ด โรคหัวใจ 75 8 ต.ค. 65

6557/65 พ.ต.วช ิระ สุดประเสริฐ
ธ.ถ.มหาจักรพรรดิ์-
ฉะเช ิงเทรา

การติดเช ื้อในกระแสเลือด 71 30 ก.ย. 65
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6558/65 พ.อ.ทวีวงศ์ เศวตนัย ธ.จรัญสนิทวงศ์ เลือดออกในสมอง 88 22 ต.ค. 65

6559/65 นาง ปราณี ศรีสุวรรณรัตน์ ธ.ศรีย่าน มะเร็งเม็ดเลือดขาว 89 15 ต.ค. 65

6560/65 พล.ต.กิตติเชษฐ์ สิงห์สวัสดิ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เลือดออกในสมอง 64 19 ต.ค. 65

6561/65 ร.ต.ปราณี เพียรพิจารณ์ ธ.ย่อยถนนศรนีครินทร-์ลาซาล ชรา(ติดเตียง) 91 19 ต.ค. 65

6562/65 นาย ไพโรจน์ รอดนิล ธ.ถ.เอเช ีย-นครสวรรค์ ไตวายเร้ือรัง 61 23 ต.ค. 65

6563/65 พ.ท.สมบัติ พลยามา
ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์ค
เมืองทองธานี

ผลสืบเนื่องจากโรคตับแข็งและ
มีเลือดออกในทางเดินอาหาร

60 21 ต.ค. 65

6564/65 นาง ปราณี วรรณชัย กรมพัฒนา 2 เบาหวาน 81 26 ส.ค. 65

6565/65 นาง ทองม้วน ศรีประเสริฐ บชร.3 สมองฝ่อวัยชรา 95 14 ต.ค. 65

6566/65 นาง จีรภาพรรณ์ ยศสมบัติ
ธ.บิ๊กซ ี-นครสวรรค์
(วี-สแควร์)

ติดเช ื้อในกระแสเลือด 60 7 ต.ค. 65

6567/65 จ.ส.อ.ธรรมศักดิ์ นิพันธ์ประศาสน์ ธ.ถ.เอเช ีย-นครสวรรค์
มะเร็งต่อมลูกหมากระยะ
แพร่กระจาย

59 7 ต.ค. 65

6568/65 พ.ท.สุคนธ์ เผ่ากล้า ธ.ถ.เอเช ีย-นครสวรรค์ ติดเช ื้อ 86 8 ต.ค. 65

6569/65 นาง สิริวรรณ มัคเจริญ ธ.ถ.เอเช ีย-นครสวรรค์ เส้นเลือดแดงใหญ่ในช ่องท้องแตก 86 5 ต.ค. 65

6570/65 นาง ฉลวย ตันเดี่ยว นทพ. ชรา 86 19 ต.ค. 65

6571/65 นาย พนม สวัสดี สลก.ทบ. ชราภาพมีประวัตโิรคถงุลมโป่งพอง 84 28 ก.ย. 65

6572/65 นาย มนตรี ทองใย ช.พัน.51 มะเร็งปอด 61 18 ต.ค. 65

6573/65 นาย ฮัว รวมกลาง รพ.ค่ายธนะรัชต์ ภาวะลิ้นหัวใจตีบรุนแรง 76 29 ก.ย. 65

6574/65 พ.ท.สุขุม ศรีวัฒนพงศ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะเลือดออกในสมอง 87 13 ต.ค. 65

6575/65 พ.อ.สุวิทย์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา ธ.ศรีย่าน กล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลับ 91 27 ต.ค. 65

6576/65 นาง จันทร์พิมพ์ เจริญเกตุ ธ.เทสโก้โลตัส ประชาช ื่น ติดเช ื้อในปอด 76 26 ต.ค. 65

6577/65 นาง อิศราณี เชนะโยธิน ธ.ส านักราชด าเนิน
เสียช ีวิตจากโรคประจ าตัว มะเร็ง
โพรงมดลูก

73 24 ต.ค. 65

6578/65 พ.ต.เทียม วงษ์มาก
ธ.ถ.เวสสุวรรณ์
(นครสวรรค์)

ชราภาพ 90 22 ต.ค. 65
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6579/65 พ.ต.พิทักษ์ ราญมีช ัย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งกระเพาะอาหาร 62 15 ต.ค. 65

6580/65 นาง สุมาลี สัตยาภรณ์ ธ.นครราชสีมา ชรา 75 14 ต.ค. 65

6581/65 ส.อ.ถวัลย์ ชาวบัวใหญ่ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชรา 72 2 ต.ค. 65

6582/65 นาง เยาวเรศ วัดปลั่ง ช.1 พัน.52 รอ. เบาหวาน 64 12 ต.ค. 65

6583/65 นาง ค าเขียน เทียนสันต์ สง.ปรมน.ทบ. ติดเช ื้อในกระแสเลือด 64 30 ก.ย. 65

6584/65 พ.จ.อ.ณัฐพร ย้ิมพราย ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งระยะแพร่กระจาย 72 20 ต.ค. 65

6585/65 นาง สุพิศตรา เกิดกอง ธ.ถ.ติวานนท์ ติดเช้ือในกระแสเลือดจากภาวะถ่ายเหลวจาก
การติดเช้ือ 78 26 ต.ค. 65

6586/65 นาง ไพรวัลย์ ช ่อประพันธ์
ธ.ย่อยมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม

ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 81 11 ต.ค. 65

6587/65 นาย ประดิษฐ์ ฟักประไพ ธ.เสนานิคม ตายตามธรรมชาติ 86 27 ต.ค. 65

6588/65 นาง สายทอง ด าข า ธ.พญาไท ชรา 79 28 ต.ค. 65

6589/65 นาง ยุพิน เทพสุธา ส่วนกลาง ตายตามธรรมชาติ 95 7 ส.ค. 65

6590/65 พ.อ.ถนอม พร้อมแย้ม ธ.ถ.เอเช ีย-นครสวรรค์ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 79 10 ต.ค. 65

6591/65 นาย ผัน สุขสุพล ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ชรา 71 19 ต.ค. 65

6592/65 อส.ทพ.ช ัชช ัย ชมบุตรศรี กรม ทพ.41 ช ๊อคจากภาวะขาดน ้า 52 26 ก.ย. 65

6593/65 จ.ส.อ.ประทาน สุวรรณไพบูลย์ มทบ.21 มะเร็งต่อมน า้เหลืองทีไ่มต่อบสนองต่อ
การรักษา

60 6 ต.ค. 65

6594/65 นาง หนู มะธิปะโน ป.21 พัน.30
เลือดออกในสมองบริเวณก้าน
สมอง

73 29 ก.ย. 65

6595/65 นาย เซน ทองเขียว รร.ม.ศม. แผลกดทับติดเช ื้อ 73 20 ก.ย. 65

6596/65 นาง จิรนันท์ จิตต์ดี ธ.นครศรีธรรมราช ปอดอักเสบรุนแรง 67 7 ต.ค. 65

6597/65 นาง อรุณ อ่อนย้ิม ธ.พิษณุโลก ตับแข็ง 84 6 ก.ย. 65

6598/65 นาย สมพร ด้วงดี ธ.นครศรีธรรมราช ติดเช ื้อในกระแสเลือด 61 14 ต.ค. 65

6599/65 นาง ลอย เต็มองหล้า ธ.ราชบุรี ติดเช ื้อในกระแสเลือด 80 11 ต.ค. 65

6600/65 จ.ส.อ.วรพจน์ ละอองแก้ว ธ.พัทลุง ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค(ชรา) 61 16 ต.ค. 65
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6601/65 ส.อ.ประเสริฐ มีชนะ ธ.คลองปาง มะเร็งสมอง 60 16 ก.ย. 65

6602/65 นาง บุญสม บุญสุข ศูนย์พัฒนากีฬา ทบ. ติดเช ื้อที่ข้อเข่า 64 13 ต.ค. 65

6603/65 นาง แฉ่ง จูอัศวบรรจง ส่วนกลาง ชรา 86 26 ต.ค. 65

6604/65 นาง ทองเจือ แก้วสีม่วง ธ.ประชานิเวศน์ 1 มะเร็งปากมดลูก 84 24 ต.ค. 65

6605/65 พ.ท.ประหยัด มีพวง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ทางเดินปัสสาวะติดเช ื้อรุนแรง 90 22 ต.ค. 65

6606/65 พ.อ.ท านอง รักษากลิ่น ธ.ถ.เอเช ีย-นครสวรรค์ ชรา 88 7 ต.ค. 65

6607/65 พ.ท.มหรรณพ นาคสุข ธ.ฉะเช ิงเทรา
มะเร็งล าใส้ใหญ่ระยะ
แพร่กระจาย

83 23 ต.ค. 65

6608/65 นาย วินัย มีใจม่ัน มทบ.17 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 63 14 ต.ค. 65

6609/65 นาง อุทัย ลาวิราช ธ.กาญจนบุรี(ตลาดผาสุก)
กะโหลกศีรษะและฐานกะโหลก
ศีรษะแตกจากบาดแผลกระสุนปืน 54 14 ต.ค. 65

6610/65 ร.ต.ณรงค์ อู่ทอง ธ.กาญจนบุรี(ตลาดผาสุก) ติดเช ื้อในกระแสเลือด 64 2 ต.ค. 65

6611/65 นาย สรศักดิ์ พาดี ธ.อุบลราชธานี ติดเช ื้อในกระแสเลือด 72 3 ต.ค. 65

6612/65 ร.ต.อ าพล เสือยันต์ ธ.พิษณุโลก หัวใจขาดเลือด 82 5 ต.ค. 65

6613/65 นาง อมรา พันธ์สุวรรณ
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธานี

มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 58 27 ก.ย. 65

6614/65 จ.ส.อ.ช ัชวลติ ศิริทรัพย์ภิญโญ ร.111 พัน.2 เลือดออกในสมอง 38 15 ก.ย. 65

6615/65 นาย จันทา พรมลาย ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลอืดจากปอดอักเสบ 88 24 ส.ค. 65

6616/65 ร.ต.คนึงเดช พวงเข้ม ธ.สูงเม่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 71 13 ต.ค. 65

6617/65 นาง น้อย แสนสุรินทร์ ธ.สุโขทัย ปอดอุดกั้นเร้ือรังแบบเฉียบพลัน 85 16 ต.ค. 65

6618/65 จ.ส.อ.ประคอง กระต่าย
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธานี

ติดเช ื้อในปอด 73 21 ต.ค. 65

6619/65 นาง อ าพัน เช ื้อบุญจันทร์ ธ.พิษณุโลก ภาวะหายใจล้มเหลว 59 13 ต.ค. 65

6620/65 ร.ต.ดุลศักดิ์ บัณฑิต ธ.ท่าแพ ปอดติดเช ื้อรุนแรงจากวัณโรค 93 23 ก.ย. 65

6621/65 ร.ต.บุญช ู แสงสวย
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธานี

ภาวะการหายใจล้มเหลว 96 16 ต.ค. 65
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6622/65 นาง จ าปา หล้าสุพรม
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธานี

สมองฝ่อวัยชรา 87 13 ต.ค. 65

6623/65 ร.ต.สละ เตียวประทีป ธ.เพชรบูรณ์ ถุงลมโป่งพอง 75 8 ต.ค. 65

6624/65 นาย ประกอบ กรุษประยูร วิสามัญ ปอดอักเสบ 91 15 ต.ค. 65

6625/65 นาง ส ารวย ภู่ระหงษ์ ส.1 ไม่ทราบสาเหตุการเสียช ีวิต 79 17 ต.ค. 65

6626/65 นาย เต็ดซ ัน แซ่อึ้ง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม สมองฝ่อวัยชรา 86 25 ต.ค. 65

6627/65 จ.ส.อ.เชาว์ พูลสุข ธ.กาญจนบุรี ปอดติดเช ื้อ 87 25 ต.ค. 65

6628/65 น.ส. ถาวร พลสาย ธ.พระพุทธบาท มะเร็งตับ 72 1 พ.ย. 65

6629/65 นาง ค าภู ศรีเข้ม ธ.ร้อยเอ็ด ภาวะปอดติดเช ื้อ 85 8 ต.ค. 65

6630/65 พระบุญทัน หงส์พิพิธ ธ.ร้อยเอ็ด สมองฝ่อวัยชรา 81 21 ต.ค. 65

6631/65 นาง พันธ์ ฟองเอม ธ.ตาก สมองฝ่อวัยชรา 94 12 ต.ค. 65

6632/65 ร.ท.ยก จรครบุรี
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธานี

ปอดติดเช ื้อรุนแรง 65 15 ต.ค. 65

6633/65 นาย ศุภวัฒน์ พูลสาย กอง สพบ.พล.ม.1
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจาก
โรคธรรมชาติ

60 10 ต.ค. 65

6634/65 นาง อุทัย ถาวรช ัยสกุล ช.11 พัน.111
ติดเช ื้อและเลือดเป็นกรดรุนแรง
(ติดเช ื้อในกระแสเลือด)

83 2 ต.ค. 65

6635/65 พ.อ.วิช ัย บูรณะสุคนธ์
ธ.กองบัญชาการ
กองทัพบก

มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 73 26 ต.ค. 65

6636/65 นาง เทียมสวรรค์ ค าทะริ มทบ.24 สมองฝ่อวัยชรา 83 17 ต.ค. 65

6637/65 นาง ทองจันทร์ บุญย่ิง ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ชรา 84 29 ก.ย. 65

6638/65 นาง ช ุ่ม กันทา กรม ทพ.36 ติดเช ื้อโควิด 19 88 12 ต.ค. 65

6639/65 นาย จักรพงษ์ จงนอก ส.พัน.3 พล.ร.3 ภาวะหัวใจล้มเหลว 60 5 ต.ค. 65

6640/65 นาย จ าลอง โด่งดัง ศสร.
ศีรษะกระแทกรุนแรงจากเหตุ
จราจร

69 4 ต.ค. 65

6641/65 นาย ศรีนวล มะลิวัลย์ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 89 17 ก.ย. 65

6642/65 จ.ส.อ.อินทร ค าแก้ว ธ.ห้าแยกพ่อขุนเช ียงราย
หลอดเลือดสมองตีบตันเป็น
สาเหตุตาย

71 18 ต.ค. 65
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6643/65 นาย อดุลย์ ขวัญดี ธ.บุรีรัมย์ ปอดอักเสบติดเช ื้อ 74 17 ต.ค. 65

6644/65 จ.ส.อ.พัฒนะ สุขสมจิตร
ธ.กองบัญชาการ
กองทัพบก

ติดเช ื้อในกระแสเลือด 77 22 ต.ค. 65

6645/65 ร.ต.สุพรรณ หินเธาว์ ธ.พนัสนิคม ติดเช ื้อในกระแสเลือด 61 26 ต.ค. 65

6646/65 นาง เพ็ญศรี กาญจนโหติ
ธ.กองบัญชาการ
กองทัพอากาศ

ชราภาพ 95 26 ต.ค. 65

6647/65 นาง สัมฤทธิ์ อรรถวิเวก ธ.ศิริราช มะเร็งมดลูกระยะสุดท้าย 80 18 ต.ค. 65

6648/65 พ.อ.ฟุ้ง จักร์แก้ว ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดออกในสมอง 87 26 ต.ค. 65

6649/65 ร.อ.วิรัติ ผู้ช ่วยรอด ขว.ทบ. มะเร็งตับระยะสุดท้าย 57 28 ส.ค. 65

6650/65 นาง ไพจิตร  ผลโภค(เวชากุล) วิสามัญ ภาวะปอดติดเช ื้อวัณโรค 95 5 ก.ย. 65

6651/65 พล.ต.ศรีสมโภชน์ รัตนผลิน ธ.สะพานควาย ติดเช ื้อในกระแสเลือด 73 26 ต.ค. 65

6652/65 นาง ลัดดา เกตกินทะ ธ.ฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต เลือดออกในสมอง 75 12 ต.ค. 65

6653/65 ร.ต.วิวัฒน์ สมชีพนาค ธ.น่าน การบาดเจ็บที่ศีรษะ 81 16 พ.ค. 65

6654/65 นาง สมจิตร ชาภูมี ธ.ศรีสะเกษ ภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลัน 65 8 ต.ค. 65

6655/65 นาง หนูพัสดิ์ ทองหนุน
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธานี

เส้นเลือดหัวใจตีบ 88 10 ต.ค. 65

6656/65 นาย ค าปัน นันตาวรรณ์ พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 ระบบทางเดินหายใจและหัวใจล้มเหลว 83 26 ก.ย. 65

6657/65 นาย เสงี่ยม มีท้วม พล.ร.4 ติดเช ื้อในกระแสเลือด 80 10 ต.ค. 65

6658/65 ส.อ.พงษ์เทพ พันธุ์นิน ร้อย.ม.(ลว.) 3 ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 28 5 ต.ค. 65

6659/65 นาง ส ารวย พจนานุรักษ์ สส. ติดเช ื้อในกระแสเลือด 77 11 ต.ค. 65

6660/65 จ.ส.อ.ฟู นิลพันธ์ ธ.ลพบุรี ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค(ชราภาพ) 96 2 พ.ย. 65

6661/65 ร.ท.อรรถพร รัตนกุล ธ.ตลาดสะพานใหม-่ดอนเมอืง ปอดอักเสบ 67 27 ต.ค. 65

6662/65 พ.ต.เสถียร ขันเพ็ชร ธ.ลพบุรี ปอดติดเช ื้อจากโควิด 19 74 24 ต.ค. 65

6663/65 ร.ต.ทรงวุฒิ อยู่สมบูรณ์ ธ.พญาไท ถุงลมโป่งพอง 73 24 ธ.ค. 64

6664/65 พ.อ.ไพบูลย์ พร้ิงวณิช ธ.บ้านไผ่ ไตวาย 81 18 ต.ค. 65
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6665/65 นาย จ าลอง อินทะสร้อย ธ.ขอนแก่น ปอดอักเสบรุนแรง 78 7 ต.ค. 65

6666/65 นาง เฟ่ือง โตรา ร.4 พัน.1 สมองฝ่อวัยชรา 83 18 ต.ค. 65

6667/65 นาย สมคิด รุ่งรูจี พล.ร.9 ติดเช ื้อในกระแสเลือด 60 1 ต.ค. 65

6668/65 นาง จ าเนียร วงศ์เมฆ ธ.ทุ่งสง(ถ.ชนปรีดา) เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 88 3 ต.ค. 65

6669/65 นาง ส าราญ นาทองแถม ธ.ลพบุรี ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคไต 83 25 ต.ค. 65

6670/65 นาง อิ่น จับใจนาย ธ.ข่วงสิงห์ ติดเช ื้อในกระแสเลือด 86 1 ต.ค. 65

6671/65 นาง ผัน พัทยะเขต รง.กสย.ศอว.ศอพท.
ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบ
สาเหตุ

90 15 ต.ค. 65

6672/65 นาง ลูกจันทร์ พูลทวี มทบ.14 มะเร็งต่อมน ้าเหลือง 64 12 ส.ค. 65

6673/65 พ.ต.อภิชาติ ปานทอง พล.พัฒนา 1 ติดเช ื้อในกระแสเลือด 51 4 ต.ค. 65

6674/65 นาง บาล ภูเดช ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชรา 85 20 ต.ค. 65

6675/65 นาง บัวเลียน ทิมา
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธานี

ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 78 18 ต.ค. 65

6676/65 นาย โสม ถาวรจิตร ธ.อรัญประเทศ มะเร็งตับ 86 1 ต.ค. 65

6677/65 นาง ถนอม บัวทุม ธ.อุบลราชธานี สมองฝ่อวัยชรา 96 24 ต.ค. 65

6678/65 นาง นัดดา พรหมขุนทอง ธ.ห้าแยกพ่อขุนเช ียงราย ติดเช ื้อและปรสิต 78 17 ต.ค. 65

6679/65 ร.ต.พงษ์ศักดิ์ เงินปิง ธ.สี่แยกข่วงสิงห-์เช ียงใหม่ มะเร็งล าไส้ 64 26 ส.ค. 65

6680/65 พ.อ.ด ารงค์ วรพงศธร ธ.ราชบุรี ปอดติดเช ื้อ 87 1 ต.ค. 65

6681/65 พ.อ.ปวัตรศักดิ์(ประยงค)์ พ่ึงโพธิ์ทอง ธ.ราชบุรี ภาวะขาดออกซิเจนในเลือด 61 8 ต.ค. 65

6682/65 ส.อ.ณรงค์กร โลมบุตร ธ.เพชรบูรณ์ ทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 43 3 ต.ค. 65

6683/65 น.ส.ศศิธร เพ่ิมทรัพย์ไพศาล ธ.ท่าแพ ภาวะติดเช ื้อในกระแสเลือด 60 17 ก.ย. 65

6684/65 อส.ทพ.ยอดย่ิง กุณทนะ ธ.ฝาง
ขาดอากาศหายใจจากท่อเจาะคอ
เลือดออก

63 26 ก.ย. 65

6685/65 นาง ทองเช ้า ทิพยรัตน์ ปตอ.1 พัน.5
ระบบหายใจไหลเวียนโลหิต
ล้มเหลว

86 4 ต.ค. 65
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6686/65 นาง นิภา อินทร์สุข ธ.สระบุรี ติดเช ื้อในปอด 85 30 ต.ค. 65

6687/65 ร.ท.ผดุงพงษ์ ภาคสุทธิผล ธ.เตาปูน มะเร็งต่อมลูกหมาก 76 27 ต.ค. 65

6688/65 นาง ธารสิฏางค์ ศิลาพงษ์ ธ.ศรีย่าน มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 69 28 ต.ค. 65

6689/65 นาง พิมพ์ บุตรน ้าเพชร ธ.ถ.ติวานนท์ ไตวายเฉียบพลัน 75 1 พ.ย. 65

6690/65 พล.ท.จินดา รัตยาภาษ ธ.ส านักพหลโยธิน ติดเชื้อในกระแสเลอืดและทางเดิน
หายใจล้มเหลว

90 16 ก.ย. 65

6691/65 นาง ต่า เงินคูณ ธ.อรัญประเทศ ชราภาพ 91 1 ต.ค. 65

6692/65 พ.ต.บุญเพ็ง ปัสสาค า ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ มะเร็งปอด 67 3 ต.ค. 65

6693/65 พ.ต.อัชราช ข าคม ธ.อรัญประเทศ ภาวะไตวายฉับพลัน 76 24 ก.ย. 65

6694/65 นาง บุญเดช ประเสริฐสังข์ กรม ทพ.26 ลมชัก 70 14 ต.ค. 65

6695/65 นาง สา ถิตย์บุญครอง ม.7 พัน.14 ปอดติดเช ื้อ 85 20 ต.ค. 65

6696/65 จ.ส.อ.สมบูรณ์ กระจ่างสุต ธ.ลพบุรี มะเร็ง 68 15 ต.ค. 65

6697/65 จ.ส.อ.ช ัยพร สมัครการ ธ.ลพบุรี ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 65 4 ต.ค. 65

6698/65 นาง ปิ่น รักษา ธ.ลพบุรี หัวใจจากความดันโลหิตสูง 88 19 ต.ค. 65

6699/65 พระชด แก้วศรี ธ.แจ้งวัฒนะ ภาวะปอดติดเช ื้อ 83 12 ต.ค. 65

6700/65 ร.ท.นุสรณ์ หอยนกคง ธ.พัทลุง ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย 63 3 ต.ค. 65

6701/65 นาง ระเบียบ การถาง ธ.ถ.อุดรดุษฎี ระบบหายใจล้มเหลว 85 8 ต.ค. 65

6702/65 น.ส.ข า เฉื่อยไธสง ธ.สี่แยกข่วงสิงห-์เช ียงใหม่
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน

80 14 ก.ย. 65

6703/65 นาง ช ั้น กันจาด ธ.ลพบุรี ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 92 21 ต.ค. 65

6704/65 นาง สุด ตระการจันทร์ ศคย.ขส.ทบ. มะเร็งปากมดลูก,ล าไส้อักเสบ 69 14 ต.ค. 65

6705/65 จ.ส.อ.ธวัชชยั ซ ่อนกลิ่น ธ.ปราจีนบุรี ภาวะพร่องออกซิเจนจากการอุดกั้นทางเดิน
หายใจส่วนบน 69 5 ต.ค. 65

6706/65 นาง กิมเฮียะ สุบินยัง ธ.ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 87 9 ต.ค. 65

6707/65 นาง ฉันทนา ช ูพงษ์ ธ.สนามเสือป่า ปอดติดเช ื้อโควิด 19 87 2 พ.ย. 65
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6708/65 พ.ท.พนัส ดีเส็ง ธ.เตาปูน ชรา 75 28 ต.ค. 65

6709/65 นาย ประกอบ สมศรี ธ.ตลาดเจ้าพรหม มะเร็งท่อน ้าดี 78 29 ต.ค. 65

6710/65 นาง ภรณ์พรรณ(มานิดา) คณะสุข สลก.ทบ. เส้นเลือดสมองตีบ 73 12 ต.ค. 65

6711/65 นาย ประสาท เนียมเจียม สลก.ทบ. เบาหวานและชราภาพ 74 18 ต.ค. 65

6712/65 จ.ส.อ.สัมฤทธิ์ สิงห์สถิตย์ ธ.ถ.อุดรดุษฎี เลือดคั่งในสมอง 59 17 ต.ค. 65

6713/65 นาง ปุย วิเศษสุวรรณ (จันทร์อินทร์) ธ.สระบุรี ชราภาพ 82 14 ต.ค. 65

6714/65 นาย ค าดี พรรณา ธ.ลพบุรี ปอดติดเช ื้อ 82 23 ต.ค. 65

6715/65 จ.ส.อ.สมศักดิ์ เอียดเสน ธ.ถ.รัถการ-หาดใหญ่
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน

62 22 ต.ค. 65

6716/65 จ.ส.อ.พเยาว์ เกตุสกุล ธ.ลพบุรี เสมหะอุดกลั้นในปอด 74 27 ก.ย. 65

6717/65 นาง ส ารวย มาลัย ธ.ปราจีนบุรี หัวใจวายเฉียบพลัน 92 16 ต.ค. 65

6718/65 จ.ส.อ.สุพล ซ ้ายศรี ธ.ถ.อุดรดุษฎี มะเร็งปอด 74 1 ต.ค. 65

6719/65 พ.อ.เทวินทร์ วงษ์มณี ธ.ถ.อุดรดุษฎี
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจาก
โรคประจ าตัวเร้ือรัง

88 30 ก.ย. 65

6720/65 นาย ผัด ศรีสม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ชรา 80 29 ก.ย. 65

6721/65 นาง หนูพันธ์ บัวป่า ธ.ถ.อุดรดุษฎี สมองฝ่อวัยชรา 95 13 ต.ค. 65

6722/65 นาง ประยูร มหาโพธิ์ รพ.ค่ายจิรประวัติ มะเร็งก้านสมอง 77 4 ต.ค. 65

6723/65 ร.ต.อาทิตย์ ใคร่ครวญ ช.พัน.51
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง

57 19 ก.ย. 65

6724/65 นาง อุย สัตยารักษ์ นทพ. ปอดติดเช ื้อโควิด-19 77 18 ต.ค. 65

6725/65 พ.อ.สายหยุด กฤษณสุวรรณ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 86 13 ต.ค. 65

6726/65 ร.ต.สมบูรณ์ บุญภา ธ.ค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งท่อน ้าดีระยะสุดท้าย 64 17 ต.ค. 65

6727/65 พ.ต.สุรพล จุลจินดา ธ.ค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งปอด 74 20 ต.ค. 65

6728/65 ร.ท.วิบูลย์ ทิพยกูล ธ.อุบลราชธานี
เลือดออกจากทางเดินอาหาร
ส่วนต้น

74 23 ต.ค. 65

6729/65 จ.ส.ต. สนอง กุลบุตรดี ธ.ขอนแก่น ภาวะติดเช ื้อในกระแสเลือด 63 6 ต.ค. 65

สวัสดิการสาร ธันวาคม 2565 40



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกลุ ประเภทการช าระเงนิ สาเหตทุีถ่งึแกก่รรม อาย ุ วันทีเ่สยีชวีติ

6730/65 นาง เพ็ญศรี อ่อนละม้าย วศ.ทบ. ปอดอักเสบติดเช ื้อ 68 26 ก.ย. 65

6731/65 จ.ส.อ.วรมิตร ทองมิตร ธ.กาญจนบุรี(ตลาดผาสุก) ติดเช ื้อทางเดินปัสสาวะ 65 5 พ.ย. 65

6732/65 นาย วันช ัย กอบโกย ธ.ปากเกร็ด
ภาวะน ้าตาลในเลือดต ่า จาก
ภาวะติดเช ื้อในกระแสเลือด

64 24 ต.ค. 65

6733/65 ร.ต.วรพงษ์ เกิดผล ธ.สวรรคโลก ปอดอักเสบจากการติดเช ื้อ 63 29 ก.ย. 65

6734/65 ร.ต.วิฑูร ปานกมล ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอด 70 22 ต.ค. 65

6735/65 ร.ต.วิชาญ มหาพิบูลย์ ธ.ปราจีนบุรี
เนื้อสมองฉีกขาดจากประวัติ
อุบัติเหตุจราจร

81 27 ต.ค. 65

6736/65 ร.ต.สุจิตร โบราณประสิทธิ์ ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม. หลอดเลือดสมองตีบ 60 16 ต.ค. 65

6737/65 นาง ปุ่น ยศหลวงทุ่ม
ธ.ถ.ประจักษ์-
แยกศาลหลักเมือง

เสียช ีวิตจากชราภาพ 86 16 ต.ค. 65

6738/65 นาง ลุด สมสุข ธ.ถ.อุดรดุษฎี ปอดติดเช ื้อ 77 19 ต.ค. 65

6739/65 จ.ส.อ.ช  านิ ส าเนียงกลาง ธ.สนามเสือป่า
ภาวะช็อกจากการติดเช ื้อในปอด
ที่เป็นภาวะแทรกซ้อน

65 18 ต.ค. 65

6740/65 นาง ประทุม ตุ้มเลี้ยง ธ.พญาไท หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 79 3 พ.ย. 65

6741/65 นาง วัชรา ช ินกร ธ.ตลาดสะพานใหม-่ดอนเมอืง หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 62 29 ต.ค. 65

6742/65 ร.ท.พงษ์พัฒน์ กงบุราณ ธ.ค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งปอด 60 18 ต.ค. 65

6743/65 ร.ต.อรัญ ศรีสวัสดิ์ ธ.นครราชสีมา ท่อน ้าดีอักเสบเฉียบพลัน 68 25 ต.ค. 65

6744/65 ร.ต.จ านงค์ ปั้นแพทย์ ธ.นครราชสีมา
เป็นผู้ป่วยติดเตียงและ
มีโรคประจ าตัวหลายโรค

86 23 ต.ค. 65

6745/65 พ.ต.เสริม ธรรมพิทักษ์ ธ.นครราชสีมา ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด 72 24 ต.ค. 65

6746/65 นาง มี เปร่ืองการ ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ความดันโลหิตสูง 86 16 ต.ค. 65

6747/65 จ.ส.อ.พีระณรงค์ สุขประเสริฐ ธ.ถ.อุดรดุษฎี มะเร็ง 65 25 ต.ค. 65

6748/65 นาง คม ศรีทานนท์ ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ติดเช ื้อที่ปอดรุนแรง 89 18 ต.ค. 65

6749/65 นาย ล้วน ทวันเวช ธ.ค่ายสุรนารี-นม. หัวใจขาดเลือด 88 17 ต.ค. 65

6750/65 นาง นงค์นุช ดวงจิตต์ ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 54 29 ต.ค. 65
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6751/65 นาง บาง ทองอยู่ ธ.อุตรดิตถ์ หัวใจล้มเหลว 86 22 ต.ค. 65

6752/65 จ.ส.อ.บุญส่ง ประสพสม ธ.ลพบุรี มะเร็งไขกระดูกมัยอิโลมา 63 20 ม.ค. 65

6753/65 นาย ศิริ บุญศรี ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ไตวายระยะสุดท้าย 76 12 ต.ค. 65

6754/65 นาย ไพรรัช อิ่มทัศน์ พล.รพศ.1 ปอดอักเสบโควิด-19 54 22 ก.ย. 65

6755/65 น.ส.จันทร์แรม วงษ์อัยรา ร.29 ตับแข็งระยะสุดท้าย 54 11 ต.ค. 65

6756/65 นาง สุกัญญา คงวิเศษ ธนาณัติ ชรา 77 2 พ.ย. 65

6757/65 นาง สวาท สุขสุทธิ ธ.ตลาดเจ้าพรหม ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 91 3 พ.ย. 65

6758/65 นาง นันทา เพไทย ธ.รามอินทรา กม.8 ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค (ชราภาพ) 91 25 ต.ค. 65

6759/65 ร.ต.ศราวุธ ช ูบรรจง ธ.แพร่ ภาวะติดเช ื้อในกระแสโลหิต 70 15 ต.ค. 65

6760/65 นาง ทองหยวก สัตยาลักษณ์ ธ.สนามเสือป่า ปอดอักเสบติดเช ื้อ 83 25 ต.ค. 65

6761/65 พ.ท.ประกอบ มีมุข ธ.รังสิต-ปทุมธานี โลหิตเปน็พิษที่มไิด้ระบุรายละเอยีด 85 5 พ.ย. 65

6762/65 ร.ต.ประพนธ์ ขาวสอาด ธ.ราชบุรี เลือดออกในทางเดินหายใจ 64 23 ต.ค. 65

6763/65 พ.อ.เสน่ห์ พุ่มโพธิ์ ธ.พิษณุโลก ติดเช ื้อในปอด 76 9 ต.ค. 65

6764/65 ร.ต.ศิริ กลางธานินทร์ ธ.อุตรดิตถ์ ชรา 90 19 ต.ค. 65

6765/65 ร.ท.วีระมิตร นามวิจิตร ธ.นครราชสีมา ภาวะการหายใจล้มเหลว 76 14 ก.ย. 65

6766/65 นาง ทองมี ลงเย ธ.ตลาดปากช่อง ชรา 89 24 ต.ค. 65

6767/65 ร.ต.สา แสงกล้า ธ.วารินช  าราบ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 90 27 ต.ค. 65

6768/65 ร.ต.สุทัศน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ธ.นครพนม กล้ามเนื้อหัวใจตาย 70 7 ต.ค. 65

6769/65 น.ส.สุพัตรา คงทน ธ.อุบลราชธานี แผลกดทับอักเสบติดเช ื้อ 59 29 ต.ค. 65

6770/65 นาย พวง ตุพิภาค ธ.ร้อยเอ็ด ชรา 83 15 ส.ค. 65

6771/65 นาง วรรณา มณเฑียร ธ.เพชรบูรณ์ เบาหวานร่วมกับชราภาพ 81 17 ก.ย. 65

6772/65 พ.ท.วิสุทธิ์ ธวัชช ัยวิสุทธิ์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ปอดติดเช ื้อ 86 11 ต.ค. 65
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6773/65 นาย บุญเหลือ คุ้มอยู่ ช.พัน.9 พล.ร.9 ชรา 87 11 ต.ค. 65

6774/65 นาง ไพรัช รอดคล ้า ช.พัน.9 พล.ร.9 มะเร็งระยะสุดท้าย 67 12 ต.ค. 65

6775/65 นาง บุญเจือ ควรร าพึง รร.จปร. หัวใจล้มเหลว 81 16 ต.ค. 65

6776/65 ส.อ.ช ัยนาท แก้วสะอาด ร.13 พัน.2 อุบัติเหตุจราจร 29 3 ก.ย. 65

6777/65 นาย ห่วง ทองค า ธ.พิษณุโลก ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 87 15 ต.ค. 65

6778/65 นาง ตี่ ธรรมโชติ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเช ื้อในปอด 89 13 ต.ค. 65

6779/65 นาง จร ทวินันท์
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธานี

โลหิตจาง 83 13 ต.ค. 65

6780/65 จ.ส.อ.เจริญ ป้อมจัตุรัส ธ.สกลนคร ปอดอักเสบติดเช ื้อ 79 23 ก.พ. 65

6781/65 นาย ละออ ขุมโมกข์ ธ.ถ.เอเช ีย-นครสวรรค์ ติดเช ื้อรุนแรงในปอด 87 2 พ.ย. 65

6782/65 พ.อ.สมพร ยวงหิรัญ ธ.บางบัว มะเร็งปอด 70 30 ต.ค. 65

6783/65 นาย เอนก เมฆขยาย ธ.งามวงศ์วาน
เลือดออกช่องทางเดินอาหาร
ส่วนบน

75 4 พ.ย. 65

6784/65 ส.อ.ไชยา จิตรขยัน ธ.ร้อยเอ็ด กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 58 24 ต.ค. 65

6785/65 นาง วันดี พัทไธสงค์ ธ.ปราจีนบุรี ติดเช ื้อทางเดินปัสสาวะ 67 23 ต.ค. 65

6786/65 นาง กัลยา ประยูรศร ธ.ถ.ซ ้ายพระ(นครปฐม) มะเร็งปอดระยะลุกลาม 60 28 ต.ค. 65

6787/65 ร.ต.ปัญญา ผลสอาด ธ.อรัญประเทศ เลือดเป็นกรดเมตะบอลิก 63 27 ก.ย. 65

6788/65 ร.อ.ทวี โพธิ์ทอง ธ.สระแก้ว มะเร็งล าไส้ใหญ่ 77 5 ก.ย. 65

6789/65 นาง เพลินศรี วิสุทธิวราพันธ์ ธ.ลพบุรี ติดเช ื้อในลิ้นหัวใจ 86 23 ต.ค. 65

6790/65 ร.ต.วิม วัฒนคุ้ม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ปอดอักเสบ 65 23 ต.ค. 65

6791/65 นาง ทองใบ สิทธิกรรณ์ ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 82 21 ต.ค. 65

6792/65 นาง เล็ก นุตมะหะหมัด ส่วนกลาง มะเร็งล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย 83 5 พ.ย. 65

6793/65 นาง พรรณี เกียรติสุวรรณ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 88 23 ต.ค. 65

6794/65 ร.ต.ชาญ สาระกูล ธ.พญาไท ชราภาพ 74 7 พ.ย. 65
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6795/65 นาง โท โคตรชัย มทบ.27 ติดเช ื้อในกระแสเลือด 87 21 ต.ค. 65

6796/65 ส.อ.ปรีดา ไชโย ธ.มวกเหล็ก มะเร็งหลอดอาหาร 60 9 ต.ค. 65

6797/65 นาย พรกิตติ์ ค าสี ธ.ลพบุรี ก้อนในตับแตกเลือดออกในช่องท้อง 45 7 ต.ค. 65

6798/65 นาง ณรรธวรรณ โหมดเกษม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ช ็อกจากติดเช ื้อ 60 18 ต.ค. 65

6799/65 นาง โปร่ง รองแก้ว ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 23 ต.ค. 65

6800/65 พ.ท.สุรพันธ์ นวลเมือง ธ.ลพบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย 73 22 ต.ค. 65

6801/65 นาย เพียง ใจอุ่น
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธานี

ชรา 90 24 ต.ค. 65

6802/65 นาง ค าปัน ช ัยวงค์
ธ.ถ.นิมมานเหมินทร์-
เช ียงใหม่

หัวใจล้มเหลว 86 22 ต.ค. 65

6803/65 นาง ทองดา ผันผาย ธ.ร้อยเอ็ด ติดเช ื้อในช ่องท้องรุนแรง 91 26 ต.ค. 65

6804/65 นาง ประมวล นามวิจิตร ธ.ถ.อุดรดุษฎี ติดเช ื้อในกระแสเลือด 77 25 ก.ย. 65

6805/65 นาง ประกาย สิทธิยศ ธ.น่าน มะเร็งปอด 86 4 ต.ค. 65

6806/65 ร.ท.สวงษ์ พันธุ์พงษ์ ธ.ปราณบุรี
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจาก
หลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีบ

61 12 ต.ค. 65

6807/65 นาง บุญ เพลินจิตร
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธานี

ล าไส้ทะลุติดเช ื้อรุนแรง 78 28 ต.ค. 65

6808/65 นาง สุพันธ์ ไวดี ธ.น่าน ปอดอักเสบติดเช ื้อ 80 30 ต.ค. 65

6809/65 นาง นกแก้ว มีทรัพย์ ธ.ถ.อุดรดุษฎี หัวใจเต้นผิดจังหวะ 89 19 ต.ค. 65

6810/65 ร.ต.บรรจง ทองสังวรณ์ ธ.ถ.อุดรดุษฎี มะเร็งท่อน ้าดี 78 17 ต.ค. 65

6811/65 นาง วรรณา สุรเพชร ธ.ทุ่งตะโก หัวใจวายเฉียบพลัน,มะเร็งมดลูก 58 15 ก.ย. 65

6812/65 นาง บุญจันทร์ พรมตุ่น ธ.พิษณุโลก ปอดอักเสบติดเช ื้อ 86 24 ต.ค. 65

6813/65 พ.อ.บรรจง กองสมบัติ ธ.ท่าแพ มะเร็งตับ 69 13 ต.ค. 65

6814/65 ส.อ.ทวีผล สุทธิบุญ
ธ.ถ.เวสสุวรรณ์
(นครสวรรค์)

ปอดอักเสบ 92 22 ก.ย. 65

6815/65 พ.อ.สิทธิพร เจียงวรีวงศ์ พล.รพศ.1 ตกหลังคาเลือดออกใต้เยือ่หุ้มสมอง 44 13 ต.ค. 65
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6816/65 จ.ส.อ.ทวีศักดิ์ ปะจันทัง สส.ทหาร เส้นเลือดในสมองแตก 53 6 ก.ย. 65

6817/65 นาย เช ื่อม เข็มกลัด ส่วนกลาง ติดเช ื้อในกระแสโลหิต 87 8 พ.ย. 65

6818/65 ร.ต.นิวัฒน์ กระจ่างสุวรรณ ธ.สระบุรี
มะเร็งตับ(ประวัติการรักษาด้วย
โรคมะเร็งตับ)

67 2 พ.ย. 65

6819/65 นาง อุบล แสงฉวาง ธ.ราชบุรี
หลอดเลือดแดงในช่องท้องโป่ง
พองแตก

82 1 ต.ค. 65

6820/65 พล.ท.ไพศาล ยอดนิล ธ.เตาปูน บาดแผลกระสุนปืนลูกโดดท่ีศีรษะ 81 13 ส.ค. 65

6821/65 นาง มะนิดา ถึงแสง
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธานี

เนื้องอกในสมอง 71 3 พ.ย. 65

6822/65 นาย สินธ์ ศรีทองอยู่ ธ.นครราชสีมา หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 84 6 พ.ย. 65

6823/65 นาง อุไรศรี อภิช ัยรัตนาช ัย ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 87 3 พ.ย. 65

6824/65 นาย สุรพล จันทรสุกรี ธ.บางบัว
เสียช ีวิตจากการเจ็บป่วย
ที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ช ัด

67 5 พ.ย. 65

6825/65 นาง สมใจ มุ่งดี มทบ.22
นอนเสียช ีวิตที่บ้านตามธรรมชาติ
โดยไม่ทราบโรค

86 31 ต.ค. 65

6826/65 ร.อ.ช ินดนัย แร่ทอง ร.153 พัน.3 ถูกคนร้ายลอบวางระเบิด 30 13 พ.ย. 65

6827/65 พ.อ.หญิง มาลี ระย้าทอง วิสามัญ ชรา 91 3 พ.ย. 65

6828/65 นาง จินตนา สมประเสริฐ กิตติมศักดิ์ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 98 26 ต.ค. 65

6829/65 นาย ประสาน ภาคทรัพย์ศรี ร้อย.ลว.ไกล 1 มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 72 28 ก.ย. 65

6830/65 นาง อ าคา สุวรรณโค วศ.ทบ. ชราภาพ 76 24 ต.ค. 65

6831/65 นาง น ้าทิพย์ ยุวสุคนธ์ ส่วนกลาง หัวใจตายเฉียบพลัน 85 6 พ.ย. 65

6832/65 จ.ส.อ.หญิง สุมล พ่ึงผล ส่วนกลาง ภาวะปอดติดเช ื้อ 84 4 พ.ย. 65

6833/65 น.ส. สุวรรณา ศุขโชติ ส่วนกลาง ภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด 69 5 พ.ย. 65

6834/65 นาย สุริยา อรุณปราการ ธ.สระบุรี น ้าตาลในเลือดต ่า 57 26 ต.ค. 65

6835/65 นาง ล าจวน อ่อนม่ันคง ธ.ศิริราช สมองฝ่อวัยชรา 88 2 พ.ย. 65

6836/65 ร.ต.ภานุ เดชศักดา
ธ.ย่อยถนนศุประยูร-
ฉะเช ิงเทรา

ไตวายเฉียบพลัน 61 1 พ.ย. 65
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6837/65 นาง ทุเรียน วรพุฒ ธ.ราชบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบ 69 16 ต.ค. 65

6838/65 นาง สุภาณี แม่ภู่ ธ.ลพบุรี มะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม 57 27 ต.ค. 65

6839/65 ร.ต.หญิง ช ่อทิพย์ รอดสอน ธ.กองบัญชาการกองทัพไทย มะเร็งท่อน ้าดีระยะแพร่กระจาย 72 5 พ.ย. 65

6840/65 ร.ต.สมศักดิ์ เกิดกล้า ธ.เพชรบูรณ์ หลอดเลือดสมอง 63 20 ต.ค. 65

6841/65 นาง วิเช ียร โพธิ์พันธุ์ไม้ ธ.นครพนม ปอดติดเช ื้อ 81 25 ก.ย. 65

6842/65 ร.ต.บ ารุง สายทอง ธ.หล่มสัก ไม่ทราบสาเหตุการเสียช ีวิต 62 11 ต.ค. 65

6843/65 นาง คร แซ่คู ธ.นครพนม ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 88 17 ต.ค. 65

6844/65 นาง บุญมา เทพเสน ธ.น่าน ชรา 91 25 ต.ค. 65

6845/65 นาง สุเทพ ข าบุรี ธ.ปราณบุรี สมองฝ่อวัยชรา 84 1 ต.ค. 65

6846/65 นาย บุญตัน เตชนันท์ มทบ.38 หัวใจล้มเหลว 60 19 ต.ค. 65

6847/65 นาย วันช ัย ขาวเขียว พธ.ทบ. ภาวะหัวใจโต 58 1 ต.ค. 65

6848/65 นาย ค าหล้า รินสบาย ร.12 พัน.3 รอ. ไตวายเร้ือรัง 71 15 ต.ค. 65

6849/65 นาง อุบล ฟูตระกูล ธ.กระทรวงกลาโหม เส้นเลือดสมองโป่งพองแตก 73 26 ต.ค. 65

6850/65 พ.ต.ธนยศ ร่มเกตุวงศ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพร่วมกับเจ็บป่วยเร้ือรัง 72 22 ต.ค. 65

6851/65 ร.ต.อนัน สุวรรณพฤกษ์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 63 21 ต.ค. 65

6852/65 นาง ประดับ ศรีม่วง ธ.สนามเป้า ปอดติดเช ื้อจากแบคทีเรีย 86 25 ต.ค. 65

6853/65 พ.อ.เฉลิมพล รุมาคม ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอด 91 29 ต.ค. 65

6854/65 นาย บุญประคอง จันทโข มทบ.13 เสียช ีวิตเนื่องจากการแขวนคอ 64 27 ต.ค. 65

6855/65 ร.ต.บัญญัติ โคธนันท์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ปอดติดเช ื้อ 65 23 ต.ค. 65

6856/65 นาง เคน สิงหนสาย สง.สด.จว.ส.น. ปอดติดเช ื้อ 86 25 ส.ค. 65

6857/65 ส.อ.วิช ัด พระวงษ์ ธ.ขอนแก่น ปอดติดเช ื้อรุนแรง 73 14 ต.ค. 65

6858/65 นาง แดง พันธ์ภักดี ธ.ขอนแก่น ปอดอักเสบติดเชือ้จากการส าลักอาหาร 83 9 ต.ค. 65
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6859/65 จ.ส.อ.สงวน สุปัตติ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ชราภาพ 73 28 ก.ย. 65

6860/65 นาย บุญทวี รุ่งทวีช ัย รพ.รร.6 ฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอ 68 29 ต.ค. 65

6861/65 นาง ปลั่ง พยัคศรี ธ.ตลาดปากช่อง ชรา 86 9 ก.ย. 65

6862/65 นาง ร าพร เกษมทวีศักดิ์ ธ.อุบลราชธานี
ระบบหายใจและหัวใจล้มเหลว
เฉียบพลัน

81 26 ต.ค. 65

6863/65 ส.ท.สาคร พรรษา ร.2 รอ. อุบัติเหตุรถยนต์ชนรถบรรทุก 25 22 ต.ค. 65

6864/65 นาง พรชนก(วันเพ็ญ) ผลสาร พัน.ปจว. ติดเช ื้อในกระแสเลือด 54 20 ต.ค. 65

6865/65 นาย ปาน จันทหาร ศศท. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 69 24 ก.ย. 65

6866/65 พ.ท.หญิง ธัญชพัชร์ ไตรทิพย์ธนกุล วศ.ทบ. เส้นเลือดโป่งพองในสมองแตก 44 19 ต.ค. 65

6867/65 พล.ท.นพชเลศ บุรณศิริ ธ.ศรีย่าน ชราภาพ 90 1 พ.ย. 65

6868/65 นาง ละเอียด ค าแพง ธ.ปราจีนบุรี ติดเช ื้อในกระแสเลือด 90 7 พ.ย. 65

6869/65 นาย ธรีะช ัย พวงอุไร ธ.เตาปูน ภาวะช ็อคจากการติดเช ื้อในปอด 64 7 พ.ย. 65

6870/65 นาง ผิน บุญอิ่ม รร.ขส.ขส.ทบ. มะเร็งปอด 70 14 ต.ค. 65

6871/65 ส.อ.วีระยุทธ จงภักดี ธ.ลพบุรี ติดเช ื้อในกระแสเลือด 61 23 ต.ค. 65

6872/65 นาง สร้อย อุทรักษ์ ธ.สกลนคร มะเร็งตับ 90 27 ต.ค. 65

6873/65 ร.ต.ประเสริฐ ป้องค าหา ธ.ขอนแก่น มะเร็งปอด 75 23 ต.ค. 65

6874/65 นาง หลุน จันดา ธ.ขอนแก่น ชรา 79 23 ต.ค. 65

6875/65 นาย ส ารวม เถ่ือนไพร ธ.ลพบุรี ชรา 86 27 ต.ค. 65

6876/65 ร.ต.วัชระ ทรัพย์สิน ธ.ลพบุรี ปอดติดเช ื้อ 69 22 ต.ค. 65

6877/65 นาย ทวี อรัญศรี ธ.เซ ็นทรัล-ระยอง ชรา 86 23 ต.ค. 65

6878/65 ส.ต.พงษ์ศักดิ์ เพียสนิท พัน.มทบ.33
ศีรษะและคอบาดเจ็บจาก
การจราจรทางบก

25 29 ต.ค. 65

6879/65 อส.ทพ.แสวง พรมพิไล กรม ทพ.41 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรนุแรง 56 15 ต.ค. 65

6880/65 นาย ชาย นามสมบูรณ์ มทบ.26 มะเร็งช ่องท้อง 74 1 พ.ย. 65
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ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกลุ ประเภทการช าระเงนิ สาเหตทุีถ่งึแกก่รรม อาย ุ วันทีเ่สยีชวีติ

6881/65 จ.ส.อ.หญิง ปัฐมาภรณ์ ศรีพรหม สวพ.ทบ. มะเร็งเต้านม 39 1 พ.ย. 65

6882/65 นาง อนงค์ ฉิมมงคล ส่วนกลาง ชรา 88 6 พ.ย. 65

6883/65 นาง ไสย์ แสนธานี ส่วนกลาง หัวใจขาดเลือด 93 30 ต.ค. 65

6884/65 นาง เหง่า ถาวรชาติ ธ.ชลบุรี ชรา 86 29 ต.ค. 65

6885/65 พล.ต.พรฤทธิ์ นิปวณิชย์ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งต่อมลูกหมาก 83 28 ต.ค. 65

6886/65 นาย กุญชร อ านวยสุข ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบหายใจล้มเหลว 68 8 พ.ย. 65

6887/65 พ.ต.ทายาท คัมภิรานนท์ ธ.สระบุรี ชราภาพ 86 30 ต.ค. 65

6888/65 นาง อารีย์ ปทุมารักษ์ ธ.เตาปูน มะเร็ง เบาหวาน 83 6 พ.ย. 65

6889/65 นาง เฉลียว วิมล ธ.เตาปูน
นอนติดเตียงเสียช ีวิตภายในบา้น
ไม่ทราบสาเหตุ

84 9 พ.ย. 65

6890/65 ร.ต.กฤษณะ ทัดทอง ธ.ลพบุรี
ภาวะช ักต่อเนื่องจากการมี
เลือดออกในสมองส่วนทาลามัส

69 8 พ.ย. 65

6891/65 พ.อ.กฤษติญา ปุญชลักข์ ธ.ส านักราชด าเนิน หัวใจตายเฉียบพลัน 89 6 พ.ย. 65

6892/65 นาง นภา ยอดย่ิง พธ.ทบ. ติดเช ื้อในกระแสเลือด 85 26 ก.ย. 65

6893/65 อส.ทพ.นิอาซือมิง ทูแวปอ กรม ทพ.48 จากการเจ็บป่วยที่ไม่แน่ช ัด 42 18 พ.ค. 65

6894/65 จ.ส.อ.สมควร ย้อยสกุล ธ.ราชบุรี แผลกดทับอักเสบ 70 26 ต.ค. 65

6895/65 ส.อ.สมเกียรติ นิครหล่อน ธ.สกลนคร ติดเช ื้อในกระแสเลือด 68 18 ต.ค. 65

6896/65 นาย แดง ผลสอน ธ.สกลนคร ปอดอักเสบติดเช ื้อ 75 22 ต.ค. 65

6897/65 นาง กิมเซ ียม หล้าภา ธ.สกลนคร ชราภาพ(ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค) 78 19 ต.ค. 65

6898/65 นาง อ าไพ พันธุกุล วิสามัญ
ปอดอักเสบ จากการติดเช ื้อไวรัส
โคโรนา 2019

97 5 พ.ย. 65

6899/65 นาง สุพัตรา มิตรพิบูล ธ.ส านักพหลโยธิน สันนิษฐานเสียช ีวิตด้วยโรคชรา 86 25 ก.ค. 64

6900/65 จ.ส.อ.ธวัชชยั ไกรแก้ว ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. หัวใจขาดเลือด 35 24 ก.ย. 65
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ผนวก ค
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทพับก ที่ถูกถอนสภาพออกจากทะเบียนสมาชิกชั่วคราว
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ล าดบั ยศ-ชือ่-สกลุ เลขทะเบยีน สังกดั เดือนทีค่า้ง ศพทีค่า้ง

1 นาง สมจิตต์    ช ุ่มจิตต์ 5392002035 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี ส.ค. 65 3781/65

2 นาง วราภรณ์ ตากิ่มนอก 5396001867 ธ.ปราจีนบุรี ส.ค. 65 3781/65

3 นาง สมเจตน์    คงสัมฤทธิ์ 5396002471 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 65 3781/65

4 นาง วันเพ็ญ    ตามเพ่ิม 5396003770 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ค. 65 3081/65

5 นาง จันทกานติ์    ตามการ 5396005982 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65

6 น.ส. พรลภัสนันท์   จันทร์เพ็ญ 5405000889 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

7 จ.ส.อ. อมร    ฉัตรทันต์ 5405001783 ขส.ทบ. ก.ค. 65 3081/65

8 จ.ส.อ. นันทพล    ค าด า 5405007548 ธ.ตาก ส.ค. 65 3781/65

9 จ.ส.อ. วุฒิพงษ์    ชาวก่อเก่า 5405013874 ธ.เสริมไทย-ม.ค. ส.ค. 65 3781/65

10 จ.ส.อ. สนธยา    วรรณศรี 5405015890 ธ.ตลาดเซฟวัน-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

11 ส.ท. ณรงค์ศักดิ์  ปัญญาเอก 5405015947 ธ.ทุ่งสง (ถนนชนปรีดา) ส.ค. 65 3781/65

12 นาย วัชรวีร์ ธรีะเดชโชติ 5405019240 ธ.ทาวน์ อิน ทาวน์ ส.ค. 65 3781/65

13 นาย ทนงชัย    ขันธปราบ 5405020590 ธ.ข่วงสิงห์ ส.ค. 65 3781/65

14 น.ส. จินดา    กลิ่นขวัญ 5405020927 ธ.สนามเสือป่า ส.ค. 65 3781/65

15 นาย เรียง    บัวทอง 5406001274 ธ.นครนายก ส.ค. 65 3781/65

16 นาง อุไรวรรณ    ฉัตรทันต์ 5406001791 ขส.ทบ. ก.ค. 65 3081/65

17 นาง จันทร์ค า    อนันต๊ะ 5406002506 ธ.สันป่าข่อย-ช.ม. ส.ค. 65 3781/65

18 นาง ช ุ่ม    ถากว้าง 5406002510 ธ.ข่วงสิงห์ ส.ค. 65 3781/65

19 นาง เกษม    มาฆะมงคล 5406002952 ธ.ลพบุรี ส.ค. 65 3781/65



ล าดบั ยศ-ชือ่-สกลุ เลขทะเบยีน สังกดั เดือนทีค่า้ง ศพทีค่า้ง

20 นาง ดวงพร    ชมทา 5406003767 ธ.ถ.พิบูลละเอียด-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

21 น.ส. นฤดี อนันต๊ะ 5406003918 ธ.สันป่าข่อย-ช.ม. ส.ค. 65 3781/65

22 นาง วาสนา    ดิษฐ์เหมือน 5406005383 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 65 3781/65

23 นาง พรรณี    นพรัตน์ 5406005898 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ส.ค. 65 3781/65

24 นาง นพมาศ    สังฆมานนท์ 5406006004 ธ.โลตัส โคราช 2 ส.ค. 65 3781/65

25 นาง แสงหล้า    เค้าโคก 5406006044 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

26 นาง ศิริภรณ์    ทาทอง 5406007687 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ส.ค. 65 3781/65

27 นาง เฉลิมขวัญ    รุ่งสว่าง 5406008855 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 65 3781/65

28 นาง เตือนใจ    สุวรรณรอด 5406010455 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 65 3781/65

29 นาง มยุรี    อสุช ีวะ 5406010561 ธ.ยโสธร ส.ค. 65 3781/65

30 นาง ฐติารีย์ พลจันทึก 5406012693 ธ.นครราชสีมา ส.ค. 65 3781/65

31 นาง ส าลี    พันธ์ละออ 5406015145 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65

32 ร.ท. ประทีป  กฤติยาเมธากุล 5410000683 ธ.พัทลุง ก.ค. 65 3081/65

33 จ.ส.อ. บุญเลิศ    ศรีสนธิ์ 5410003936 ธ.เพชรบูรณ์ ก.ค. 65 3081/65

34 ร.ท. ธวัชพงษ์    ช ุ่มผักแว่น 5410004736 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

35 จ.ส.อ. ไชยนต์    พันแสน 5410004750 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 65 3781/65

36 ร.ท. ปาลวัฒน์    ประสาน 5410008122 ธ.สันป่าข่อย-ช.ม. ส.ค. 65 3781/65

37 จ.ส.อ. วิโรจน์    จ าสนอง 5410008746 ธ.ลพบุรี ก.ค. 65 3081/65

38 นาย ส าเริง    ก้อนนาค 5410009073 ธ.รังสิต-ปทุมธานี ส.ค. 65 3781/65

39 พ.อ. คมกริช    จ านงค์วงศ์ 5410013017 จบ. มิ.ย. 65 2381/65

40 นาย สกุล    ลาดโพธิ์ 5410013493 ธ.โลตัส ประชาช ื่น ส.ค. 65 3781/65

41 จ.ส.อ. นิวัฒน์    มาตฒิวัฒน์ 5410014093 ช.พัน.5 พล.ร.5 ก.ค. 65 3081/65
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ล าดบั ยศ-ชือ่-สกลุ เลขทะเบยีน สังกดั เดือนทีค่า้ง ศพทีค่า้ง

42 ส.อ. สุพัฒ สุขทองหลาง 5410014626 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

43 จ.ส.อ. สมบัติ    อุปฐาก 5410014700 ธ.คลองปาง ส.ค. 65 3781/65

44 ร.ต. สุจิน    โรจน์สุรางค์ 5410014902 ธ.ทุ่งสง (ถนนชนปรีดา) ส.ค. 65 3781/65

45 จ.ส.อ. ประเทือง    โสภี 5410016174 ธ.กาญจนบุรี (ตลาดผาสุก) ส.ค. 65 3781/65

46 จ.ส.อ. อ านาจ    สังฆราม 5410016946 ธ.เซ ็ลทรัล-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65

47 นาง กังวล    สุดแก้ว 5410018496 ธ.ทาวน์ อิน ทาวน์ ส.ค. 65 3781/65

48 นาย สมเจตร์    ทองคล้าย 5410019243 ธ.เตาปูน ส.ค. 65 3781/65

49 นาง เนตรอร    ปาละลี 5410020626 ธ.ย่อยถนนประชาอุทิศ ส.ค. 65 3781/65

50 นาง ล าแพน    ชอนบุรี 5410021516 ธ.ถ.บุญวาทย์ ส.ค. 65 3781/65

51 นาง สุรีภรณ์    ฟักทองหอม 5410022813 ธ.บิ๊กซ ี-ลพบุรี 2 ส.ค. 65 3781/65

52 น.ส. วลัยพร    ขันทปราบ 5410023051 ธ.ข่วงสิงห์ ส.ค. 65 3781/65

53 นาง วันดี    พูลสมบัติ 5420001131 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

54 น.ส. ศิริพร    ดวงศรี 5420002702 ธ.ย่อยเดอะมอลล์-บางแค ส.ค. 65 3781/65

55 นาง เสาวณิต    พรรณขาม 5420002855 ธ.นครพนม ส.ค. 65 3781/65

56 นาง อรุณี    พรมโสภา 5420002942 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

57 น.ส. ร าพึง    หร่ังกลั่น 5420005695 ธ.ตลาดสะพานใหม่ดอนเมือง ก.ค. 65 3081/65

58 ร.ท. สายยุทธ    ไชยยะ 5420007587 สส. มิ.ย. 65 2381/65

59 นาง ค ามวย    นิตยาสิทธิ์ 5420009002 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 65 3781/65

60 น.ส. ขวัญมนัส    หนุนภักดี 5430000429 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี ส.ค. 65 3781/65

61 นาง ประกอบ    ศรีชมภู 5430002113 ธ.ปราจีนบุรี ส.ค. 65 3781/65

62 ส.ท. สมเกียรติ    โกมุท 5430002275 ธ.ปากเกร็ด ส.ค. 65 3781/65

63 จ.ส.อ. สุวิชา    กิ่งก้าน 5430002414 ป.1 พัน.31 รอ. ก.ค. 65 3081/65
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ล าดบั ยศ-ชือ่-สกลุ เลขทะเบยีน สังกดั เดือนทีค่า้ง ศพทีค่า้ง

64 นาง นงคราญ    กรรณเกตุ 5430002803 ธ.สระบุรี ส.ค. 65 3781/65

65 นาง กัญชลีกร    ช ัยชาญ 5430003253 ธ.ลาดหญ้า ส.ค. 65 3781/65

66 จ.ส.อ. ศุภช ัย    แดงเพ็ชร 5430005031 ธนาณัติ พ.ค. 65 1781/65

67 จ.ส.อ. สุทธิพงษ์    ศิวิไล 5430006541 ธ.บางบัว ส.ค. 65 3781/65

68 จ.ส.อ. จิรายุทธ    อุทธิยา 5430006698 ธ.พะเยา ส.ค. 65 3781/65

69 ส.อ. จิติวัฒนา    พามี 5430007668 ธ.โลตัส แหลมฉบัง ส.ค. 65 3781/65

70 นาง วัชราพร    ช ุมดวง 5430007855 สง.สด.จว.ส.ท. ก.ค. 65 3081/65

71 นาง พิกุล    เจริญรอย 5430008864 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 65 3781/65

72 อส.ทพ. วิลัยศักดิ์    สิงห์กุล 5430009383 ธ.กาญจนบุรี (ตลาดผาสุก) ส.ค. 65 3781/65

73 น.ส. จิณหจ์ุฑา  รักษ์นลินพงษ์ 5430009453 ธ.ตลาดปากช่อง ส.ค. 65 3781/65

74 จ.ส.อ. นที    ภังคานนท์ 5440000206 ร.19 พัน.1 ก.ค. 65 3081/65

75 น.ส. ศิริทิพย์    ผกามาศ 5440001230 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 65 3781/65

76 ส.อ. สิวะ    สุคันธี 5440002054 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี ส.ค. 65 3781/65

77 นาย มโนฤทธิ์    โตวิจิตร 5440004134 ธ.เทเวศน์ ส.ค. 65 3781/65

78 นาง จรัสศรี    บุญถึง 5440004402 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 65 3781/65

79 ส.อ. วิช ิต    พาพันธ์ 5440004493 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 65 3781/65

80 นาง สุวรรณี    กรอบทอง 5440005025 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ส.ค. 65 3781/65

81 นาง บุญเช ื่อง    ใกล้โพธิ์ 5440005637 ธ.นครราชสีมา ส.ค. 65 3781/65

82 นาง จุรีรัตน์    พลนอก 5440005990 ธ.บ้านแอนด์บียอนด์-ข.ก. ส.ค. 65 3781/65

83 นาง จุรีรัตน์    ธรรมลา 5440007000 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 65 3781/65

84 จ.ส.อ. จักรกฤษ  นิลก าแหง 5440008213 ธ.ตาก ส.ค. 65 3781/65

85 จ.ส.อ. เวทย์ไชย ผุยประกอบ 5440009259 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65
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ล าดับ ยศ-ช ื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนทีค่า้ง ศพทีค่า้ง

86 นาง ผดุงพร  ผุยประกอบ 5440009264 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

87 นาง ดวงเดือน  จันทะเนตร 5450000131 ธ.น่าน ส.ค. 65 3781/65

88 น.ส. สุภาวดี    หอมสูงเนิน 5450002125 ธ.สามง่าม ส.ค. 65 3781/65

89 นาย ตุ่น    สุขทองหลาง 5450002258 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

90 นาง ส าเนียง  สุขทองหลาง 5450002264 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

91 นาง ดอกอ้อ    โสภี 5450003557 ธ.กาญจนบุรี (ตลาดผาสุก) ส.ค. 65 3781/65

92 นาย กนกรัตน์    กองแก้ว 5450004420 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

93 นาง จันทร์แก้ว    ใจตั๋น 5450005631 ธ.ถ.บุญวาทย์ ส.ค. 65 3781/65

94 นาง อมรศิลป์    เนกขัม 5450007030 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 65 3781/65

95 นาง สุมิตร    แก่นม่ัน 5450007156 ธ.สระบุรี ส.ค. 65 3781/65

96 อส.ทพ. อรุณ  เชยจันทา 5450007535 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 65 3781/65

97 จ.ส.อ. กิตติ์กมล   ละวรรณา 5450007586 ขว.ทบ. มิ.ย. 65 2381/65

98 นาง พูลพิศ    จันทรังษี 5450008743 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 65 3781/65

99 จ.ส.อ. จินตศักดิ์    คิดการ 5450009359 ป.3 พัน.13 ก.ค. 65 3081/65

100 นาง สุจิตรา    ขันทปราบ 5450009463 ธ.ข่วงสิงห์ ส.ค. 65 3781/65

101 นาง ทิพย์วรรณ    กระแสร์ชล 5450011408 ธ.กระทรวงกลาโหม ส.ค. 65 3781/65

102 น.ส. วิมล    โตคุ้ม 5450011678 ธ.บางบัว ส.ค. 65 3781/65

103 นาง กอง    ไชยคุณ 5450012044 ธ.สกลนคร ส.ค. 65 3781/65

104 ส.อ. รชต    กาบตุ้ม 5450013670 ธ.บิ๊กซ ี-ลพบุรี 2 ส.ค. 65 3781/65

105 น.ส. เนาวรัตน์    ปั่นไสว 5450014167 ธ.เซ ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 ส.ค. 65 3781/65

106 นาย ปรีชา    พูลจวง 5450014477 ธ.ปราจีนบุรี ส.ค. 65 3781/65

107 น.ส. ลัดเกล้า    ล ากูล 5460000018 ธ.ย่อยโลตัส นวนคร ก.ค. 65 3081/65
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108 นาง วาสนา   บัวเผื่อนหอม 5460000435 ธ.รพ.รร.6 ส.ค. 65 3781/65

109 จ.ส.อ. ปิยะพงษ์ วงศ์ปัดสา 5460002192 ธ.บางบัว ส.ค. 65 3781/65

110 จ.ส.ท. รณภพ   มีคติธรรม 5460002345 ธ.ราชบุรี ส.ค. 65 3781/65

111 น.ส. ลลิตา    บุญลอย 5460003107 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

112 น.ส. รัชนีกร    เจริญสุข 5460004108 ธ.ถ.พิบูลละเอียด-น.ม. ก.ค. 65 3081/65

113 นาง ยอด    อุทธิยา 5460004282 ธ.พะเยา ส.ค. 65 3781/65

114 จ.ส.อ. วิทยา    บุตรแสน 5460004960 ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด ส.ค. 65 3781/65

115 จ.ส.อ. ณัฐธีรวัจน์  สิทธิขันแก้ว 5460005004 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 65 3781/65

116 ร.ต. มานะ   เปรียนขุนทด 5460005109 ป.1 พัน.31 รอ. ก.ค. 65 3081/65

117 นาง เสาวลักษณ์  พิพิธภัณฑ์ 5460005882 ธ.ถ.พิบูลละเอียด-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

118 พ.อ. อภิวัชร์    ชารีโคตร 5460007485 ธ.อุดรธานี ส.ค. 65 3781/65

119 จ.ส.อ. สิทธิช ัย    ยันทะรักษ์ 5460009985 ส.1 พัน.101 ก.ค. 65 3081/65

120 นาง คาน    อ้วนพรมมา 5460010084 ธ.ถ.กลางเมือง (ขอนแก่น) ส.ค. 65 3781/65

121 นาง จ านงค์ สัมฤทธิ์ 5460010361 ธ.ส านักพหลโยธิน ส.ค. 65 3781/65

122 นาง กันยารัตน์  พรหมสุวรรณ 5460010664 ธ.แพร่ ส.ค. 65 3781/65

123 นาง ทัศนีย์    มาสี 5460011565 ธ.เพชรบูรณ์ ส.ค. 65 3781/65

124 นาง พิศมัย    พรหมอาสน์ 5460011589 ธ.พิษณุโลก ส.ค. 65 3781/65

125 นาง วิสา    วิหารพรหม 5460012286 ธ.ชลบุรี ส.ค. 65 3781/65

126 นาย อนุศักดิ์    จิตรักม่ัน 5460013141 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

127 นาง สังเวียน    โรจนศิริ 5460013477 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

128 น.ส. รัตนาภรณ์    เพ็ชรกุล 5460013604 ธ.นางรอง ส.ค. 65 3781/65

129 นาย สราวุฒิ    มีช  านาญ 5460014408 ธ.จามจุรี สแควร์ ส.ค. 65 3781/65
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130 น.ส. อัมพร    บุญมาเครือ 5460015423 ธ.บิ๊กซ ี-ลพบุรี 2 ส.ค. 65 3781/65

131 นาง ค าเปลียว พิพันธ์ 5460015548 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 65 3781/65

132 นาง อุบล    คูนาแก 5470000536 ธ.สุโขทัย ส.ค. 65 3781/65

133 นาย ปัน    สิทธิขันแก้ว 5470000814 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 65 3781/65

134 นาย สุวิทย์    คูนาแก 5470001068 ธ.สุโขทัย ส.ค. 65 3781/65

135 จ.ส.อ. ครรช ิต    ไวยจินดา 5470001514 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 65 3781/65

136 นาง มุ่ง    เปรียนขุนทด 5470005070 ป.1 พัน.31 รอ. ก.ค. 65 3081/65

137 ส.อ. ณัฐพงศ์    มุกดาสนิท 5470005635 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 65 3781/65

138 จ.ส.ท. อรรถพร    งามข า 5470006547 สปช.ทบ. ก.ค. 65 3081/65

139 นาง ประเทือง    โสดา 5480000852 ธ.กาญจนบุรี (ตลาดผาสุก) ส.ค. 65 3781/65

140 จ.ส.อ. ธวัช    สบายจิตร 5480001484 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 65 3781/65

141 ส.อ. อัครเดช    อูมูดี 5480002338 ร.5 พัน.2 ก.ค. 65 3081/65

142 ส.อ. ธนวินท์    โตทอง 5480002432 ธ.อ่างทอง ส.ค. 65 3781/65

143 นาง สมบัติ  ตะโหนดไธสง 5480003271 ธ.เซ ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ก.ค. 65 3081/65

144 นาย เผ่าพงศ์    ภูมิวิช ิต 5480003933 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

145 นาง สมจิตร์    รุมพล 5480007153 ธ.เลย ส.ค. 65 3781/65

146 นาย อุทิศ    เปรียนขุนทด 5480007218 ป.1 พัน.31 รอ. ก.ค. 65 3081/65

147 นาง รัชนีย์    ประทุมพันธ์ 5480007770 ธ.ถ.เอเช ีย-น.ว. ส.ค. 65 3781/65

148 นาง รัตนาวดี    ฉลาดคิด 5480008075 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 65 3081/65

149 นาง ฉวีโฉม    หล้าดวงดี 5480008197 ธ.นครนายก ส.ค. 65 3781/65

150 นาย วัชรพล    ชนะช ัย 5480009998 ธ.นครนายก ส.ค. 65 3781/65

151 นาง ธมนต์วรรณ    โตทอง 5480010151 ธ.อ่างทอง ส.ค. 65 3781/65
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152 นาง สุบัน    พรมมีนิล 5480010482 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ส.ค. 65 3781/65

153 นาง สุภา    ภูมิวิช ิต 5480011159 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

154 นาง พเยาว์ นาคคงค า 5490000392 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 65 3081/65

155 นาง สมทรง    หงษาค า 5490000581 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี ก.ค. 65 3081/65

156 นาง ประครอง    โง่นใจรักษ์ 5490001540 ธ.อุดมสุข ส.ค. 65 3781/65

157 ส.อ. ชานนท์    พยุงสกุล 5490002198 ร.21 พัน.1 รอ. ก.ค. 65 3081/65

158 จ.ส.อ. ณัฐพงศ์    บานแย้ม 5490002257 พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 ก.ค. 65 3081/65

159 จ.ส.อ. ภูวนาท    พรมมา 5490002778 ช.พัน.15 พล.ร.15 มิ.ย. 65 2381/65

160 จ.ส.อ. รัฐพล    ประถมชัย 5490002851 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ส.ค. 65 3781/65

161 นาย มาฆพล    โกมุทพงษ์ 5490003728 ธ.ถ.อุดรดุษฎี ส.ค. 65 3781/65

162 นาง สนั่น    จรรยา 5490003948 ธ.ลพบุรี ส.ค. 65 3781/65

163 นาง สงวน    เดชบรรทม 5490004003 ธ.สกลนคร ส.ค. 65 3781/65

164 นาง ทองอินทร์    โสตะวงค์ 5490004762 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 65 3781/65

165 นาง ภควรรณ    จงแพร 5490005022 ธ.ส านักพหลโยธิน ส.ค. 65 3781/65

166 นาง รัตนา    เขียวกล ่า 5490005802 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 65 3081/65

167 นาย สุกิจ    ภูมิวิช ิต 5490007099 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

168 นาง อ านวย    ธานินพงศ์ 5490007793 กพ.ทบ. ก.ค. 65 3081/65

169 น.ส. สุธัญญา    งามสอาด 5490008422 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 65 3781/65

170 ส.อ. โชติ    คงนอก 5490011184 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

171 ส.อ. สายัน    จันทร์มิตร 5490011232 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

172 จ.ส.อ. เชาว์ลิต    เพ่งพิศ 5490011811 ม.5 พัน.24 รอ. ก.ค. 65 3081/65

173 จ.ส.อ. ธีระนันต์    ซามาตย์ 5490012046 พล.ร.6 ก.ค. 65 3081/65
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174 จ.ส.อ. ยุทธช ัย    ไมอินทร์ 5490012484 ช.พัน.15 พล.ร.15 มิ.ย. 65 2381/65

175 จ.ส.อ. วัฒนะชัย  เวินขุนทด 5490012631 ม.พัน.31 พล.ร.15 มิ.ย. 65 2381/65

176 จ.ส.อ. วีรพร    พุ่มพา 5490012695 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 มิ.ย. 65 2381/65

177 ส.อ. สุรศิษฏ์    สหเนรมิตร 5500000330 มทบ.11 ก.ค. 65 3081/65

178 จ.ส.อ. บรรดิษฐ์    อุลหัสสา 5500000918 ร.9 พัน.2 ก.ค. 65 3081/65

179 จ.ส.อ. อิดดาเร๊ะ  แขวงดาเอ็ม 5500001275 ร.5 พัน.2 ก.ค. 65 3081/65

180 นาง ศิริภรณ์    โต้ตอบ 5500001991 พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 ก.ค. 65 3081/65

181 จ.ส.อ. ฤทธิเกียรติ  รักษ์จันทร์ 5500003962 กรม ทพ.48 มิ.ย. 65 2381/65

182 จ.ส.อ. ทศพล    ช ัยหงษา 5500004494 ร.8 พัน.2 ก.ค. 65 3081/65

183 พล.อส. มาโนช    บุญเนตร 5500005119 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

184 นาย แก้ว    จีนเอีย 5500005333 ธ.บางบัวทอง ส.ค. 65 3781/65

185 นาง ฉัตร    จีนเอีย 5500005334 ธ.บางบัวทอง ส.ค. 65 3781/65

186 นาง เปรมกมล    จีนเอีย 5500005337 ธ.บางบัวทอง ส.ค. 65 3781/65

187 ส.อ. สุวรรณ    วงศ์สุภา 5500005634 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

188 จ.ส.อ. จารึก    หนูช ูแก้ว 5500006047 กรม ทพ.44 มิ.ย. 65 2381/65

189 นาง เกษร น้อยเวียง 5500006592 ส.1 มิ.ย. 65 2381/65

190 นาง มณีรัตน์    พุ่มพา 5500006733 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 มิ.ย. 65 2381/65

191 นาย วินัย    พุ่มพา 5500006734 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 มิ.ย. 65 2381/65

192 จ.ส.อ. นิพนธ์    เกิดสุข 5500007527 พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 มิ.ย. 65 2381/65

193 น.ส. พัชราภรณ์    พ่ึงแสง 5510000113 ธ.กระทรวงกลาโหม ส.ค. 65 3781/65

194 นาย เปรียญ    อุตมะ 5510000417 ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด ส.ค. 65 3781/65

195 นาง สุพันนา    บุตรแสน 5510000420 ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด ส.ค. 65 3781/65
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196 นาง อ่อนสี    บุตรแสน 5510000422 ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด ส.ค. 65 3781/65

197 จ.ส.อ. จักรกฤษณ์  เพ่ิมเจริญ 5510001604 ธ.สระแก้ว ส.ค. 65 3781/65

198 จ.ส.อ. ช ิษณุพงศ์    ระยา 5510001761 ร.15 พัน.4 มิ.ย. 65 2381/65

199 จ.ส.อ. ทวีศักดิ์    อาแว 5510003277 ร.151 พัน.1 มิ.ย. 65 2381/65

200 นาง เบญจมาศ  รอดเริงร่ืน 5510003518 ธ.เซนทรัล มหาชัย ส.ค. 65 3781/65

201 จ.ส.อ. วุฒิศักดิ์    องอาจ 5510003681 ป.1 พัน.31 รอ. มิ.ย. 65 2381/65

202 จ.ส.อ. ธีรพงค์ อยู่ยืนเป็นสุข 5510003707 ป.9 พัน.9 ก.ค. 65 3081/65

203 พล.อส. ช ัชวาล    สุขสวัสดิ์ 5510003914 ธ.เสนานิคม ส.ค. 65 3781/65

204 นาย สมยศ    สุขสวัสดิ์ 5510003918 ธ.เสนานิคม ส.ค. 65 3781/65

205 นาง ฟองจันทร์  สิทธิขันแก้ว 5510004096 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 65 3781/65

206 นาง สุภัทรา    อรตัน 5510006178 ธ.ถ.ติวานนท์ ส.ค. 65 3781/65

207 นาย น้อย    ปาปะเถ 5510006362 ธ.ตรีเพชร ส.ค. 65 3781/65

208 พ.ต.หญิง อรสุรีย์  บุญญาวิวัฒน์ 5510006575 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

209 พ.ท. นาถเกียรติ  วงศ์วรชาติ 5510007415 บชร.4 พ.ค. 65 1781/65

210 นาย จารึก    ธานินพงศ์ 5510007879 กพ.ทบ. ก.ค. 65 3081/65

211 นาย ธนากร    สุนทรวิภาต 5520000263 ธ.บางเขน (เซ ็นทรัล) ส.ค. 65 3781/65

212 ส.อ. เอกลักษณ์    ใบบัว 5520002251 รร.นส.ทบ. มิ.ย. 65 2381/65

213 ส.ท. วันช ัย    ทัดชวด 5520002473 ธ.ราชบุรี ส.ค. 65 3781/65

214 จ.ส.อ. เอกพล    ศรีเมือง 5520002891 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 65 3781/65

215 นาง อุษานาถ    เจริญมูล 5520003032 ธ.บิ๊กซ ี หางดง เช ียงใหม่ ส.ค. 65 3781/65

216 อส.ทพ. กันยา    อินช ิด 5520003550 ธ.โรบินสัน มุกดาหาร ส.ค. 65 3781/65

217 นาง ทวีวง    โคตรสุโพธิ์ 5520003613 ธ.สกลนคร ส.ค. 65 3781/65
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218 ส.อ. ภูริวัฒน์ นาคสกุล 5520004526 ม.พัน.31 พล.ร.15 ก.ค. 65 3081/65

219 ส.อ. สุริยา    โนแก้ว 5520004551 ม.พัน.31 พล.ร.15 มี.ค. 65 601/65

220 นาย ธวัชช ัย    ธงกระโทก 5520005252 รพ.อ.ป.ร. ก.ค. 65 3081/65

221 ส.อ. นิวัฒน์    บุญโสม 5520005591 กรม ขส. ก.ค. 65 3081/65

222 ส.อ. พิศาล    ซ ุยเสนา 5520005677 รร.นส.ทบ. มิ.ย. 65 2381/65

223 อส.ทพ. ไพฑูรย์  วงค์สุวรรณ์ 5520007016 ธ.นางรอง ส.ค. 65 3781/65

224 ร.อ.หญิง เกศินี    เล้าเจริญ 5520007307 รพ.รร.6 ก.ค. 65 3081/65

225 นาง วราภรณ์    พันธวงค์ 5520007580 ธ.บางบัว ส.ค. 65 3781/65

226 นาง พรรณี    ปานเทศ 5520008080 ธ.ตลาดสะพานใหม่ดอนเมือง ก.ค. 65 3081/65

227 นาย ธงไชย    กุลพญา 5520008128 ธ.รามอินทรา ส.ค. 65 3781/65

228 นาง นภัสนันท์ เกษแสนวงษ์ 5520009217 ธ.สนามเป้า ส.ค. 65 3781/65

229 นาง ประภา    ทรงนิรันดร 5520009539 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

230 นาง อัญชลี    อ่อนเที่ยง 5520009732 ธ.นครปฐม ส.ค. 65 3781/65

231 จ.ส.ต. ธีระพล    มนตรีโพธิ์ 5520009909 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 65 3781/65

232 นาง อุไรวรรณ    ธงกระโทก 5520010067 รพ.อ.ป.ร. ก.ค. 65 3081/65

233 นาย ภานรินทร์    ม่ันคง 5520010633 ธ.โลตัส ประชาช ื่น ส.ค. 65 3781/65

234 ส.อ. จิรศักดิ์    จุลหริก 5520010740 กรม ทพ.47 ก.ค. 65 3081/65

235 จ.ส.ต. หาญณรงค์  คงโนนกอก 5520010776 กรม ขส. ก.ค. 65 3081/65

236 นาง พเยาว์    ทัดชวด 5520011362 ธ.ราชบุรี ส.ค. 65 3781/65

237 น.ส. อุไร    คงเสือ 5520011984 พัน.สต.กส.ทบ. ก.ค. 65 3081/65

238 นาง อาวรณ์    สุขสวัสดิ์ 5520012030 ธ.ถ.บุญวาทย์ ส.ค. 65 3781/65

239 นาง ปิยรัตน์    ขวัญด า 5520014160 พล.พัฒนา 4 ก.ค. 65 3081/65
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240 นาง นัทธพร ธนาชยานันท์ 5520014850 ธ.รังสิต-ปทุมธานี ส.ค. 65 3781/65

241 น.ส. มิรันตรี  เสถียรชาติวงษ์ 5520016462 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

242 นาย พีระ    เกษร์มณี 5520017148 ธ.เซ ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ส.ค. 65 3781/65

243 จ.ส.อ. ส าลอง    ล าพองชาติ 5520018059 ธ.บางบัว ส.ค. 65 3781/65

244 อส.ทพ. เหลี่ยง    อินดวง 5520018446 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 65 3781/65

245 จ.ส.อ. ปราโมทย์    นิลช ่วย 5520018985 ร.25 พัน.1 มิ.ย. 65 2381/65

246 นาย ปัญญา    เหล็กสูงเนิน 5530000047 ธ.อินทรา-ประตูน ้า ส.ค. 65 3781/65

247 นาย ณัฏฐ์    สุวรรณกูฏ 5530002444 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

248 จ.ส.อ. ภัทร์ไพบูลย์   พิมพิลา 5530003253 กรม ทพ.23 ก.ค. 65 3081/65

249 จ.ส.ท. ศุภวัฒน์    ทาเจริญ 5530003417 ธ.สนามเป้า ส.ค. 65 3781/65

250 จ.ส.ต. ณรงค์ศักดิ์ แสงปัญญา 5530003666 ร.4 พัน.2 ก.ค. 65 3081/65

251 จ.ส.อ. พีระชาติ    หินอ่อน 5530003767 ธ.บางบัว ก.ค. 65 3081/65

252 นาง แพรวดาว    พลอยแสง 5530006555 ธ.บิ๊กซ ี-ลพบุรี 2 ส.ค. 65 3781/65

253 นาง สมัย    สังเกตุ 5530006557 ธ.บิ๊กซ ี-ลพบุรี 2 ส.ค. 65 3781/65

254 นาย รัฐศาสตร์    อุปชา 5530008088 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65

255 จ.ส.อ. หาญณรงค์   แก้วดาราพลอยพร 5530008152 กรม ทพ.44 มิ.ย. 65 2381/65

256 อส.ทพ. จตุพร    ผ่องสี 5530008518 กรม ทพ.46 ก.ค. 65 3081/65

257 จ.ส.อ. กิตติศักดิ์    แก้วอุดม 5530008952 กรม ทพ.48 มิ.ย. 65 2381/65

258 ส.ท. สุริยา    ตาตะเกษม 5540000290 ธ.สระบุรี ส.ค. 65 3781/65

259 จ.ส.อ. ธีรวัฒน์    ปรีชา 5540000920 ร.29 พัน.2 ก.ค. 65 3081/65

260 ส.ต. ธนเดช    เสนาะบรรจง 5540001309 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

261 ส.อ. รัฐวุธ    รุ่งเรือง 5540001742 ร.21 พัน.2 รอ. มิ.ย. 65 2381/65
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262 ร.อ. สิทธิพงศ์    ภูมิราช 5540001992 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 65 3781/65

263 จ.ส.ท. เอกลักษณ์  ดวงจ าลอง 5540004438 ธ.สระแก้ว ส.ค. 65 3781/65

264 นาย ประสัง    ดวงแตงรอด 5540004657 ป.1พัน.1 รอ. ก.ค. 65 3081/65

265 นาง อุ่นเรือน    สรหงษ์ 5540004658 ป.1พัน.1 รอ. ก.ค. 65 3081/65

266 น.ส. ไอ    เขียวไสว 5540004659 ป.1พัน.1 รอ. ก.ค. 65 3081/65

267 นาง วราภรณ์    ไชยยะ 5540004787 สส. มิ.ย. 65 2381/65

268 จ.ส.อ. สุทัศน์  ศรีมหาดไทย 5540005067 กรม ทพ.44 มิ.ย. 65 2381/65

269 อส.ทพ. สุพัด    หม่องพิช ัย 5540006095 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65

270 อส.ทพ. สรรวิทย์    ทองโรย 5540006503 กรม ทพ.42 ก.ค. 65 3081/65

271 อส.ทพ. วิรัตน์    บุริโท 5540006955 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 65 3081/65

272 อส.ทพ. อักราม    อาแวซิง 5540007469 กรม ทพ.42 มิ.ย. 65 2381/65

273 ส.อ. อรรถช ัย    นาคค า 5550001968 รร.นส.ทบ. มิ.ย. 65 2381/65

274 อส.ทพ. บุญเลิง    บุญสม 5550002436 ธ.ช ัยภูมิ ส.ค. 65 3781/65

275 อส.ทพ. ประวิทย์    เต่าลอย 5550002474 กรม ทพ.42 ก.ค. 65 3081/65

276 ส.อ. กิตติช ัย    จันทร์เกษ 5550002543 กรม ทพ.44 มิ.ย. 65 2381/65

277 ส.อ. ธนาเดช    เบญจมาด 5550003585 ป.1 พัน.31 รอ. พ.ย. 64 4901/64

278 ส.อ. กิตติพงษ์ ประกอบเสียง 5550003659 ร.4 พัน.2 ก.ค. 65 3081/65

279 ส.ท. วิธวินท์    อยู่คงธรรม 5550004273 ส.พัน.21 ทภ.1 ก.ค. 65 3081/65

280 จ.ส.อ. ชวลิต    ส าราญสุข 5550004454 ร.6 พัน.2 ก.ค. 65 3081/65

281 ส.อ. นราช ัย    โชติไธสง 5550004637 ร.29 พัน.2 ก.ค. 65 3081/65

282 ส.อ. สุกฤษฏิ์    ค าอินต๊ะ 5550005058 ธ.ถ.นิมมานเหมินทร์-ช.ม. ส.ค. 65 3781/65

283 จ.ส.อ. อนุพงษ์  วรรณพราหมณ์ 5550005727 ธ.พิษณุโลก ส.ค. 65 3781/65
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284 อส.ทพ. ทองสุข    ช ูพลกรัง 5550005859 ธ.สระแก้ว ส.ค. 65 3781/65

285 อส.ทพ. สังข์วร ร่องจิก 5550006206 กรม ทพ.21 ก.ค. 65 3081/65

286 น.ส. นิจระวี    อนุสุวรรณ 5550006366 ธ.เซ ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ส.ค. 65 3781/65

287 นาง พเยาว์    ยอดเพชร 5550007793 ธ.กาญจนบุรี (ตลาดผาสุก) ก.ค. 65 3081/65

288 ส.อ. ธวัชช ัย    อุ่นเป็ง 5550008525 พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 ก.ค. 65 3081/65

289 จ.ส.ต. สุพจน์  ศรีสวัสดิ์ธารา 5550009327 ธ.เสนานิคม ส.ค. 65 3781/65

290 น.ส. เรวดี    บุตรพรม 5550009648 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

291 ส.อ. วีระยุทธ    บัณฑิตย์ 5550011140 รพศ.1 พัน.1 ก.ค. 65 3081/65

292 จ.ส.ท. สารินทร์    สมนวน 5560000165 ร.152 มิ.ย. 65 2381/65

293 อส.ทพ. วรเดช    เงินสัจจา 5560001076 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

294 ส.อ. ชาญวัฒน์    ช ัยเดช 5560001350 ร.15 พัน.4 ก.ค. 65 3081/65

295 ส.ต. วันเฉลิม    มาลาดาษ 5560003154 ม.5 พัน.24 รอ. ก.ค. 65 3081/65

296 ส.อ. ธีรพล    ทรงสวัสดิ์วงศ์ 5560009442 ร.31 พัน.3 รอ. ก.ค. 65 3081/65

297 อส.ทพ.หญิง ณัฏฐพัสวี   โฆษิตโภคินัน 5560010439 กรม ทพ.47 มิ.ย. 65 2381/65

298 นาง ย้ิม    สุนทรรัตน์ 5560010629 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

299 อส.ทพ. มานิตย์    มะลิซ ้อน 5560010667 กรม ทพ.23 ก.ค. 65 3081/65

300 จ.ส.ท. รณชัย    ทองสายออ 5560010848 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

301 น.ส. อรอนงค์    สุนทรรัตน์ 5560010853 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

302 ส.ต. ฉัตรช ัย    ศรีจริต 5560011313 ร.152 มิ.ย. 65 2381/65

303 ส.ต. วัชรพงค์    แสนพิพัฒน์ 5560011712 ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 มิ.ย. 65 2381/65

304 นาง ชญาดา    ปานบุญ 5560012261 ธ.ถ.ติวานนท์ ส.ค. 65 3781/65

305 ส.ท. อภิรักษ์    บุรวัฒน์ 5560012316 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 65 3781/65
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306 นาย ค าหล้า    ปันมิตร 5560012415 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

307 นาง ทิว    ปันมิตร 5560012416 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

308 ส.อ. วิฑูรย์    ภาเรือง 5560012499 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

309 น.ส. ยุพเรศ    ปันมิตร 5560012511 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

310 ส.ท. เฉลิมพล    อึ้งจงเจตน์ 5560012850 ธ.นครนายก ส.ค. 65 3781/65

311 น.ส. อัมพร    สุขสมยา 5560012872 สส.ทหาร ก.ค. 65 3081/65

312 อส.ทพ. อาแว    ดอแว 5560013059 กรม ทพ.46 มิ.ย. 65 2381/65

313 ส.อ. เอกภพ    ดงเล็ก 5560013267 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

314 นาง ค าปาน    ภาเรือง 5560013647 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

315 นาย มนูญ    ภาเรือง 5560013648 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

316 อส.ทพ. สุพัฒน์    ภู่จ ารูญ 5570000103 กรม ทพ.41 มิ.ย. 65 2381/65

317 พล.อส. คทาวุฒิ    ก๋องค า 5570000198 ธ.สามพราน-นครปฐม ส.ค. 65 3781/65

318 น.ส. จิตติมา    ทาระศักดิ์ 5570000201 ธ.สามพราน-นครปฐม ส.ค. 65 3781/65

319 นาง บัวจันทร์    ก๋องค า 5570000207 ธ.สามพราน-นครปฐม ส.ค. 65 3781/65

320 นาย สนิท    ก๋องค า 5570000214 ธ.สามพราน-นครปฐม ส.ค. 65 3781/65

321 น.ส. ศิริรัตน์    บุญนาค 5570000596 ธ.เสนานิคม ส.ค. 65 3781/65

322 ส.อ. วรศักดิ์    พรหมสถิตย์ 5570001012 ธ.นครศรีธรรมราช ส.ค. 65 3781/65

323 นาย ธงช ัย    อัษดงษ์ 5570001308 ธ.เซ ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ส.ค. 65 3781/65

324 ส.อ. ด ารงค์เดช    แพ่งพนม 5570001806 มทบ.11 ก.ค. 65 3081/65

325 ส.อ. ที่รัก    สายเสมา 5570001828 พัน.พัฒนา 2 ก.ค. 65 3081/65

326 ส.อ. วิรัตน์  ธุวดาราตระกูล 5570001964 รพศ.5 พัน.1 ก.ค. 65 3081/65

327 ส.อ. กวินพัฒน์  ธนันเรืองกิตต์ 5570002120 ร.14 พัน 3 ก.ค. 65 3081/65
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328 ส.ต. อนุสรณ์    สีมาก 5570002363 ร.152 พัน.2 ก.ค. 65 3081/65

329 นาย จักรกฤษ จันทร์ฉาย 5570002576 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 65 3781/65

330 ส.ท. ศุรศักดิ์    มูลทา 5570004693 ธ.พิษณุโลก ส.ค. 65 3781/65

331 นาง ฐิติลดา  ประเสริฐศักดิ์ 5570005289 ร.9 พัน.1 ก.ค. 65 3081/65

332 อส.ทพ. รอบี    ยูโซะ 5570005445 กรม ทพ.41 ก.ค. 65 3081/65

333 นาง อัชราภรณ์    ศรีเสน่ห์ 5570005644 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

334 นาง ดอกไม้    ล าพองชาติ 5570005997 ธ.บางบัว ส.ค. 65 3781/65

335 นาย ทองทรัพย์  ล าพองชาติ 5570005998 ธ.บางบัว ส.ค. 65 3781/65

336 นาง พิมพ์ประไพ    กองสุข 5570006020 ธ.ถ.พิบูลละเอียด-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

337 น.ส. กนกพร    โพธิ์งาม 5570006143 ธ.บางบัว ก.ค. 65 3081/65

338 ส.ต.หญิง พฤกษชาติ ต่างท้วม 5570006343 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ส.ค. 65 3781/65

339 นาง สังวาลย์    บุญช ัยโย 5570006418 ธ.กาฬสินธุ์ ส.ค. 65 3781/65

340 อส.ทพ. วราวุธ  หยกพฤกษา 5570006861 กรม ทพ.41 ก.ค. 65 3081/65

341 อส.ทพ. วัชรินทร์    ทองใส 5570006862 กรม ทพ.41 มิ.ย. 65 2381/65

342 อส.ทพ. สุปัญญา    คงทอง 5570006885 กรม ทพ.41 มิ.ย. 65 2381/65

343 อส.ทพ. กัมปนาท    คงช ่วย 5570007542 กรม ทพ.41 ก.ค. 65 3081/65

344 อส.ทพ. ณัฐพงษ์    ทองใส 5570008539 กรม ทพ.41 มิ.ย. 65 2381/65

345 อส.ทพ. สุกิฟลี   เจ๊ะดอเลาะ 5570010149 กรม ทพ.46 มิ.ย. 65 2381/65

346 อส.ทพ. พงค์ศักดิ์  คงแก้วขาว 5570011363 กรม ทพ.41 มิ.ย. 65 2381/65

347 นาง ช ุติกาญจน์    คุ้มครอง 5570011554 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี ส.ค. 65 3781/65

348 นาง มณีวรรณ์ อุมารัตนวงศ์ 5570011722 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 65 3781/65

349 อส.ทพ. นิคม    อันเตวาสิก 5570013080 ธ.อยุธยา พาร์ค ส.ค. 65 3781/65
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350 นาง ธนกร    พลรักษา 5570013971 พัน.ซบร.กรม สน.2 ก.ค. 65 3081/65

351 นาง แก้ว    เปี่ยมสะอาด 5570014347 ธ.ถ.ติวานนท์ ส.ค. 65 3781/65

352 นาย ลูกอิน    เปี่ยมสะอาด 5570014348 ธ.ถ.ติวานนท์ ส.ค. 65 3781/65

353 นาง กัญจนา    ต่างท้วม 5570014686 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ส.ค. 65 3781/65

354 นาย พรพจน์    ต่างท้วม 5570014692 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ส.ค. 65 3781/65

355 นาย ทองแดง    แก้วอารีย์ 5570015114 ธ.รพ.รร.6 ส.ค. 65 3781/65

356 น.ส. ปิยะดา    แก้วอารีย์ 5570015115 ธ.รพ.รร.6 ส.ค. 65 3781/65

357 ส.อ. อภิเชษฐ์    บางเอี่ยม 5570015118 ม.พัน.28 พล.ม.1 ก.ค. 65 3081/65

358 นาง กมลพร    มากวิจิตร์ 5570015761 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

359 นาง จงกล    จันทเวช 5580000399 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ส.ค. 65 3781/65

360 ส.ต. นันทโชติ    จันทเวช 5580000525 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ส.ค. 65 3781/65

361 นาง ศศิวิภา    พราวศรี 5580001672 ธ.ส านักพหลโยธิน ส.ค. 65 3781/65

362 อส.ทพ. วีรยุทธ  แสนสุริยวงค์ 5580002082 กรม ทพ.22 ก.ค. 65 3081/65

363 จ.ส.ต. ณรงค์ศักดิ์  หลวงพระบาง 5580002240 ธ.กระทรวงกลาโหม ส.ค. 65 3781/65

364 ส.อ. อรรถวุฒิ    มูลมารถ 5580003518 ร.13 พัน.1 ก.ค. 65 3081/65

365 ส.ต. กฤษณะ  เพ็ชรไพโรจน์ 5580003797 กรม ทพ.46 ก.ค. 65 3081/65

366 ส.ต. ธเนศ    สุกสุต 5580003945 ศคย.ขส.ทบ. มิ.ย. 65 2381/65

367 ส.อ. วัชระ    พัฒน์มณี 5580004597 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 มิ.ย. 65 2381/65

368 ส.อ. สมพร    กองสดี 5580006387 พัน.ร.มทบ.21 ก.ค. 65 3081/65

369 น.ส. สิริภัทรา    แนมขุนทด 5580006388 พัน.ร.มทบ.21 ก.ค. 65 3081/65

370 อส.ทพ. แวยูโซ ๊ะ    ดอแว 5580006742 กรม ทพ.46 มิ.ย. 65 2381/65

371 น.ส. สันห์ฤทัย    สุขบัติ 5580007079 ธ.ถ.ติวานนท์ ส.ค. 65 3781/65
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372 นาย ม้วน    ลาดโคกสูง 5580007418 ธ.ช ุมแพ ส.ค. 65 3781/65

373 จ.ส.ต. อภิช ัย    ปัตถา 5580009271 ธนาณัติ ก.ค. 65 3181/65

374 ส.อ. นครินทร์    สมใจ 5580009547 มทบ.36 พ.ค. 65 1781/65

375 ส.ต. ณัฐภัทร    เทพรักษา 5580009712 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ก.ค. 65 3081/65

376 นาง รัชฎา    กุลนานันท์ 5580011284 ม.2 พัน.7 ก.ค. 65 3081/65

377 ส.ต. วรโชติ  วัฒนกุลสุวรรณ 5580011641 ร.14 พัน.1 ก.ค. 65 3081/65

378 ส.อ. ปัญญา    สีทองนาค 5580012032 ส.พัน.15 พล.ร.15 มิ.ย. 65 2381/65

379 ส.อ. มีนา    รัตนวิลัย 5580012033 ส.พัน.15 พล.ร.15 มิ.ย. 65 2381/65

380 อส.ทพ. บัณฑิต    เล่าเรือง 5580013286 กรม ทพ.22 ก.ค. 65 3081/65

381 นาย ไชยยรร    วิยะรส 5580013877 ธ.บุรีรัมย์ ส.ค. 65 3781/65

382 ส.อ. เงินมรกต  เหมือนสะอาด 5590000990 ร.9 ก.ค. 65 3081/65

383 ส.อ. สถาพร    เซ ี๊ยะสกุล 5590001069 ธ.ลพบุรี ส.ค. 65 3781/65

384 ส.อ. เกียรติศักดิ์  พรหมมาวัน 5590002064 กรม ทพ.21 ก.ค. 65 3081/65

385 อส.ทพ. ชาญชัย    อุปนันท์ 5590002247 กรม ทพ.22 ก.ค. 65 3081/65

386 ส.ต. จักรกฤษณ์    สีแหล้ 5590002645 ม.พัน.31 พล.ร.15 มี.ค. 65 601/65

387 ส.อ. บุรินทร์    ศรีลิพิน 5590002967 ร.8 พัน.2 ก.ค. 65 3081/65

388 ส.อ. ณรงค์    พิมพา 5590003782 ม.พัน.31 พล.ร.15 ก.ค. 65 3081/65

389 นนส. ปฏิภาณ    กันหา 5590003813 ม.พัน.31 พล.ร.15 มิ.ย. 65 2381/65

390 ส.ต. ฐิติศักดิ์    หอยทอง 5590003977 มทบ.14 ก.ค. 65 3081/65

391 ส.อ. ฤทธิช ัย    ปานไพรศล 5590004734 ส.1 พัน.101 ก.ค. 65 3081/65

392 น.ส. ณัฐรดา    อันทปัญญา 5590005001 รร.ส.สส. ก.ค. 65 3081/65

393 น.ส. กมลรัตน์    ศรีอนันต์ 5590005009 ส.1 พัน.102 มิ.ย. 65 2381/65
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395 นาง รัชนี    ถุงทรัพย์ 5590006772 ม.พัน.9 พล.ร.4 ก.ค. 65 3081/65

396 ส.ท. สารินทร์ สายวัน 5590008076 มทบ.310 ก.ค. 65 3081/65

397 น.ส. ศิริลักษณ์    นิยมฤทธิ์ 5590008141 ธ.ถ.ติวานนท์ ส.ค. 65 3781/65

398 ส.ท. กษิเดช    เสนารักษ์ 5590008786 พล.ร.2 รอ. ก.ค. 65 3081/65

399 น.ส. ลลิดา    เรือนทอง 5590009717 สปช.ทบ. ก.ค. 65 3081/65

400 น.ส. ศรวณีย์    เจ๊กจันทึก 5590010445 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

401 นาง บุญรอด    สุภาพสุนทร 5590010743 ธ.สะพานควาย ส.ค. 65 3781/65

402 ส.ท. ชโยกานต์    ท่าหิน 5590011047 ปตอ.1 พัน.6 ก.พ. 65 1/65

403 อส.ทพ. นิยม  แนวทองหลาง 5590011313 กรม ทพ.22 ก.ค. 65 3081/65

404 น.ส. ธริศา    บุญญาวิเศษ 5590011503 ช.11 พัน.111 ก.ค. 65 3081/65

405 นาย คล้าย    เจริญราช 5590011672 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

406 นาง จ าปี    เจริญราช 5590011673 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

407 ส.ต. สมหมาย    เจริญราช 5590011686 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

408 นาง มธุรดา    เทียนทิพย์ 5590011991 ธ.สนามเป้า ส.ค. 65 3781/65

409 น.ส. บริรักษ์    ยงประเสริฐ 5590012423 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ส.ค. 65 3781/65

410 ส.อ. มงคล    มโนวรณ์ 5590012964 กรม ทพ.41 มิ.ย. 65 2381/65

411 นาง ยุพิน    สายวัน 5590013303 มทบ.310 ก.ค. 65 3081/65

412 นาย สุนทร    สายวัน 5590013304 มทบ.310 ก.ค. 65 3081/65

413 นาง ประภาศรี  ประถมชัย 5590013429 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ส.ค. 65 3781/65

414 นาย ประสงค์    อันเตวาสิก 5590013878 ธ.อยุธยา พาร์ค ส.ค. 65 3781/65

415 นาง ภันทิลา    นิยมฤทธิ์ 5600000672 ธ.ถ.ติวานนท์ ส.ค. 65 3781/65

416 ส.อ. เฉลิมช ัย  พจน์ปฎิญญา 5600001136 พธ.ทบ. ก.ค. 65 3081/65
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417 นาง พรทิพา  เปรียนขุนทด 5600001730 ป.1 พัน.31 รอ. ก.ค. 65 3081/65

418 ส.อ. ธนชิต    ขวดทอง 5600002460 ส.1 พัน.102 ม.ิย. 65 2381/65

419 ส.ต. ประกฤษฎิ ์  ศรีพันลม 5600002595 ม.พัน.31 พล.ร.15 ม.ิย. 65 2381/65

420 ส.ท. ธนัวา    ค าพูล 5600003492 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

421 พล.อส. ชลวฒัน ์   โพธิด์้วง 5600004997 ธนาณติั ก.ค. 65 3081/65

422 นาง ริน    เพ่งพิศ 5600005529 ม.5 พัน.24 รอ. ก.ค. 65 3081/65

423 ส.อ. วาณิช    จลุวงศ์ 5600005852 ธ.กระบ่ี ส.ค. 65 3781/65

424 ส.อ. ธนพัฒน ์   สรุินทรร์ตัน ์ 5600006282 สง.สด.จว.ต.ง. ม.ิย. 65 2381/65

425 ส.ท. บีลาน    จอหวงั 5600008694 ช.พัน.15 พล.ร.15 มิ.ย. 65 2381/65

426 อส.ทพ. ไพศาล    ชยัสรุิยงค์ 5600009651 กรม ทพ.46 มิ.ย. 65 2381/65

427 อส.ทพ.หญิง ซากีนะ  มะหะมะ 5600011533 ทพ.49(อส.ทพ.) ก.ค. 65 3081/65

428 นาง แพงศรี    นามโยธา 5600011757 ม.7 พัน.14 ก.ค. 65 3081/65

429 นาย ยทุธจกัร ์   นามโยธา 5600011758 ม.7 พัน.14 ก.ค. 65 3081/65

430 ส.อ. อภิชาติ    นามโยธา 5600011760 ม.7 พัน.14 ก.ค. 65 3081/65

431 ร.ต. เดวิษ    จารุกิจเสรี 5600012284 ธ.ย่อยเซ็นทรลั-พระราม 2 ส.ค. 65 3781/65

432 อส.ทพ. พงศ์สิทธิ ์ ทองเสนอ 5600012536 กรม ทพ.46 พ.ค. 65 1781/65

433 อส.ทพ. เอกพล    ทองเทพ 5600012807 กรม ทพ.47 ก.ค. 65 3081/65

434 อส.ทพ. อิบรอเฮม  ลือบากะมติูง 5600013329 กรม ทพ.48 ก.ค. 65 3081/65

435 อส.ทพ.หญิง กรกมล  ลิน้เนี่ยว 5600013384 กรม ทพ.48 ก.ค. 65 3081/65

436 อส.ทพ. สธิุภาส  เมา้เวียงแก 5600013517 กรม ทพ.48 ก.ค. 65 3081/65

437 นาง จนัทรเ์พ็ญ    ก าดี 5600013665 ธ.บางบวั ส.ค. 65 3781/65

438 ส.อ. จมุพล    ปรีดาภรณ์ 5610000107 ศฝ.นศท.มทบ.12 ก.ค. 65 3081/65

สวัสดิการสาร ธันวาคม 2565 68



ล าดบั ยศ-ชือ่-สกลุ เลขทะเบยีน สังกดั เดือนทีค่า้ง ศพทีค่า้ง

439 อส.ทพ. พรมาลัย  อยู่ประจ า 5610000258 กรม ทพ.48 ก.ค. 65 3081/65

440 อส.ทพ. สุทธิช ัย    ทองมาก 5610000397 กรม ทพ.48 ก.ค. 65 3081/65

441 อส.ทพ. ซากี    อุมา 5610001128 กรม ทพ.46 ก.ค. 65 3081/65

442 นนส. อนิรุทธ์    หงษ์มัง 5610001274 ศม. ก.ค. 65 3081/65

443 อส.ทพ. แสงเพชร  เขตคาม 5610001446 กรม ทพ.22 ก.ค. 65 3081/65

444 อส.ทพ. โยธิน    เพชรเส้ง 5610001543 กรม ทพ.48 ก.ค. 65 3081/65

445 อส.ทพ. เนกษ์    จันทร์วุ่น 5610001710 ธ.นราธิวาส ส.ค. 65 3781/65

446 อส.ทพ. วีระพงษ์  อินทิสิทธิ์ 5610004136 กรม ทพ.46 มิ.ย. 65 2381/65

447 พล.อส. พิช ัย    วันใส 5610004556 มทบ.22 ก.ค. 65 3081/65

448 นาง สงกรานต์    ค าภิลา 5610005346 ธ.สนามเป้า ส.ค. 65 3781/65

449 พล.อส. วีระช ัย    ไชยเมือง 5610006381 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

450 นาง แสงเดือน    ไชยเมือง 5610006385 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

451 นาย อภิชาติ    ไชยเมือง 5610006386 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

452 อส.ทพ. ปรเมศร์    แก้วเกตุ 5610007317 กรม ทพ.41 ก.ค. 65 3081/65

453 อส.ทพ. อรรถสิทธิ์    ดวงด า 5610008597 กรม ทพ.48 ก.ค. 65 3081/65

454 ส.ต. ฉัตรช ัย    นาคงาม 5610008929 ป.1 พัน.31 รอ. ก.ค. 65 3081/65

455 ส.ต. พิช ิตช ัย    ศรีค าสุข 5610009381 ส.พัน.1 ก.ค. 65 3081/65

456 ส.ต. ฤกษ์ช ัย    นันตา 5610009528 ร.21 พัน.2 รอ. ก.ค. 65 3081/65

457 ส.ท. ศรัญญู    มารัตน์ 5610009615 ม.3 พัน.13 ก.ค. 65 3081/65

458 ส.ท. อภิช ัย    หนิดภักดี 5610009808 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 65 3781/65

459 ส.อ. อภิเชษฐ์    ชนะช ัย 5610009810 ส.1 พัน.102 ก.ค. 65 3081/65

460 ส.ท. อาซาน    หมัดอะด ้า 5610010009 ร.15 พัน.4 ก.ค. 65 3081/65
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461 อส.ทพ. พงษ์สิทธิ์    ค าลุน 5610010230 กรม ทพ.22 ก.ค. 65 3081/65

462 อส.ทพ. ยุทธนา    กุมภิโร 5610010233 กรม ทพ.22 ก.ค. 65 3081/65

463 ส.ท. ช ินท์ณภัทร  ปริยสกุล 5610012290 ขส.ทบ. มิ.ย. 65 2381/65

464 นาง สุพรรณิกา นาคทองอินทร์ 5610013229 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

465 อส.ทพ. เกษม    ทองค า 5610013403 กรม ทพ.48 ก.ค. 65 3081/65

466 นาง ประมวล    พัฒน์มณี 5610013447 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 มิ.ย. 65 2381/65

467 นาย สมพร    พัฒน์มณี 5610013448 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 มิ.ย. 65 2381/65

468 ส.ท. ขจรพงศ์    เพ็ชรปาน 5610013486 ศฝ.นศท.มทบ.23 ก.ค. 65 3081/65

469 ส.ต. พิช ิต    ช ุมพลรักษ์ 5610013833 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

470 ส.ต. สิทธิช ัย    สิมวงศ์ 5610014047 พล.ม.3 ก.ค. 65 3081/65

471 นาย ชาติชาย    สุ่มมาตย์ 5610014225 แผนกอาวุธที่ 1 ก.ค. 65 3081/65

472 น.ส. ธนิตาภรณ์   สุ่มมาตย์ 5610014226 แผนกอาวุธที่ 1 ก.ค. 65 3081/65

473 ส.ท. โชคชัย    ตรีคงคา 5610014326 มทบ.11 ก.ค. 65 3081/65

474 ส.ท. นิติศักดิ์    มีแวว 5620001127 พล.ร.6 ก.ค. 65 3081/65

475 ส.ต. สุรสิงห์    มานะทน 5620001505 ร.111 พัน.3 ก.ค. 65 3081/65

476 ส.ต. นนทณัฐ  ประไพภักดิ์ 5620001633 พล.ป. มิ.ย. 65 2381/65

477 ส.ท. สุรศักดิ์    คงอุ่น 5620002262 ร.12 พัน.3 รอ. ก.ค. 65 3081/65

478 ส.อ. พิเชษฐ์   วงศ์วิสุทธิสกุล 5620002809 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 65 3781/65

479 อส.ทพ. ธงช ัย    สารศิริ 5620003193 กรม ทพ.46 มิ.ย. 65 2381/65

480 อส.ทพ. ฐาบดินทร์    อินตา 5620003315 กรม ทพ.22 ก.ค. 65 3081/65

481 ส.ต. ประวิทย์    ทองสุข 5620003693 ร.21 พัน.1 รอ. พ.ค. 65 1781/65

482 ส.ต. ผดุงศักดิ์    จันทร์ชมภู 5620003743 พัน.ขกท. มิ.ย. 65 2381/65
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483 นาง ชม้อย    ท่าหิน 5620003772 ปตอ.1 พัน.6 ก.พ. 65 1/65

484 ส.ท. ณพล สันทัด 5620003952 ป.3 ก.ค. 65 3081/65

485 อส.ทพ. รวิพล   ขุนเพ็ชรศรี 5620004241 กรม ทพ.46 ก.ค. 65 3081/65

486 นาย เสกสันต์   พันธ์ศรีนวล 5620004564 ธ.สันป่าข่อย-ช.ม. ส.ค. 65 3781/65

487 พล.อส. นพณัฐ  นันต๊ะน้อย 5620004897 พัน.มทบ.42 มิ.ย. 65 2381/65

488 น.ส. โชติกา    ปรีกุล 5620005108 ธ.รามอินทรา ส.ค. 65 3781/65

489 ร.ต.หญิง ชาลิสา  ช ัยเกียรติ 5620005890 รพ.รร.6 ก.ค. 65 3081/65

490 อส.ทพ. อรรถพล  อินทร์แก้ว 5620006344 กรม ทพ.46 ก.ค. 65 3081/65

491 ส.ท. ประสิทธิ์    ค าภักดี 5620007424 ร.13 พัน.1 ก.ค. 65 3081/65

492 ส.อ. พิพัฒน์  ติ้วสุวรรณบวร 5620007441 พัน.ปฐบ. ก.ค. 65 3081/65

493 ส.ท. สุรเชษฐ์    ซ ื่อสัตย์ 5620007529 ร.12 พัน.3 รอ. ก.ค. 65 3081/65

494 น.ส. ณัฐพร   ด้วงประเสริฐ 5620008905 ธ.ส านักพหลโยธิน ส.ค. 65 3781/65

495 นาง กันญารัตน์    ทองพร 5620009390 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 65 3781/65

496 นาง บุญหลาย    มีผล 5620009417 กรม ทพ.11 ก.ค. 65 3081/65

497 นาย วีระศักดิ์    มีผล 5620009425 กรม ทพ.11 ก.ค. 65 3081/65

498 พล.อส. ธนากร    เด่นดวง 5620010360 มทบ.22 ก.ค. 65 3081/65

499 นาย ธีรนิติ  จันทร์โพธิ์กลาง 5620010459 ธ.พุทธมณฑล ส.ค. 65 3781/65

500 ส.ต. กิตติศักดิ์    ขาวทอง 5620012401 ร.152 พัน.1 มิ.ย. 65 2381/65

501 ส.ต. เจษฎา    ช ูสังวาลย์ 5620012580 ปตอ.2 พัน.1 รอ. ก.ค. 65 3081/65

502 ส.ต. ทินกร    สิมส่วย 5620012891 ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ส.ค. 65 3781/65

503 ส.ต. ธนพนธ์    เส็มสัน 5620012933 ร.153 พัน.3 มิ.ย. 65 2381/65

504 ส.ต. เพชร    นวลกันยา 5620013435 ม.5 พัน.23 รอ. ก.ค. 65 3081/65
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505 ส.ต. อรรถพล  เรือนปั่นแก้ว 5620014189 ส.พัน.12 ก.ค. 65 3081/65

506 ส.ท. อิทธิพล    ยอดสง่า 5620014230 ป.1 พัน.11 รอ. มิ.ย. 65 2381/65

507 ส.ท. ภานุเดช    ค าพันธ์ 5620014852 ร.6 ก.ค. 65 3081/65

508 น.ส. ปุญยะวีพัชร์    ทุมมา 5620016182 กง.ทบ. ก.ค. 65 3081/65

509 อส.ทพ. ธนภัทร    จินดา 5620016911 กรม ทพ.46 พ.ค. 65 1781/65

510 น.ส. สุภัทรา    วาทยานนท์ 5620017157 ธ.อยุธยา พาร์ค ส.ค. 65 3781/65

511 อส.ทพ. อภิสิทธิ์    ทองแสง 5620017394 กรม ทพ.48 ก.ค. 65 3081/65

512 อส.ทพ. กฤษณพล   เลียงผา 5630000998 กรม ทพ.48 มิ.ย. 65 2381/65

513 น.ส. มลทิวา    คุณเถ่ือน 5630001785 ธ.ย่อยเซ็นทรัล  พระราม 3 ส.ค. 65 3781/65

514 นาง อ าพร    จันโสม 5630001786 ธ.ย่อยเซ ็นทรัล  พระราม 3 ส.ค. 65 3781/65

515 อส.ทพ. วีรยุทธ    อนุพงศ์ 5630002811 กรม ทพ.46 มิ.ย. 65 2381/65

516 อส.ทพ. ด ารงค์  ศรีพรมทอง 5630003147 กรม ทพ.46 ก.ค. 65 3081/65

517 นาง เจนจิรา   พันธ์ศรีนวล 5630003772 ธ.สันป่าข่อย-ช.ม. ส.ค. 65 3781/65

518 ส.ท. มนูญ    วงศ์จันทรา 5630004290 ช.1 พัน.52 รอ. พ.ค. 65 1781/65

519 อส.ทพ. จักรกฤษ  ปรางทอง 5630004582 กรม ทพ.48 ก.ค. 65 3081/65

520 ส.ท. พิษณุ    คามคศก 5630006268 ร.31 พัน.2 รอ. มิ.ย. 65 2381/65

521 น.ส. นงเยาว์    ใจเกลี้ยง 5630006546
ธ.เซ ็นทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์
พอร์ต

ส.ค. 65 3781/65

522 น.ส. ต่วนอัสรีนา    เด่นอุดม 5630006610 กรส.สก.ทบ. ก.ค. 65 3081/65

523 น.ส. อัญช ิษฐา    อบแย้ม 5630007139 ศซบ.ทบ. มิ.ย. 65 2381/65

524 ร.ท.หญิง ลัดดาวัลย์  จ าปารัตน์ 5630007165 ยก.ทบ. มิ.ย. 65 2381/65

525 ส.ท. ฐณวัฒษ์   ตะพานแก้ว 5630007864 ป.1 พัน.11 รอ. มิ.ย. 65 2381/65

526 ส.ต. ราช ัน    ชามรัตน์ 5630007970 ป.3 พัน.13 ก.ค. 65 3081/65

สวัสดิการสาร ธันวาคม 2565 72



ล าดบั ยศ-ชือ่-สกลุ เลขทะเบยีน สังกดั เดือนทีค่า้ง ศพทีค่า้ง

527 ร.ต.หญิง กัญญาภรณ์ พ่ึงสุข 5630008118 มทบ.28 ก.ค. 65 3081/65

528 น.ส. ทอง    นองช ัย 5630008171 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

529 นาย ภานุพงษ์    ศิลปี 5630008367 ธ.มาร์เก็ต เพลส วงศ์สว่าง ส.ค. 65 3781/65

530 อส.ทพ. วิรัตน์    สิทธิสมบัติ 5630008856 กรม ทพ.22 ก.ค. 65 3081/65

531 นาง ทิพย์พร    นุสุข 5630009037 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 65 3081/65

532 ส.ท. อรรถพล   อาจสุวรรณ 5630009780 กรม ทพ.49 มิ.ย. 65 2381/65

533 ส.ต. คมกฤต    เคนทวาย 5630010395 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ค. 64 1601/64

534 ส.ต. ณัฐพงษ์    สร้อยแก้ว 5630010499 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ค. 64 1601/64

535 ส.ต. ณัฐวัตร    ย้ิมแย้ม 5630010509 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ค. 64 1601/64

536 ส.ต. ธนากร    ศรีพลัง 5630010573 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ค. 64 1601/64

537 ส.ต. พงศกร    บัวทองเกื้อ 5630010677 ธ.ถ.รัถการ-หาดใหญ่ ส.ค. 65 3781/65

538 ส.ต. วัชรวิชญ์ บุราไกร 5630010819 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ค. 64 1601/64

539 ส.ต. วีระยุทธ    อยู่ยงค์ 5630010847 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ค. 64 1601/64

540 ส.ต. สุภีร์    สาบัดสี 5630010935 ร.21 พัน.1 รอ. มี.ค. 65 601/65

541 ส.ต. อนุรักษ์    ข่มอาวุธ 5630010980 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ค. 64 1601/64

542 ส.ต. อภิสิทธิ์    แสงศรี 5630011005 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ค. 64 1601/64

543 ส.ต. โอฬารเทพ  แก้วสาริกา 5630011058 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ค. 64 1601/64

544 นาง จันทร์    ค าพันธ์ 5630011490 ร.6 ก.ค. 65 3081/65

545 นาย วันช ัย    ทุมพา 5630011520 กง.ทบ. ก.ค. 65 3081/65

546 น.ส. พร้อม    พรหมทอง 5630011983 ร.152 มิ.ย. 65 2381/65

547 อส.ทพ. เมธา   ศรนารายณ์ 5630012157 กรม ทพ.47 ก.ค. 65 3081/65

548 นาง พรทิพย์  อัคคีสุวรรณ 5630012338 กรม ทพ.47 ก.ค. 65 3081/65
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549 อส.ทพ. สุทธิพงศ์  หาญณรงค์ 5630012372 กรม ทพ.47 ก.ค. 65 3081/65

550 นาย สุเทพ    กุ้งทอง 5630012373 กรม ทพ.47 ก.ค. 65 3081/65

551 อส.ทพ. สูรียา    มะสง 5630013285 กรม ทพ.47 มิ.ย. 65 2381/65

552 ส.ต. จิรภัทร    ทะสุใจ 5630013608 ร.21 พัน.1 รอ. พ.ค. 65 1781/65

553 ส.ต. เจษฎา    คชเวก 5630013644 ร.21 พัน.1 รอ. พ.ค. 65 1781/65

554 ส.ต. ภราดร    พลซา 5630014500 ร.21 พัน.1 รอ. พ.ค. 65 1781/65

555 ส.ต. วรพรต    อิ่มเพ็ชร 5630014696 ร.21 พัน.1 รอ. พ.ค. 65 1781/65

556 ส.ต. วิเช ียร    จุลโพธิ์ 5630014773 ร.21 พัน.1 รอ. พ.ค. 65 1781/65

557 ส.ต. สัญญา    นันต๊ะ 5630014988 ร.21 พัน.1 รอ. พ.ค. 65 1781/65

558 ส.ต. โสภณ    จะสุงเนิน 5630015123 ร.21 พัน.1 รอ. พ.ค. 65 1781/65

559 อส.ทพ. ปริญญา    รอดภัย 5640001283 กรม ทพ.47 มิ.ย. 65 2381/65

560 อส.ทพ. เอกพจน์   เมืองด้วง 5640001298 กรม ทพ.47 มิ.ย. 65 2381/65

561 อส.ทพ. มานะ    สิงห์มณี 5640001386 กรม ทพ.47 ก.ค. 65 3081/65

562 อส.ทพ. ณรงค์ฤทธิ์    นุวา 5640001518 กรม ทพ.33 ก.ค. 65 3081/65

563 อส.ทพ. ประภาส  ทิพย์ปัญญา 5640001847 กรม ทพ.47 ก.ค. 65 3081/65

564 อส.ทพ. อุดมศักดิ์   ศิริวะรา 5640001881 กรม ทพ.47 ก.ค. 65 3081/65

565 อส.ทพ. ภาณุพงศ์  เพ็งสลุด 5640002905 กรม ทพ.47 มิ.ย. 65 2381/65

566 ส.อ. ศราวุธ    กลิ่นเกตุ 5640002954 ทภ.3 ก.ค. 65 3081/65

567 พลฯ สาวิตร    นาคพลกรัง 5640003045 พัน.จจ.รอ. ก.ค. 65 3081/65

568 ส.อ.หญิง กฤษมาศ  สังข์เกิด 5640003125 ทภ.2 ก.ค. 65 3081/65

569 นาย วิฑูรย์    แก้วสุกใส 5640003195 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ส.ค. 65 3781/65

570 อส.ทพ. ไพสิฐ    ฤทธิ์ธา 5640003355 กรม ทพ.47 ก.ค. 65 3081/65
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571 อส.ทพ. ศรัณห์ เครือโลมา 5640003702 กรม ทพ.33 ก.ค. 65 3081/65

572 อส.ทพ. อธิธัช    มุลทมาตร 5640003804 กรม ทพ.49 ก.ค. 65 3081/65

573 อส.ทพ. เฟาซี    มนีหล าสะ 5640003948 กรม ทพ.47 มิ.ย. 65 2381/65

574 อส.ทพ. ภูเบศ    ปานเกิด 5640004034 กรม ทพ.46 ก.ค. 65 3081/65

575 ส.อ. ศรัณวิชญ์    วนะเจริญ 5640004397 รพศ.1 พัน.1 มิ.ย. 65 2381/65

576 อส.ทพ. ณัฐพล    จันทร์ลัภ 5640004616 กรม ทพ.46 มิ.ย. 65 2381/65

577 อส.ทพ. ทิวากร    รักด า 5640004657 กรม ทพ.47 ก.ค. 65 3081/65

578 อส.ทพ. พนัส    หนูกลับ 5640005394 กรม ทพ.41 มิ.ย. 65 2381/65

579 ส.ต. ณัฐพงษ์    เดชรักษา 5640005478 ม.7 พัน.14 ก.ค. 65 3081/65

580 อส.ทพ. ผูกพัน    นามุ่น 5640005830 กรม ทพ.22 ก.ค. 65 3081/65

581 ส.ต. พัฒนชัย    หงษาลึก 5640006249 ร.13 ก.ค. 65 3081/65

582 พล.อส. ภาณุวัฒน์  จารุการ 5640006877 มทบ.28 ก.ค. 65 3081/65

583 ส.ต. ณัฐพงษ์ อิ่นค า 5640006982 ศศท. ก.ค. 65 3081/65

584 ส.ต.หญิง พรนัชชา  พานิชอุดม 5640007089 รพ.ค่ายอดิศร เม.ย. 65 1201/65

585 อส.ทพ. ฐาปกร  เนื่องจากจุ้ย 5640007125 กรม ทพ.41 ก.ค. 65 3081/65

586 อส.ทพ. พาดูรี    ตีเยาะ 5640007130 กรม ทพ.41 มิ.ย. 65 2381/65

587 อส.ทพ. ไชยยงค์  ภูน ้าทอง 5640007187 กรม ทพ.23 ก.ค. 65 3081/65

588 อส.ทพ. มาวัรดี  เพ็ชรตะเคียน 5640007685 กรม ทพ.46 พ.ค. 65 1781/65

589 นาย ปิยวรรธน์  ปิยอนันตกุลช ัย 5640007740 พัน.ปจว. มิ.ย. 65 2381/65

590 นาง จุฬารัตน์  นาช ัยภูมิ 5640007838 ธ.ส านักพหลโยธิน ส.ค. 65 3781/65

591 ร.ต. จักรพัฒน์  สุวรรณรัตน์ 5640008193 รร.จปร. ม.ค. 65 6101/64

592 ร.ต. ชนะชัย    พูลสุข 5640008206 รร.จปร. ม.ค. 65 6101/64
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593 ร.ต. ฐิติพงศ์    กันทะแก้ว 5640008214 รร.จปร. ม.ค. 65 6101/64

594 ร.ต. ณัฐพงศ์    โกจิ๋ว 5640008221 รร.จปร. ม.ค. 65 6101/64

595 ร.ต. พีรยุส    เรือนงาม 5640008303 รร.จปร. ม.ค. 65 6101/64

596 ร.ต. ภูผา    หาญชัย 5640008313 รร.จปร. ม.ค. 65 6101/64

597 อส.ทพ. ตะวัน    วงค์จันทร์ 5640008588 กรม ทพ.23 ก.ค. 65 3081/65

598 ส.ต. ธนินทร    อินทร์ผึ้ง 5640008956 มทบ.15 มิ.ย. 65 2381/65

599 น.ส. ชาลินี    เพ็งเหลา 5640009046 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 มิ.ย. 65 2381/65

600 นาย ประยุทธ    เพ็งเหลา 5640009047 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 มิ.ย. 65 2381/65

601 นาง หนูเพียร    เพ็งเหลา 5640009048 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 มิ.ย. 65 2381/65

602 น.ส. รัตนาภรณ์  บุญนิยม 5640009354 พธ.ทบ. ก.ค. 65 3081/65

603 น.ส. ปภาวรินทร์ ภู่ระหงษ์ 5640009474 พธ.ทบ. ก.ค. 65 3081/65

604 น.ส. จรัสทรามาศ   สง่าเรืองฤทธิ์ 5640009506 สห.ทบ. มิ.ย. 65 2381/65

605 นาง กัลยา    นุวา 5640009810 กรม ทพ.33 ก.ค. 65 3081/65

606 ส.ต. คุณากร    เสารึก 5650000281 รร.ม.ศม. พ.ค. 65 1781/65

607 ส.ต. อภิสิทธิ์    วัฒนะ 5650001945 รร.กส.กส.ทบ. มิ.ย. 65 2381/65

608 นาย เสกสรร    คงคะเสน 5650002124 พธ.ทบ. มิ.ย. 65 2381/65

609 นาย เลือดชาติ    ดวงช ัย 5650002884 ธ.ส านักพหลโยธิน ส.ค. 65 3781/65

610 พล.อส. ช ัชช ัย  สาระจันทร์ 5650003089 มทบ.33 ก.ค. 65 3081/65

611 อส.ทพ.หญิง เสาวนีย์  ช ีวะหิรัญ 5650003254 กรม ทพ.49 มิ.ย. 65 2381/65

612 น.ส. วิลัยวรรณ    โชคชัย 5650005575 ร.2 พัน.3 รอ. ก.ค. 65 3081/65

613 พล.อส. ชนายุทธ    ขาวรัมย์ 5650005597 พัน.จจ.รอ. พ.ค. 65 1781/65

614 อส.ทพ. เดชฤทธิ์    นาคทอง 5650006326 กรม ทพ.48 ก.ค. 65 3081/65
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615 อส.ทพ. สนทัศน์    สินสุภา 5650006330 กรม ทพ.48 ก.ค. 65 3081/65

616 จ.ส.อ.หญิง อุษา   พรรณภักตรา 5650006863 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

617 นาย แก้ว    นุวา 5650006864 กรม ทพ.33 ก.ค. 65 3081/65

618 จ.ส.อ. โตทรัพย์    อุทธกรี 5650006930 รร.ม.ศม. ก.ค. 65 3081/65

619 ร.ต. ประภาส    พินิจนึก ต100042/28 ธ.เซนทรัล มหาชัย ส.ค. 65 3781/65

620 นาง ระยับ    พรมพันธ์ใจ ต102151/28 ธ.ตลาดปากช่อง ก.ค. 65 3081/65

621 จ.ส.อ. สุรพงษ์  โคตรสมบัติ ต103428/28 ธ.สระบุรี ส.ค. 65 3781/65

622 นาง สุมนา    ค าศรีสุข ต103800/28 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 65 3781/65

623 นาง นันทนา    วงษ์มี ต106616/28 ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส.ค. 65 3781/65

624 จ.ส.อ. สดุดี    วรโยธา ต107909/29 ธ.ข่วงสิงห์ ส.ค. 65 3781/65

625 ร.ต. จ าลอง    สีไสไพ ต108899/29 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 65 3781/65

626 จ.ส.อ. ชยกร    พิมพ์กลาง ต109322/29 ธ.ถ.กลางเมือง (ขอนแก่น) ส.ค. 65 3781/65

627 ร.ต. ธรรมรัตน์    นิยมจิตต์ ต109968/29 ธ.ภูเก็ต ส.ค. 65 3781/65

628 นาง ศรีวรรณ    ตาคูณ ต113488/29 ธ.ตลาดปากช่อง ส.ค. 65 3781/65

629 นาย เฉลียว   ประสพภักตร์ ต11479/13 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65

630 จ.ส.อ. บุญทอน  กองแก้วใจ ต11833/13 ธ.ห้าแยกพ่อขุนเช ียงราย ส.ค. 65 3781/65

631 ส.อ. อานนท์  กระบอกโท ต119746/29 ธ.สกลนคร ส.ค. 65 3781/65

632 นาย ค าพาด  ศรีไกรเพ็ร์ชร ต120297/29 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

633 นาง ช ูศรี    โตชม ต121601/29 ธ.สิงห์บุรี ส.ค. 65 3781/65

634 จ.ส.อ. ธีระ    ศิลาจะโปะ ต122869/29 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 65 3781/65

635 นาง สุนันท์    ศิลาจะโปะ ต122870/29 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 65 3781/65

636 นาง แจ่ม    ศิลาจะโปะ ต122871/29 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 65 3781/65
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637 นาย สุวรรณ    ซ ันนาวา ต123073/29 ธ.มาร์เก็ต เพลส วงศ์สว่าง ส.ค. 65 3781/65

638 นาง เครือวัลย์    อินทรเทศ ต123566/29 ธ.กาญจนบุรี (ตลาดผาสุก) ส.ค. 65 3781/65

639 นาง สิริยากร    ศรีศักดิ์ ต123883/29 ธ.สระบุรี ส.ค. 65 3781/65

640 นาง สิมากาน  โคตรสมบัติ ต123917/29 ธ.สระบุรี ส.ค. 65 3781/65

641 นาง น ้าเงิน    เพ็ญประยูร ต126474/30 ธ.กาญจนบุรี (ตลาดผาสุก) ส.ค. 65 3781/65

642 นาง บุญยืน    วงศ์จิราษฎร์ ต127300/30 ธ.รามอินทรา ส.ค. 65 3781/65

643 นาง พัชรา    สุวรรณรงค์ ต127888/30 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

644 นาย ค าสอน    ชมชะนัด ต129843/30 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

645 นาง จันทร์    เที่ยงธรรม ต130003/30 ธ.ถ.เพชรเกษม - บางแค ก.ค. 65 3081/65

646 นาย สุพัฒน์ช ัย    บริสุทธิ์ ต131184/30 ธ.ย่อยตลิ่งช ัน ส.ค. 65 3781/65

647 ร.อ. ประกอบ  ศรีทองเพ็ชร ต134604/30 ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส.ค. 65 3781/65

648 จ.ส.อ. สุพจน์    แสงสว่าง ต136261/30 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 65 3781/65

649 นาง เวช    อินเสน ต136470/30 ธ.นครพนม ส.ค. 65 3781/65

650 จ.ส.อ. สมรส    สิมสวัสดิ์ ต136491/30 ธ.เลย ส.ค. 65 3781/65

651 นาง ลัดดา  เนียมประเสริฐ ต137739/30 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

652 นาง สายหยุด  กฤษณสุวรรณ ต138148/30 ธ.สมุทรสงคราม ส.ค. 65 3781/65

653 นาง ยุพา    พันธ์หนอย ต139588/30 ธ.กาญจนบุรี (ตลาดผาสุก) ส.ค. 65 3781/65

654 นาง นิ่มอนงค์  คล่องค านวณการ ต140345/30 ธ.อุทัย-อยุธยา ส.ค. 65 3781/65

655 นาง ศรินทิพย์    กรพิพัฒน์ ต140962/30 ธ.สวนจตุจักร ส.ค. 65 3781/65

656 พ.ต. กฤษณะ    สุขส าราญ ต140965/30 ธ.สนามเป้า ส.ค. 65 3781/65

657 นาย บุญรักษ์    เทพวงษา ต144752/30 ธ.สกลนคร ส.ค. 65 3781/65

658 พ.ท. ณรงค์    ทรงนิรันดร ต145239/30 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65
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660 นาง จั่น    ไกล้พันดุง ต150092/31 ธ.นครราชสีมา ส.ค. 65 3781/65

661 ส.อ. สนอง    ผุยหัวโทน ต151529/31 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 65 3781/65

662 นาง ระเบียบ    โพธิ์ดี ต15192/15 ธ.ลพบุรี ส.ค. 65 3781/65

663 นาง นวล    งามนาเสียว ต152553/31 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

664 พล.อส. อัมรินทร์  แก้วเขียว ต152905/31 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65

665 นาย กริชรินทร์  ขาวสอาด ต153598/31 ธ.สระบุรี ส.ค. 65 3781/65

666 นาง เกษมศรี   มงคลวัจน์ ต156568/31 ธ.ตลาดปากช่อง ส.ค. 65 3781/65

667 นาย น้อย    หวัดสูงเนิน ต15703/15 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

668 นาง บุญนอง    โลมรัตน์ ต157899/31 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 65 3781/65

669 นาย วินัย    วิสัยแสวง ต158488/31 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ส.ค. 65 3781/65

670 นาง สายทอง    ฤทธิวงศ์ ต158967/31 ธ.สระบุรี ส.ค. 65 3781/65

671 จ.ส.อ. โชติเดชา  สวัสดิมงคล ต16232/15 ธ.น่าน ส.ค. 65 3781/65

672 ส.อ. บุญล้อม    กมล ต163040/31 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 65 3781/65

673 จ.ส.ต. พนม   สุขพลับพลา ต165539/31 ธ.สระแก้ว ส.ค. 65 3781/65

674 พ.ท. สมควร    ทองจรัส ต165628/31 ธ.อยุธยา พาร์ค ส.ค. 65 3781/65

675 นาง ทิล    ศรีอ้น ต166923/31 ธ.ถ.เวสสุวรรณ์ (นครสวรรค์) ก.ค. 65 3081/65

676 นาย ช ัด    นาคคง ต169763/32 ธ.สุราษฎร์ธานี ส.ค. 65 3781/65

677 นาง เสถียร    เกษมปาน ต170622/32 ธ.ศิริราช ก.ค. 65 3081/65

678 นาง บุญมา    ค ากอดแก้ว ต171436/32 ธ.ถ.อุดรดุษฎี ส.ค. 65 3781/65

679 นาง ทวี    เกตุอิ้ม ต172556/32 ธ.เซ ็นทรัล-พ.ล. ส.ค. 65 3781/65

680 นาง เพลิน    ชะวาลิต ต172804/32 ธ.บิ๊กซ ี-น.ว. (ว-ีสแควร์) ส.ค. 65 3781/65

681 นาง สุนันท์    นาคพวง ต173907/32 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65
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682 นาง วรวรรณ กอบัว ต176041/32 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

683 นาง ช ิ้น    เฉลิมวุฒิ ต177504/32 ธ.อ่างทอง ส.ค. 65 3781/65

684 จ.ส.อ. ส ารวย    จันสี ต177744/32 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี ส.ค. 65 3781/65

685 นาง พรทิพย์    อ่อนนุ่ม ต177918/32 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี ส.ค. 65 3781/65

686 จ.ส.อ. พละ    หาญประสพ ต178331/32 ธ.สระแก้ว ส.ค. 65 3781/65

687 ร.อ. สุรพงษ์    จันทร์ศรี ต179036/32 ธ.บุรีรัมย์ ส.ค. 65 3781/65

688 นาง สุรินทร    จันทร์ศรี ต179038/32 ธ.บุรีรัมย์ ส.ค. 65 3781/65

689 นาง บุญนาค    อุปราช ต179064/32 ธ.ปราจีนบุรี ส.ค. 65 3781/65

690 นาง ทองสาย    พานทอง ต180420/32 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 65 3781/65

691 นาย ประเสริฐ    จันทน ต181964/32 ธ.ลพบุรี ส.ค. 65 3781/65

692 นาง วันทนีย์  ปาละวัธนะกุล ต182994/32 ธ.โรบินสัน สุพรรณบุรี ส.ค. 65 3781/65

693 นาย บุญนาค    ศิลพร ต183849/32 ธ.บางบัว ส.ค. 65 3781/65

694 ร.ต. เวินไชย    เจริญรอย ต184730/32 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 65 3781/65

695 นาย สมพิศ    สนธิ ต185371/32 ธ.สิงห์บุรี ส.ค. 65 3781/65

696 น.ส. มะลิ    เนียมประเสริฐ ต185538/32 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

697 นาย สมใจ    สุขสินช ัย ต185539/32 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

698 นาง คนึง    เรือโป๊ะ ต185601/32 ธ.นางรอง ส.ค. 65 3781/65

699 นาง บุญช ่วย    ปัถวี ต186392/32 ธ.ตลาดปากช่อง ส.ค. 65 3781/65

700 ส.ต. ทวีศักดิ์    พานิช ต187248/32 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

701 นาง วรรณา    ผิวเผือก ต187305/32 ธ.รพ.พญาไท3 ก.ค. 65 3081/65

702 นาง นงนิตย์    วังน้อย ต189207/32 ธ.พะเยา ส.ค. 65 3781/65

703 นาง บุญช ู    ชมภู่ ต189613/32 ธ.เตาปูน ส.ค. 65 3781/65
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704 นาง เพชรรัตน์    พวงมะลิ ต189626/32 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 65 3081/65

705 พ.ต. กษิดิศ อ้วนพรมมา ต189760/32 ธ.ถ.กลางเมือง (ขอนแก่น) ส.ค. 65 3781/65

706 นาง ปราณี    อยู่คงพันธ์ ต189896/32 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

707 นาย วิจิตร    ประแสง ต192107/32 ธ.ปราจีนบุรี ส.ค. 65 3781/65

708 นาง ยุพา    บุญแสน ต192799/32 ธ.เพชรบูรณ์ ส.ค. 65 3781/65

709 นาง วิไลลักษณ์    ค าดีผล ต197377/33 ธ.โลตัส ประชาช ื่น ส.ค. 65 3781/65

710 จ.ส.อ. มนัส    ค าต่าย ต197423/33 ธ.กระทรวงกลาโหม ส.ค. 65 3781/65

711 นาง ดวงรัตน์  ผงประเสริฐสกุล ต197538/33 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ส.ค. 65 3781/65

712 น.ส. มลฑาทิพย์  ตั้งธรรมธิติ ต199303/33 ธ.ถ.เทพารักษ์ กม.12 ส.ค. 65 3781/65

713 นาง สมบุญ    จันทรางกูร ต199867/33 ธ.ย่อยถนนประชาอุทิศ ส.ค. 65 3781/65

714 นาง สุกัญญา    นอบไทย ต200338/33 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

715 นาง ณัฎฐกานต์  ปลัดพรมมา ต201045/33 ธ.ถ.อุดรดุษฎี ส.ค. 65 3781/65

716 ร.ต. ธีระพล    วรรณอินทร์ ต201158/33 ธ.เพชรบูรณ์ ส.ค. 65 3781/65

717 นาง อุไร    มาสิงห์ ต201623/33 ธ.ถ.พิบูลละเอียด-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

718 นาง อัมพร    ธรรมปัญญา ต202869/33 ธ.สกลนคร ส.ค. 65 3781/65

719 นาง ปรารถนา    ขันทอง ต203387/33 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ส.ค. 65 3781/65

720 ร.อ. เจริญ    พรหมสุวรรณ ต206105/33 ธ.แพร่ ส.ค. 65 3781/65

721 นาง บังอร    จุณจันทร์ขาว ต206205/33 ธ.รังสิต-คลอง 3 ส.ค. 65 3781/65

722 จ.ส.ต. ช  านาญ    วิจิตร ต206634/33 ธ.ตลาดปากช่อง ส.ค. 65 3781/65

723 นาง สมร    โภชน์บุญมี ต206754/33 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 65 3781/65

724 นาง ปราณี    จันทร์หอม ต209223/33 ธ.สนามเสือป่า ส.ค. 65 3781/65

725 นาง ไอ่สร    พรมชาติ ต209803/33 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 65 3781/65
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726 นาง ประไพ    อุดมศิลป์ ต210259/33 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 65 3781/65

727 นาง พิกุล    บัวเพชร ต211178/33 ธ.นางรอง ส.ค. 65 3781/65

728 จ.ส.ต. ไพศิษฐ์    ฐานวิเศษ ต212150/33 ธ.เลย ส.ค. 65 3781/65

729 นาง ชวนพิศ    ศรีเงิน ต212827/33 ธ.เพียวเพลส ราชพฤกษ์ ส.ค. 65 3781/65

730 นาย สมศักดิ์   ช ัยเจริญวุฒิ ต212834/33 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

731 นาง ศิรินภา    บุญเสือ ต214035/33 ธ.พิจิตร ส.ค. 65 3781/65

732 นาง สีอาน    ดวงไข่ษร ต214936/33 ธ.ก าแพงเพชร (ถนนเจริญสุข) ส.ค. 65 3781/65

733 นาย ศิลป์    ต้นโพธิ์ ต214962/33 ธ.ตลาดปากช่อง ส.ค. 65 3781/65

734 พ.ต. วัชรินทร์    โรจนศิริ ต216313/33 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

735 นาย สมควร  เนียมประเสริฐ ต220583/33 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

736 นาง สุรีภรณ์    กล ่าพิช ัย ต222445/33 ธ.สระบุรี ส.ค. 65 3781/65

737 นาง อรุณรัตน์    มาป้อง ต223084/33 ธ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สัตหีบ ส.ค. 65 3781/65

738 นาง กนกพร    ร่ืนแสงสี ต223977/33 ธ.อุทัย-อยุธยา ก.ค. 65 3081/65

739 นาง อ่อนศรี  เอี่ยมประเสริฐ ต224754/34 ธ.พิษณุโลก ส.ค. 65 3781/65

740 นาง ประเทือง    โตดี ต224970/34 ธ.มาร์เก็ต เพลส วงศ์สว่าง ก.ค. 65 3081/65

741 นาง เฉลียว    แสงทอง ต225134/34 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ค. 65 3081/65

742 นาง สุดสวาท    แสงเนตร ต225387/34 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 65 3781/65

743 นาง สมลักษณ์    กุลวงค์ ต225646/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65

744 นาง อ่อนสา    อันทะนาม ต225688/34 ธ.เสริมไทย-ม.ค. ส.ค. 65 3781/65

745 นาย สงัด    ค าแก้ว ต226242/34 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 65 3781/65

746 นาง สุชาพร    อาจะสมิต ต226700/34 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 65 3781/65

747 น.ส. พนอ    หอมสุวรรณ ต227010/34 ธ.ถ.ติวานนท์ ส.ค. 65 3781/65
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748 นาย เจริญ    พูลสมบัติ ต227386/34 ธ.นครนายก ส.ค. 65 3781/65

749 น.ส. นฤมล    อุทก ต227569/34 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65

750 นาง เจียม    เทียมแท้ ต227696/34 ธ.ราชบุรี ส.ค. 65 3781/65

751 นาย บัวเรียว    ศรีไพรวัลย์ ต228093/34 ธ.ถ.อุดรดุษฎี ส.ค. 65 3781/65

752 ร.ต. เดชา    นิ่มสอาด ต228607/34 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

753 นาง เรณู    พงษ์ประเสริฐ ต230615/34 ธ.ถ.พิบูลละเอียด-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

754 นาย สมทรง    พรหมโบสถ์ ต234715/34 ธ.พิษณุโลก ก.ค. 65 3081/65

755 นาง จุ่น    ค าเลิศ ต236133/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 65 3781/65

756 นาย สากล    อุดมฤทธิ์ ต236326/34 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

757 ส.ท. วรภพ    จันทรเนตร ต238373/34 ธ.อุทัย-อยุธยา ส.ค. 65 3781/65

758 นาง อุไรวรรณ    ธนโกไสย ต23847/18 ธ.ส านักพหลโยธิน ส.ค. 65 3781/65

759 นาง ทองพูล    ค าทวี ต239881/34 ธ.ยโสธร ส.ค. 65 3781/65

760 นาย ช ีวิน    รุ่งกัน ต240375/34 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ส.ค. 65 3781/65

761 นาง เตี้ยม    รอดร่ืน ต240536/34 ธ.สนามเสือป่า ส.ค. 65 3781/65

762 จ.ส.อ. เฉลิมพร    ทองปิ่น ต240732/34 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 65 3781/65

763 นาง สวงค์    ชาวบางงาม ต241467/34 ธ.สุพรรณบุรี ก.ค. 65 3081/65

764 นาย สุจินต์    ชาวบางงาม ต241468/34 ธ.สุพรรณบุรี ก.ค. 65 3081/65

765 นาง พรทิพย์    โสดกลาง ต241904/34 ธ.ตลาดปากช่อง ส.ค. 65 3781/65

766 นาง คัทรียา    ดิษสมาน ต241917/34 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

767 นาย ช ูชาติ    ด้วงค าจันทร์ ต242619/34 ธ.กาฬสินธุ์ ส.ค. 65 3781/65

768 นาง สวย    คุ้มปากพิง ต243260/34 ธ.พิษณุโลก ก.ค. 65 3081/65

769 นาง ขวัญเรือน    ช ูรักษา ต243942/34 ธ.เซ ็นทรัล-พ.ล. ส.ค. 65 3781/65
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770 นาง สนิท    ช ูศรี ต244991/34 ธ.ลพบุรี ส.ค. 65 3781/65

771 นาง สมนึก    โตประมาณ ต246060/34 ธ.ลพบุรี ส.ค. 65 3781/65

772 นาง ยุพิน    จรรยา ต247081/34 ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ส.ค. 65 3781/65

773 นาง ศิริขวัญ    แสนแก้ว ต248221/35 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 65 3781/65

774 นาย จะเด็ด    ก๋งอุบล ต249612/35 ธ.ถ.เศรษฐกิจ 1-สมุทรสาคร ส.ค. 65 3781/65

775 ร.ต. ประธาน    ไขบรรเทา ต250187/35 ธ.เซนทรัล-สุราษฎร์ธานี ส.ค. 65 3781/65

776 จ.ส.อ. ช ูชาติ    ศรีสมบัติ ต251314/35 ธ.พนมสารคาม ส.ค. 65 3781/65

777 นาง อุไร    ปรีเลิศ ต251771/35 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ส.ค. 65 3781/65

778 นาย พงษ์ศักดิ์    บุญเกิด ต252525/35 ธ.รังสิต-คลอง 3 ส.ค. 65 3781/65

779 นาง ลัดดาวัลย์    พูลทรัพย์ ต254721/35 ธ.มาบุญครองเซ ็นเตอร์ ส.ค. 65 3781/65

780 นาย เดชา    ตะราษี ต254946/35 ธ.รังสิต-ปทุมธานี ส.ค. 65 3781/65

781 นาย ฤทธิไกร    เอี่ยมจินดา ต255521/35 ธ.โพธาราม ส.ค. 65 3781/65

782 นาง ปราณี    แก้วอุย ต255536/35 ธ.ราชบุรี ส.ค. 65 3781/65

783 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ    พรมโสภา ต255559/35 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

784 นาย อโณทัย    ณ ระนอง ต255828/35 ธ.ถ.ติวานนท์ ส.ค. 65 3781/65

785 นาย ไพวงค์    ศรีวิจารย์ ต256256/35 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

786 นาง หนูบิน    ศรีวิจารย์ ต256257/35 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

787 นาง สายสมร    สิงห์สร ต256416/35 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 65 3781/65

788 นาย เพ่ิม    ธรรมโชติ ต256483/35 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 65 3781/65

789 นาง ภิญญดา    ลับแล ต257061/35 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 65 3781/65

790 นาง ไฉน    ครองศรี ต258947/35 ธ.บิ๊กซ ี หาดใหญ่ ส.ค. 65 3781/65

791 นาง อรุณี    ฉิมวารี ต260185/35 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ส.ค. 65 3781/65
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792 นาง ปราณี    นงภา ต261301/35 ธ.เพชรบูรณ์ ส.ค. 65 3781/65

793 นาง สุริยาพร    สง่าวงษ์ ต261342/35 ธ.เพชรบูรณ์ ส.ค. 65 3781/65

794 นาง ชนิสร    จันกะหรัด ต261757/35 ธ.ลาดพร้าว 6 ส.ค. 65 3781/65

795 นาง มะลิ    ชารีพันธ์ ต262427/35 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 65 3781/65

796 นาย กิตติพงษ์    ช ุมคง ต263107/35 ธ.รพ.รร.6 ส.ค. 65 3781/65

797 นาย ขวัญช ัย    บุตรา ต263117/35 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

798 ส.อ. ขจรศักดิ์  มานะพรช ัย ต263841/36 ธ.หัวหมาก ส.ค. 65 3781/65

799 นาย อวยชัย    แก้วใส ต264571/36 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 65 3781/65

800 นาง บังอร    หิรัญสุข ต265311/36 ธ.ย่อยถนนสรงประภา มิ.ย. 65 2381/65

801 นาง อรุโนทัย    สุขส าราญ ต268114/36 ธ.สนามเป้า ส.ค. 65 3781/65

802 จ.ส.อ. จรัสแสง    ผลเพ่ิม ต268213/36 ธ.สุโขทัย ส.ค. 65 3781/65

803 นาง ประนอม    เกิดเหมาะ ต268697/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

804 นาง บัวผัน    ทองทวน ต271071/36 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 65 3781/65

805 นาง ประภาภรณ์   ช ่วยนา ต272799/36 ธ.สกลนคร ส.ค. 65 3781/65

806 น.ส. ณอร  ธารีปรางจันทร์ ต274717/37 ธ.เซ ็นทรัลเฟสตวิล-อิสติวิลล์ ส.ค. 65 3781/65

807 นาย อนันต์    ค าภา ต275902/37 ธ.พิษณุโลก ส.ค. 65 3781/65

808 พ.ท. อนุชา    จันทะนาม ต276215/37 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 65 3781/65

809 นาง ทองค า    สุวรรณก าไร ต278052/37 ธ.สระบุรี ส.ค. 65 3781/65

810 นาง อ านวย    บัวเต้า ต279163/37 ธ.สันป่าข่อย-ช.ม. ส.ค. 65 3781/65

811 นาง อนุช ิดา    ขันค า ต279309/37 ธ.ถ.บุญวาทย์ ส.ค. 65 3781/65

812 ร.ต. ดนัย    ดิษฐ์เหมือน ต279777/37 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 65 3781/65

813 นาง ประทีป    พรรณสังข์ ต27990/18 ธ.เตาปูน ส.ค. 65 3781/65
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814 นาง รานี    ผลเพ่ิม ต280228/37 ธ.สโุขทยั ส.ค. 65 3781/65

815 นาง วรรณา    บริสทุธิ ์ ต282817/37 ธ.ย่อยตล่ิงชนั ส.ค. 65 3781/65

816 จ.ส.อ. ชยั    มหานาม ต285974/38 ธ.รอ้ยเอ็ด ส.ค. 65 3781/65

817 นาง ก่ิงแกว้    มหานาม ต285999/38 ธ.รอ้ยเอ็ด ส.ค. 65 3781/65

818 นาง ค าใบ    ธีวนัดา ต287091/38 ธ.อบุลราชธานี ส.ค. 65 3781/65

819 นาย สรรค์นิธิ    ตรีนนท์ ต287756/38 ธ.บิก๊ซี ล าลกูกา 2 ส.ค. 65 3781/65

820 น.ส. เสาวลกัษณ ์ กองขุนชาญ ต289384/38 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

821 นาง จินตนา    สถิตยว์ฒัน์ ต289760/38 ธ.แจง้วฒันะ ส.ค. 65 3781/65

822 ส.อ. ฉนวน    แสงสอาด ต290176/38 ธ.ราชบรุี ส.ค. 65 3781/65

823 นาง สมหมาย    วรรณศรี ต31268/19 ธ.ตลาดเซฟวนั-น.ม. ส.ค. 65 3781/65

824 นาง พะเยาว ์  สดแสงจนัทร์ ต32441/19 ธ.โลตัส ประชาชื่น ส.ค. 65 3781/65

825 พ.ต. อรรถพร    ค าศรีสขุ ต35810/20 ธ.อบุลราชธานี ส.ค. 65 3781/65

826 นาง วิจิตรา    ค าสขุใสย์ ต45103/22 ธ.ถ.อดุรดุษฎี ส.ค. 65 3781/65

827 นาง สายสนุีย ์   ไชยพันธ์ ต45828/22 ธ.รพ.รร.6 ส.ค. 65 3781/65

828 ส.อ. บญุทนั    พรมหงษ์ ต50420/23 ธ.งามวงศ์วาน ส.ค. 65 3781/65

829 นาง ชศูรี    คุ้มภยั ต51156/23 ธ.ส านกัราชด าเนิน ส.ค. 65 3781/65

830 พ.ต. ทศันยั    ใจทน ต5430/10 ธ.อบุลราชธานี ก.ค. 65 3081/65

831 ร.ต. คณิต    ทองทวน ต57061/24 ธ.อบุลราชธานี ส.ค. 65 3781/65

832 ร.ท. สมหวงั    คุณสมบติั ต57523/24 ธ.เซ็ลทรลั-อ.บ. ส.ค. 65 3781/65

833 จ.ส.ต. วนัชาติ    บญุแพ ต57540/24 ธ.งามวงศ์วาน ก.ค. 65 3081/65

834 นาง นสัวิณี    อกัษรศรี ต59284/24 ธ.งามวงศ์วาน ส.ค. 65 3781/65

835 ร.ท. สมพงษ์    เศรษฐมาน ต61838/25 ธ.พัทลงุ ส.ค. 65 3781/65
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836 นาง บุญภา    ค าช ื่น ต62090/25 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบุรี ก.ค. 65 3081/65

837 นาง วราภรณ์ เมืองที่รัก ต64234/25 ธ.เตาปูน ส.ค. 65 3781/65

838 นาย เสถียร    เมืองที่รัก ต64242/25 ธ.เตาปูน ส.ค. 65 3781/65

839 นาง ส้มผล    บัวข า ต68163/26 ธ.ตลาดปากช่อง ส.ค. 65 3781/65

840 นาง สมคิด    ศรทะเดช ต68272/26 ธ.ตลาดปากช่อง ก.ค. 65 3081/65

841 นาง สร้อย    หอมสูงเนิน ต68289/26 ธ.พิจิตร ส.ค. 65 3781/65

842 นาง ส าลี    ศรีงาม ต68304/26 ธ.ตลาดปากช่อง ก.ค. 65 3081/65

843 นาย ส าราญ    เสงี่ยมโพธิ์ ต69008/26 ธ.นครราชสีมา ส.ค. 65 3781/65

844 ร.ต. เข็มพร    ขันตี ต73118/26 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 65 3781/65

845 นาง นริศ    ขันตี ต73119/26 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 65 3781/65

846 นาง ฉลบฉลัย    รัตนกุสุมภ์ ต75364/26 ธ.พังงา ส.ค. 65 3781/65

847 นาง กี    เนตรศิริ ต75868/26 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 65 3781/65

848 นาง บุญช ู    ประสพภักตร์ ต77496/26 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65

849 นาง ถวิล    นนท์กระโทก ต77906/26 ธ.โชคชัย 4 ก.ค. 65 3081/65

850 นาง วารี    กิจประช ุม ต78040/26 ธ.บางล าภู ส.ค. 65 3781/65

851 นาง บัญอร    คุ้มพล ต79162/26 ธ.นครราชสีมา ส.ค. 65 3781/65

852 จ.ส.อ. สุวัฒน์    สุภากาวี ต79460/26 ธ.ถ.บุญวาทย์ ส.ค. 65 3781/65

853 ส.อ. ธนศาล    คันธาเศรษฐ ต83490/27 ธ.ห้าแยกพ่อขุนเช ียงราย ส.ค. 65 3781/65

854 นาง สุธรรม    สุระเสียง ต87454/27 ธ.สกลนคร ส.ค. 65 3781/65

855 นาย อ านวย    นาคพวง ต90044/27 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

856 นาย สงคราม    นิลฉวี ต91950/27 ธ.ซ ีคอน บางแค ส.ค. 65 3781/65

857 ร.ต. สิงหนาท    ชาลีวรรณ ต93761/28 ธ.อ านาจเจริญ ส.ค. 65 3781/65
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858 น.ส. ประคอง    จันทร์ปรี ต94101/28 ธ.ปากเกร็ด ส.ค. 65 3781/65

859 พ.อ. ประเสริฐ    ทองยศ ต95310/28 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65

860 นาง ยุพิน สุริยา ต96547/28 ธ.กระทรวงกลาโหม ส.ค. 65 3781/65

861 นาง ประไพ    ธาตุไพบูลย์ ต97396/28 ธ.เซ ็นทรัล-อุดรธานี ส.ค. 65 3781/65

862 นาง จอมศรี    สายแสน ต97575/28 ธ.ถ.อุดรดุษฎี ส.ค. 65 3781/65

863 นาง ประไพ   ง่วนไตรรัตน์ ต98879/28 ส่วนกลาง ก.ค. 65 3081/65

864 นาง ลัคนา    อาจรักษา ส10451/24 ธ.สนามเสือป่า ส.ค. 65 3781/65

865 พ.ต.หญิง ณัฏฐากร  ปัญญาพณิช ส11953/26 ธ.ยะลา ส.ค. 65 3781/65

866 นาง บุญมี    พิมพ์โพธิ์ ส12145/26 ธ.อ านาจเจริญ ส.ค. 65 3781/65

867 นาง วันตนา    แถมกระโทก ส12157/26 ธ.ตรัง ก.ค. 65 3081/65

868 นาง บุญรวม    สมบุญ ส13472/27 ธ.รพ.รร.6 ส.ค. 65 3781/65

869 นาง นฤมล    สารีบุตร ส14372/27 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 65 3081/65

870 นาง แสงจันทร์  ยงประเสริฐ ส16560/29 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ส.ค. 65 3781/65

871 นาง สวิง    เพ็งฉุย ส16760/29 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65

872 นาย วีระช ัย    คณากูล ส19730/32 ธ.ตลาดปากช่อง ส.ค. 65 3781/65

873 นาง ค าพอน    สมบูรณจร ส21903/33 ธ.ลพบุรี ส.ค. 65 3781/65

874 นาง ปรียา    บุญสวัสดิ์ ส23660/35 ธ.สระแก้ว ส.ค. 65 3781/65

875 นาง อ าพรรณ    พูลสวัสดิ์ ส24592/36 ธ.เสนานิคม ส.ค. 65 3781/65

876 นาง ธิดารัตน์  เฟ่ืองประภัสสร์ ส26323/38 ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ส.ค. 65 3781/65

877 นาง ผ่องศรี    ทนันช ัยบุตร ส7353/19 ธ.แพร่ ส.ค. 65 3781/65

878 นาง ประยงค์    ไชยวงษ์ ส8078/20 ธ.ลพบุรี ส.ค. 65 3781/65

879 นาง สุนี    เปลี่ยนประมุข ส8512/21 ธ.มีนบุรี ส.ค. 65 3781/65
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หมายเหตุ
1. เป็นการถอนสภาพสมาชิกไว้ช ั่วคราว  มีก าหนด  2 ปี  สาเหตุค้างช  าระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเกิน  90 วัน
2. สมาช ิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเกิน  90 วัน  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกิจ

กรมสวัสดิการทหารบก หรือให้ไปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจ านวนเงินที่ค้างช  าระ
โดยให้สมาช ิกย่ืนเร่ืองผ่านหน่วยต้นสังกัดตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ปี 
นับแต่วันที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนชั่วคราว โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้

ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาใบต้อนรับ, ใบส าคัญความเห็นแพทย์,    
ค าสั่งให้ออกจากราชการ (กรณีขาดส่งเพราะลาออกจากราชการ)

3. สมาช ิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ ้า ตามระเบียบ ทบ.ฯ ให้ถือการสมัครคร้ังที่ 2 เป็นโมฆะ เม่ือตรวจพบจะถูกถอนสภาพ
จึงขอให้สมาช ิกไปติดต่อ เพ่ือคืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช  าระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ ให้ ติดต่อ
สอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช ่นเดียวกับข้อ 2



บัญชีหมายเลขโทรศัพท์
กรมสวสัดกิารทหารบก

1. ศูนย์ข่าว สก.ทบ. 91500,91524

2. ส าน ักงานผู้บังคับบัญชา 0 – 2278 – 1599,91504 - 5

เจ้ากรมสวัสด ิการทหารบก 91501, 0 – 2278 – 1619

รองเจ้ากรมสวัสด ิการทหารบ (1) 91503, 0 – 2278 - 0868

รองเจ้ากรมสวัสด ิการทหารบ (2) 91502, 0 – 2278 - 0866 

3. นายทหารพระธรรมน ูญ 91605, 0 – 2278 - 0419

4. นายทหารงบประมาณ 91629, 91630, 91631, 
Fax. 0 – 2278 - 1498

5. แผนกการเงิน (หัวหน ้าแผนก) 91632, 91633 
0 – 2278 - 1498

6. กองธุรการ 91509, 0 – 2278 - 1588

หัวหน้ากอง 91507

รองหัวหน้ากอง 91506

แผนกสารบรรณ 91509, 0 – 2278 – 1588
Fax. 0 – 2278 - 1588

แผนกพลาธ ิการ 91514

แผนกขนส่ง 91520

แผนกสวัสด ิการ 91519, 0 – 2278 - 0027

ร ับ – ส่ง หนังสือ บก.สก.ทบ. 91524

สหกรณ์ออมทร ัพย์ 91620 23, 0 – 2278 - 1077

7. กองแผนและโครงการ 91530 Fax. 0 – 2278 - 1531

ผู้อ านวยการ 91526

รองผู้อ านวยการ 91527, 91529

แผนกส่งก าลัง 91535, 91537

แผนกก าลังพล 91531, 91534, 0 – 2278 - 1533

แผนกแผน 91543, 91545 – 91547
0 – 2278 - 1608

แผนกโครงการ 91539 – 91541
0 – 2278 - 1577

สวัสดิการสาร

ล ำดับ หมายเลขโทรศพัท์

8. กองการออมทรัพย์ (ตู้กลาง) 0 – 2657 – 3700

ผู้อ านวยการ 91589

รองผู้อ านวยการ 91588

ธ ุรการ 91587, 91593

แผนกเงินฝาก 91579

แผนกถอนเงิน 91578

เง ินกู้พิเศษ 91571, 91572

เง ินกู้บ าบัดทุกข์ 91575, 91576

แผนกบัญชี 91568, 91570

แผนกตรวจสอบ 91595, 91597 Fax. 91574

ส่วนด  าเนินกรรมวิธขี้อมูล 91580, 91583, 91585, 91586

9. กองการกีฬา

ผู้อ านวยการ 0 – 2278 – 5501, 85921
0 – 2278 - 5098, 85923

รองผู้อ านวยการ 85922

ธ ุรการฯ Fax. 0 – 2271 – 0262, 85928,
85929

ส่งก าลัง 85927

งบประมาณฯ 85925

การเงินฯ 85926

แผนกวิทยาศาสตร ์ฯ 85930

แผนกจัดการแข่งขันฯ 0 – 2278 – 5095, 85931

แผนกส่งเสร ิมกีฬาฯ 0 – 2278 – 5096, 85946

แผนกเคร ื่องกีฬา 0 – 2271 – 2060, 85924

แผนกบร ิการฯ 85933, 85945

10. กองกิจการสโมสรทหารบก 0 – 2616 – 0055, 
0 – 2616 - 2059

ผู้อ านวยการ ต ่อ 227

รองผู้อ านวยการ ต ่อ 228

แผนกธ ุรการ ต ่อ 232

ล ำดับ หน่วยขึ้นตรง หมายเลขโทรศพัท์
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หน่วยขึ้นตรง



แผนกการเงิน ต ่อ 239

แผนกอาหารและเคร ื่องด ืม่ ต ่อ 283

ฝ่ายขาย ต่อ 247

อาคารร ับรองเกษะโกมล 06 – 1657 – 5523 ,
08 – 6576 - 4246

11. กองการฌาปนกิจ (ตู้กลาง) 0 – 2654 – 7400, 98784

ผู้อ านวยการ 7444, 0 – 2282 – 1777

รองผู้อ านวยการ 7444, 0 – 2281 – 6620 

ธ ุรการและก าลังพล 6416, 6424

ส่งก าลัง 7422

แผนกสมาชิก
- ตรวจสอบช าระเงิน
- ถอนสภาพ/คืนสภาพ
- ร ับสมัคร/เปลี่ยนแปลงข้อมูล
- ตรวจสอบข้อมูล
- ร ับแจ้งถึงแก่กรรม

6402, 6403, 6405
6404, 6407, 6408, 6462
6467, 6468
6491, 6457, 6489
6477, 6478, 6480
6493, 6494

แผนกพิธ ี
- ส่วนควบคุมฌาปนสถาน
- ส่วนควบคุมสุสาน

6448, 6449, 7447
6451
6451

แผนกการเงิน
- ส่วนบัญชีและตรวจสอบ

6434, 6437, 7433
6498, 6499

ส่วนบัญชี
- ส่วนควบคุมการเบิกจ่าย 6440, 6442

ส านักงานคอมพิวเตอร ์ 6469, 6470

ฌาปนสถานกองทัพบก
วัดศิร ิพงษ์ธรรมนิมิต 0 – 2519 - 8383

ร ับ – ส่ง หนังสือ บก.สก.ทบ. 91524

ฌาปนสถานกองทัพบก
วัดอาวุธวิกสิตราม 0 – 2435 – 1752 – 3

12. กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง
(ตู้กลาง/อัตโนมัติ)

0 – 2279 - 6769

ผู้อ านวยการ ต่อ 111

รองผู้อ านวยการ ต่อ 222

ส านักงานผู้บังค ับบัญชา ต่อ 404

แผนกขายปลีก ต ่อ 103

แผนกบัญชี ต ่อ 433

แผนกขายส่ง และผ่อนส่ง ต ่อ 401

แผนกคลังสินค้าฯ ต่อ 423

สวัสดิการสาร

ล ำดับ หน่วยขึ้นตรง หมายเลขโทรศพัท์

ฝ่ายจัดซื้อ ต ่อ 444

ฝ่ายตรวจสอบและควบคมุ ต ่อ 446

ฝ่ายส่งก าลัง ต ่อ 412

ฝ่ายธ ุรการ, ร ับ - ส่ง ต ่อ 411

13. กองการสงเคราะห์ 91642, 0 – 2160 – 8606

ผู้อ านวยการ 91641

รองผู้อ านวยการ 91545

ธ ุรการ 91612, 91648, 91676
0- 2160 – 8606

การเงิน 91614 – 91615, 91619
0 – 2126 – 5327

แผนกส่งเสร ิมการศึกษา 91635, 91637
โทร . 0 – 2244 – 0269

แผนกบ าร ุงขวัญและเผยแพร ่
กิจกรรม

91646, 91647, 91683
Fax. 91682

แผนกยุทธโยธา 91562, 91689

แผนกที่อยู่อาศัย 91681, 0 – 2278 – 3849

อาคารสงเคราะห์ ทบ. พื้นที่
เกียกกาย

0 – 2297-6326

อาคารสงเคราะห์ ทบ. พื้นที่
บางเขน

0 – 2521 – 0031,
0 – 2521 – 0439

อาคารสงเคราะห์ ทบ. พื้นที่
สามเสน

06 – 2713 - 3696

14. อาคารรับรองกองทัพบก
เกียกกาย

0 – 2160 – 8671 - 4

ล ำดับ หน่วยขึ้นตรง หมายเลขโทรศพัท์

ธันวาคม 2565 91







สวัสดิการสาร ธันวาคม 2565 94



สวัสดิการสาร ธันวาคม 2565 95



สวัสดิการสาร ธันวาคม 2565 96



สวัสดิการสาร ธันวาคม 2565 97



สวัสดิการสาร ธันวาคม 2565 98





พลตรี สัมพันธ์ ด ารงค์กุล เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ผู้แทนร้านกองทัพบก ร่วมงานแถลงข่าว "งานกาชาด ประจ าป ี2565" 
ณ สวนลุมพินี เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2565

พลตรี สัมพันธ์ ด ารงค์กุล เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานในพธิีท าบญุตกับาตรถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมร าลึก
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 ณ ห้องอเนกประสงค์ ช้ัน 6 กรมสวัสดิการทหารบก 

เมื่อ 2 ธันวาคม 2565

พลเอก สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (1) เย่ียมชมการสาธิตระบบสารสนเทศด้านก าลั งพล 

โดยมี พลตรี สัมพันธ์ ด ารงค์กุล  เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ร่วมคณะ ณ ลานอเนกประสงค์ กรมก าลังพลทหารบก 
กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อ 9 ธันวาคม 2565

พลโท สุธี กอรี รองเสนาธิการทหารบก (1) น าคณะตรวจเยี ่ ยมอาคารสงเคราะห์กองทัพบก (ส่วนกลาง ) 
พ้ืนที่ เทอดด าริห์, พ้ืนที่ บางซ่ือ, พ้ืนที่ เกียกกาย และสระว่ายน ้าส่วนกลาง อาคารสงเคราะห์กองทัพบก (ส่วนกลาง) 

พื้นที่ เกียกกาย โดยมี พันเอก สมสกุล วิจิตรภาพ รองเจ้ากรมสวัสดกิารทหารบก (2) ให้การตอ้นรับ เมื่อ 15 ธันวาคม 2565



พันเอก สมสกุล วิจิตรภาพ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (2) เป็นประธานการประชุมช้ีแจงข้อมูลก าหนดรูป แบบ
การบริหารและอัตราค่าบริการส่ิงสาธารณูปโภค อาคารสงเคราะห์กองทัพบก (ส่วนกลาง) เกียกกาย ณ ห้องประชุม  

ช้ัน 6 กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อ 20 ธันวาคม 2565 

พันเอก มงคล บุตรดาวงษ ์รองเจ้ากรมสวัสดกิารทหาบก  (1) ร่วมหารือกับบริษทั Ftec เรื่องการปรับปรุงระบบห้องเก็บโฉนด 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อ 19 ธันวาคม 2565

พันเอก สมสกุล วิจิตรภาพ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (2) เป็นผู้แทนเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เข้าร่ วมงาน
วันสถาปนากรมข่าวทหารบก ครบรอบปีที่ 112 และวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ 34 ณ กรมข่าวทหารบก อาคาร 1

ช้ัน 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชด าเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อ 16 ธันวาคม 2565

พันเอก มงคล บุตรดาวงษ์ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (1) เป็นหัวหน้าชุดตรวจบัญชีบริหารกิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ กองทัพบก 
สาขา หน่วยบัญชาการปอ้งกันภัยทางอากาศกองทพับก ณ ห้องประชุม (2) หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 

เมื่อ 8 ธันวาคม 2565
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