พลตรี สัมพันธ์ ดำรงค์กุล เจ้ำกรมสวัสดิกำรทหำรบก และ พันเอกหญิง อัมพำศรี ดำรงค์กุล ประธำนสมำคมแม่บ้ำนทหำรบก สำขำ กรมสวัสดิกำรทหำรบก พร้อม
หัวหน้ำหน่วยขึ้นตรง กรมสวัสดิกำรทหำรบก และคู่สมรส บันทึกเทปถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิ ิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 90 พรรษำ 12 สิงหำคม 2565 ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อ 19 กรกฎำคม 2565

พลตรี สัมพันธ์ ดำรงค์กุล เจ้ำกรมสวัสดิกำรทหำรบก เป็นประธำนพิธีถวำยรำชสักกำระ ถวำยรำชสดุดี ถวำยพระพรชัยมงคล และถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็น
ข้ ำรำชกำรที ่ ด ี และพลั งของแผ่ น ดิ น เนื ่ อ งในโอกำสมหำมงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู ่ หั ว 70 พรรษำ เมื ่ อ 28 กรกฎำคม 2565
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 บก.สก.ทบ. เมื่อ 27 ก.ค. 65

พลตรี สัมพันธ์ ดำรงค์กุล เจ้ำกรมสวัสดิกำรทหำรบก นำกำลังพลกรมสวัสดิกำรทหำรบก ร่วมกับ สำนักงำนเขตดุสิต ทำควำมสะอำดพัฒนำพื้นที่ และปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้เกิดควำมร่มรืน่ ณ อำคำรสงเครำะห์กองทัพบก (ส่วนกลำง) เกียกกำย เมื่อ 20 กรกฎำคม 2565

พลตรี สัมพันธ์ ดำรงค์กุล เจ้ำกรมสวัสดิกำรทหำรบก ตรวจเยี่ยมกำรปรับปรุงภูมทิ ัศน์ บริเวณรอบอำคำรสงเครำะห์กองทัพบก (ส่วนกลำง) พื้นที่ เกียกกำย และ
พื้นที่ บำงซื่อ เมื่อ 11 กรกฎำคม 2565

สวัสดีครับผู้อ่ำนทุกท่ำน ในเดือ นสิงหำคมนี้ มีว ันส ำคัญ ส ำหรับ ปวงชนชำวไทยทุกคน
คือวันที่ 12 สิงหำคม ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชิ น ี น ำถ พระบรมรำชชนนี พ ั น ปี ห ลวง และยั ง ถื อ เป็ น วั น แม่ แ ห่ ง ชำติ ด ้ ว ย
สำหรับสวัสดิกำรสำรประจำเดือน กรกฎำคม 2565 จะเป็นฉบับแรกที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
จำกรูปเล่มมำเป็นรูปแบบ E–book สำมำรถหำอ่ำนได้ผ่ำนทำง Website กรมสวัสดิกำรทหำรบก โดยที่
ทุ ก คนสำมำรถเปิ ด อ่ ำนได้ จ ำกโทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ คอมพิ ว เตอร์ พ กพำ หรื อ เครื ่ อ งมื อ สื ่ อ สำรทั ่ ว ไป
ทำงทีม งำนบรรณำธิ กำร ขอขอบคุ ณท่ ำ นที ่ ใ ห้ ค วำมอนุเครำะห์ ในกำรติ ด ตำมวำรสำร
สวั ส ดิ ก ำรสำรด้ ว ยดี เ สมอมำ แม้ ว ่ ำ วั น นี ้ ร ู ป แบบจะเปลี ่ ย นไป แต่ เ นื ้ อ หำข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรงำน
ด้ำนควำมช่วยเหลือต่ำง ๆ ของทำงกองทัพบก ยังคงข้อมูลที่เข้มข้นครบครัน และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
ผู้อ่ำนทุกท่ำนจะได้รับควำมรู้จำก E–book สวัสดิกำรสำรฉบับนี้ครับ

สวัสดีครับ
พันเอก กัญจน์ณัฎฐ์ นิลนนท์
บรรณาธิการสวัสดิการสาร
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แนวทางใช้ "กัญชาทางการแพทย์"
กองแผนและโครงการ
อย่างเหมาะสม www.awd-plan-project.com
ด้ำนนำยแพทย์ ภำนุว ัฒน์ ปำนเกตุ รองอธิบดี
กรมสนั บ สนุ น บริ ก ำรสุ ข ภำพกล่ ำ วว่ ำ แม้ พ ื ช กั ญ ชำจะมี
สรรพคุณทำงกำรแพทย์ในกำรบรรเทำอำกำรได้หลำกหลำย
โรค และประโยชน์ที่เกี่ยวกับสุขภำพด้ำนอื่นๆก็ตำม แต่ยังมี
กลุ่มผู้ที่ควรระมัดระวังในกำรใช้กัญชำ อำทิ ผู้ที่มีอำยุต่ำกว่ำ
18 ปี หญิงตั้ง ครรภ์ และให้ นมบุต ร ผู้ท ี่มีอ ำกำรตั บและไต
บกพร่อง ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่ใช้ยำละลำยลิ่ม
เลือด และผู้ที่ใช้ยำที่มีผลต่อระบบประสำทส่วนกลำง เป็นต้น
ดังนั้น ขอให้ประชำชนศึกษำข้อมูลอย่ำงถี่ถ้ว น
โดยอำจจะสอบถำมข้อมูลในกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์จำก
หน่ ว ยงำนสำธำรณสุ ข หรื อ บุ ค ลำกรสำธำรณสุ ข อย่ ำ ง
อำสำสมั ค รสำธำรณสุ ข ประจ ำหมู ่ บ ้ ำ นที ่ อ ยู ่ ใ กล้ บ ้ ำ น
หำกต้องกำรคำปรึกษำในกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์อย่ำงถูกวิธี
สำมำรถโทรปรึกษำสำยด่วน “ปรึกษำกัญ” ได้ที่ 1667

นำยแพทย์ ธเรศ กรั ษ นั ย รวิ ว งค์ อธิ บ ดี ก รม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ (กรม สบส.) กระทรวงสำธำรณสุข
ให้สัมภำษณ์ว่ำ ตำมที่ รัฐบำลได้ประกำศ “ปลดล็อกกัญชำ”
อย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้
ประชำชนสำมำรถปลู ก กั ญ ชำ และมี พ ื ช กั ญ ชำไว้ ใ น
ครอบครองได้ โ ดยไม่ ผ ิ ด กฎหมำย ซึ ่ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
ภำครั ฐ ในกำรปลดล็ อ กกั ญ ชำครั้ ง นี้ มุ่ ง เน้ น ในกำรน ำพื ช
กั ญ ชำมำใช้ ป ระโยชน์ ท ำงกำรแพทย์ สร้ ำ งมู ล ค่ ำ ทำง
เศรษฐกิจ นำยอนุทิน ชำญวี ร กูล รองนำยกรัฐ มนตรี และ
รั ฐ มนตรี ว ่ ำ กำรกระทรวงสำธำรณสุ ข จึ ง ได้ ส ั ่ ง กำรให้
ผู ้ เ กี ่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ ำ ยด ำเนิ น กำรประชำสั ม พั น ธ์ รณรงค์
ให้ควำมรู้ แก่ประชำชนในกำรใช้กัญชำเพื่อสุขภำพ โดยกรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ ได้ดำเนินกำรประชุมหำรือร่วมกับ
เครื อ ข่ ำ ยประธำนชมรมอำสำสมั ค รสำธำรณสุ ข ประจ ำ
หมู่บ้ำน และเครือข่ำยสุขภำพทั่วประเทศผ่ำนระบบออนไลน์
ทำงไกลเพื่อประสำน ขอควำมร่วมมือจำกพี่น้อง อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 1.05 ล้ำนคน ในกำรท ำ
หน้ ำที่ เป็ น กระบอกเสีย งในกำรรณรงค์ และถ่ ำยทอดองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับพืชกัญชำ ทั้งคุณประโยชน์ และผลกระทบที่
อำจจะเกิดจำกกำรเสพกัญชำเกินขนำด รวมถึงข้อกฎหมำยที่
หรือ หำกต้ อ งกำรจะปลู ก /ครอบครองกัญ ชำก็
เกี่ยวข้อง ตำมหลัก “รับ รู้ ปรับ ใช้” ได้แก่
ขอให้ ส อบถำมข้ อ มู ล จำกสำยด่ ว น กั ญ ชง กั ญ ชำ 1556
1. รับ : รับข้อมูล ข่ำวสำรด้ำนกัญชำจำกแหล่งที่เชื่อถือได้
กด 3 เพื่อ ให้ก ำรใช้ ห รือครอบครองพื ช กัญชำเป็ นไปอย่ำ ง
2. รู้ : รู้ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชำที่ถูกต้อง
ถูกต้องตำมหลักกำรแพทย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
3. ปรับ : ปรับกำรใช้กัญชำให้เหมำะสมกับผู้ป่วย
4. ใช้ : ใช้กัญชำเพื่อสุขภำพและรักษำโรค เพื่อให้เกิดควำมรู้
ที่มำ https://www.bangkokbiznews.com/social/
ควำมเข้ำใจในกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ในชุมชนอย่ำง
ถูกต้องเหมำะสม แทนที่จะใช้เพื่อสันทนำกำร

ร้อยโทหญิง พิมพ์ชนก จันทรฆำฏ

สวัสดิการสาร
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7 อุปกรณ์ออกกาลังกาย จากของในบ้าน
กองการกีฬา
ช่วยให้เฟิร์มได้ แบบไม่ต้องซื้อ www.awd-rta.com
อยู่บ ้ำนใครว่ำจะออกก ำลังกำยได้ไม่เท่ำไปยิ ม
วันนี้เรำขอแนะน ำ 7 อุปกรณ์ออกก ำลังกำย จำกของใน
บ้ำน ที่จะช่วยให้ทุกคนได้มีหุ่นเฟิร์มแบบไม่ต้องเสียเงิน
แถมได้หุ่นสวยเหมือนไปยิมกันเลย ใครที่ช่วงนี้อยู่บ้ำนแล้ว
น้ำหนักขึ้นเอำ ๆ มำค่ะ มำออกกำลังกำยด้วยของที่หำได้
ง่ำย ๆ ในบ้ำนกันนี่ล่ะ บอกเลยว่ำไม่ว่ำจะเป็นมุมไหนของ
บ้ำน ในห้องนอน หรือในห้องครัวก็หยิบมำออกกำลังกำย
ได้สบำย ๆ ใครอยำกมีหุ่นสวยในช่วงที่ต้องอยู่บ้ำนแบบนี้
ไปหยิบของเหล่ำนี้มำออกกำลังกำยกันเลย

1. ขวดน้า
สำหรับขวดน้ำ ต้องบอกว่ำเป็นอุปกรณ์ที่หลำย ๆ คน
มักนำมำใช้แทนดัมเบลนั่นเองค่ะ เพรำะเรำสำมำรถเติมน้ำ
หรือทรำยลงไป เพื่อให้ขวดน้ำมีน้ำหนักตำมที่เรำต้องกำร
ได้เลย โดยขวดน้ำนั้นก็สำมำรถนำมำใช้ออกกำลังกำย เพื่อ
เฟิร์มช่วงแขนและช่วงหลังได้ดีค่ะ ท่ำออกกำลังลดต้นแขน
ท่ำไหนที่จำเป็นต้องใช้ดัมเบลในกำรถ่วงน้ำหนัก ก็สำมำรถ
หยิบขวดน้ำมำใช้แทนได้เลย

สวัสดิการสาร

2. หมอน
อุปกรณ์ที่เรำใช้นอนอย่ำงหมอนก็สำมำรถเอำมำออก
กำลังกำยได้เหมือนกันนะ ซึ่งเรำสำมำรถหยิบหมอนมำใช้
แทนลูกบอล ในท่ำออกก ำลังกำยที่เน้นกระชับกล้ำมเนื้อ
ต้นขำได้เลยค่ะ โดยจะน ำหมอนมำหนีบไว้ช่วงปลำยเท้ำ
เข่ำ หรือต้นขำ เพื่อให้กล้ำมเนื้อขำเกิดกำรเกร็งจำกกำรบีบ
หมอนไว้ก็ได้ รับรองว่ำใช้หมอนเป็นตัวช่วย จะทำให้ช่วงขำ
เรำมีกำรเกร็งกล้ำมเนื้อมำกขึ้น และเฟิร์มขึ้นง่ำย ๆ แน่นอน

3. โซฟา
บ้ ำ นใครที ่ ม ี โ ซฟำ ก็ เ อำมำใช้ เ ป็ น ตั ว ช่ ว ยในกำร
ออกกำลังกำยได้ง่ำย ๆ เลยค่ะ เพรำะมีท่ำออกกำลังกำย
หลำย ๆ ท่ำเลยที่เรำสำมำรถใช้โซฟำ แทนสเต็ปส ำหรับ
ออกก ำลั ง กำย โดยเรำจะวำงแขนบนโ ซฟำแล้ ว
ออกก ำลั ง กำย แบบ Push Ups จะนั ่ ง บนโซฟำแล้ ว
ออกก ำลัง กำย แบบ Crunches หรื อจะวำงขำบนโซฟำ
แทนกำรวำงบนลูกบอลก็ยังได้ เรียกว่ำมีโซฟำตัวเดียวก็
ออกกำลังกำยได้หลำยส่วนเลยล่ะค่ะ

มิถุนายน 2565

7

4. เตียงนอน
สำหรับใครที่อยำกออกกำลังกำยด้วยท่ำนอนง่ำยๆ แต่
ไม่มีเสื่อออกกำลังกำย แนะนำว่ำไม่ต้องซื้อค่ะ เพรำะเรำใช้
เตี ย งนอนแทนได้ ซึ ่ ง กำรออกก ำลั ง กำยบนเตี ย งนั ้ น
นอกจำกจะทำได้ทั้งหลังตื่นนอนและก่อนเข้ำนอน แล้วยัง
เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกำยที่นุ่มสบำย ไม่ทำให้เกิดอำกำร
เจ็บที่หลังอีกด้วย ถ้ำจะลดพุง ลดหน้ำท้อง สำมำรถนอน
ออกกำลังกำยบนเตียงได้สบำยมำก
7. กาแพงบ้าน
สำหรับอุปกรณ์สุดท้ำย บอกเลยว่ำจะมุมไหนของบ้ำน
ก็ท ำได้ เพรำะไม่ว่ำจะบ้ำนไหน ๆ ก็ต้องมีก ำแพงบ้ำน
อย่ำงแน่นอนค่ะ โดยเรำสำมำรถทำท่ำ Wall Sit ที่ใช้หลัง
พิ ง ก ำแพง ได้ ส บำย ๆ เลยค่ ะ นอกจำกนี ้ ย ั ง ท ำท่ ำ
Push Ups กับกำแพงบ้ำนได้อีกด้วย
5. เก้าอี้
เก้ำอี้นั้น เรำสำมำรถน ำมำใช้เป็นอุปกรณ์ได้คล้ำย ๆ
กับโซฟำนั่นเอง ซึ่งใครที่ไม่มีโซฟำ ก็หยิบเก้ำอี้มำใช้แทนได้
แต่แนะนำว่ำให้เลือกเป็นเก้ำอี้ที่มีควำมหนัก มั่นคงแข็งแรง
ไม่มีล้อเลื่อน เพื่อให้รับน้ำหนักได้ดีเวลำออกกำลังกำยค่ะ
หรือถ้ำใครกลัวว่ำเก้ำอี้จะเลื่อนไปมำขณะออกกำลังกำย ก็
แนะนำให้ดันพนักพิงเก้ำอี้ให้ชิดกับกำแพงไปเลยค่ะ ก็จะ
ช่วยให้ออกกำลังกำยได้อย่ำงปลอดภัยมำกขึ้น

6. ถุงข้าวสาร
ใครที่ซื้อข้ำวสำรตุนไว้ หยิบมำใช้ให้เป็นประโยชน์กัน
ก่อน ถุงข้ำวสำรขนำด 5 กิโลที่หลำย ๆ คนมีติดบ้ำนกัน
สำมำรถนำมำใช้แทนน้ำหนักได้เหมือนขวดน้ำเลยค่ะ โดย
จะแบกไว้ที ่ห ลั งขณะท ำ Squat หรือจะใช้ ถ่ ว งน ้ ำหนั ก
บริเวณหน้ำท้องเพื่อทำท่ำ Hip Thrust ก็ได้เช่นกัน

สวัสดิการสาร

ที่มา :
https://women.trueid.net/detail/AG2ba189mMzG

ร้อยตรีหญิง กชมน สอนนิ่ม
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บัตรอิเล็กทรอนิกส์
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ คือ บัตรพลำสติกที่ใช้ แทน
เงิ น สด โดยสำมำรถแบ่ง ประเภทตำมลักษณะกำรจ่ำ ยเงิ น
ซึง่ จะใช้ในกำรชำระค่ำสินค้ำหรือบริกำรที่หลำกหลำย โดยหลัง
กำรชำระจะต้องมีกำรเซ็นชื่อใบเสร็จรับเงินหรือกำรแตะบัตร
เพื่อจ่ำยสินค้ำหรือบริกำร แต่สำหรับร้ำนค้ำออนไลน์สำมำรถ
ซื้อได้โดยกำรกรอกข้อมูลของบัตร เพื่อยืนยันกำรเป็นเจ้ำของ
บัตรของผู้ใช้
ประเภทของบัตรอิเล็กทรอนิกส์
1.บัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบจ่ำยทันทีที่ใช้

กองการออมทรัพย์
www.oomsub.com

2.บัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบจ่ำยเงินหลังใช้
ประกอบด้วย บัตรเครดิต
หน้ำที่ของบัตรประเภทที่จ่ำยหลังใช้ สำมำรถถอนหรือกดเงิน
จ่ ำ ยบิ ล , ซื ้ อ สิ น ค้ ำ ได้ ท ั ้ ง ช่ อ งทำงทั ่ ว ไปและออนไลน์ ไ ด้
โดยธนำคำรจะเป็นผู้ช ำระค่ำสินค้ำและบริกำรให้ก่อนและ
ธนำคำรจะดำเนินกำรเรียกเก็บเงิน หลังจำกนั้น 30 – 45 วัน
โดยขึ้นกับเงื่อนไขธนำคำร ซึ่งถ้ำสำมำรถช ำระค่ำสินค้ำหรือ
บริกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะไม่เสียดอกเบี้ยหรือ
ค่ำธรรมเนียม

ประกอบด้วย บัตรเอทีเอ็ม, บัตรเดบิต
หน้ำที่ของบัตรประเภทที่จ่ำยทันทีที่ใช้ สำมำรถถอนหรือกด
เงินสด โอนเงิน จ่ำยบิลแต่บัตรเดบิตจะสำมำรถซื้อสินค้ำได้ทั้ง
ช่องทำงทั่วไปและออนไลน์ได้ บัตรเอทีเอ็มไม่สำมำรถทำได้ ซึ่ง
ในปัจจุบันธนำคำรหลำยแห่งได้ทำกำรยกเลิกบัตรเอทีเอ็มเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว

ความแตกต่างระหว่างบัตรเดบิต และ บัตรเครดิต

ด้ำนหน้ำบัตรเดบิตจะมีคำว่ำ debit card หรือ Electronic
use only ซึ่งบัตรเครดิตจะไม่มี 2 คำนี้อยู่ด้ำนบนบัตรเครดิต
แต่จะแสดงเป็นชื่อเจ้ำของบัตรเครดิตแทน

สวัสดิการสาร
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3.บัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงินก่อนใช้

ลักษณะของบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ประกอบด้วย บัตร e-money หรือ บัตร e-wallet

ประกอบด้วย

มูลค่ำของเงินจะถูกบันทึกไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนใช้งำน 1.ชิปกำร์ด ใช้สำหรับเก็บข้อมูลของเจ้ำของบัตร ทำให้ยำก
ต่อกำรปลอมแปลงหรือโจรกรรม
โดยสำมำรถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
3.1 น ำมู ล ค่ ำ ของเงิ น บั น ทึ ก ลงไปในบั ต ร เรี ย กว่ ำ บั ต ร 2.หมำยเลขบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 16 หลัก
e-money
3.โลโก้เครือข่ำยบัตรบัตรอิเล็กทรอนิกส์
4.สัญลักษณ์ paywave ด้ำนหน้ำบัตรเล็กทรอนิกส์

5.แถบแม่เหล็กสีดำ ซึ่งจะใช้สำหรับเก็บข้อมูล
6.แถบสำหรับเซ็นชื่อเจ้ำของบัตรอิเล็กทรอนิกส์
7.เลข security code

3.2 กำรนำมูลค่ำของเงินบันทึกลงใน application ก่อนใช้งำน
ซึ่งจะสำมำรถใช้ซื้อสินค้ำทั่วไปและสินค้ำออนไลน์ได้
หน้ ำ ที ่ ข องบั ต รประเภทที ่ จ ่ ำ ยหลั ง ใช้ สำมำรถถอน
หรือกดเงินสด, จ่ำยบิล , ซื้อสิน ค้ำได้ทั้งช่องทำงทั่วไปและ
ออนไลน์ได้
ตัวอย่ำง application e-money

สวัสดิการสาร
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การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้ปลอดภัย

ตัวอย่างบัตรอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะอื่น ๆ

1.มีบัตรอิเล็กทรอนิกส์เท่ำที่จ ำเป็น เพื่อลดควำมเสี่ย งต่อ
กำรหลงลืมหรือสูญหำย, ลดค่ำใช้จ่ำย และป้องกันไม่ให้ก่อหนี้
เกินตัว และบัตรเครดิตจะมีค่ำธรรมเนียมซึ่งเป็นค่ำธรรมเนียม
รำยปี ซึ่งถ้ำหำกมีบัตรเครดิตมำกเกินไปแล้วไม่ได้ใช้จะท ำให้
มีค่ำใช้จ่ำยเรื่องค่ำธรรมเนียมโดยไม่จำเป็น
2.กำรเก็บรักษำและปกปิดเลขรหัส ของบัตรอิเล็กทรอนิกส์
และไม่ควรถ่ำยข้อมูลของบัตรทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลังลงใน
โซเชียล
3.กำรตั้งรหัสผ่ำนที่ยำกและเปลี่ยนบ่อย ๆ โดยรหัสผ่ำนไม่ควร
จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อหลีกเลี่ยงกำรสุ่มเดำของ
มิจฉำชีพ

อย่ำงไรก็ตำม รูปแบบกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์มีอัตรำ
4.จ ำกั ด วงเงิ น แค่ พ อใช้ เพื ่ อ ป้ อ งกั น กำรใช้ จ ่ ำ ยเกิ น ตั ว กำรเติบโตสูงสุด คือ เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) โดยมี
จนไม่สำมำรถชำระค่ำสินค้ำหรือบริกำรได้
อัตรำกำรเติบโต โดยผู้ใช้บริกำรได้ช ำระเงินล่วงหน้ำแก่ผู้ให้
5.ใช้ จ ่ ำ ยโดยบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ั บ ร้ ำ นค้ ำ ที ่ ไ ว้ ใ จได้ บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้บริกำรสำมำรถ น ำไปใช้
โดยตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ร้ำนค้ำ ชำระค่ำสินค้ำค่ำบริกำรแทนกำรชำระด้วยเงินสดตำมร้ำนค้ำที่
รั บ ช ำระ ท ำให้ ม ี ค วำมสะดวกรวดเร็ ว ไม่ ย ุ ่ ง ยำก และไม่
นำไปโจรกรรมต่อได้
เสียเวลำรอเงินทอนอีกด้วยทำให้เป็นที่นิยมมำกในปัจจุบัน.
6.ระวังให้มำกขึ้นในกำรใช้จ่ำยในกำรแตะบัตรเพื่อชำระเงิน
7.ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน, SMS และ ใบแจ้งหนี้
8.รีบอำยัดหรือติดต่อธนำคำรทันทีที่มีรำยกำรผิดปกติหรือ
ที่มา https://elearning.set.or.th
พบว่ำบัตรสูญหำย

ร.ต.หญิง กัญญ์ณรัล โล่ห์สถาพรพิพิธ
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“โรคฝีดาษลิง” โรคระบาดใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม
กองการสงเคราะห์
www.songkhro.com
ระยะออกผื่น (Skin Eruption Phase)
- หลังจำกมีไข้ประมำณ 1-3 วัน จะเริ่มมีอำกำร
แสดงทำงผิวหนัง มีลักษณะตุ่มผื่นขึ้น โดยเป็นตุ่มที่มี
รูปแบบกำรเปลี่ยนแปลงตำมลำดับ โดยเริ่มจำกรอยแดง
จุดๆ เป็นตุ่มนูนแดง ตุ่มน้ำใส ตุ่มน้ำหนอง และจำกนั้น
จะแห้งออกหรือแตกออกแล้วหลุด เรียงไปตำมลำดับ
- โดยตุ่มมักจะหนำแน่นที่บริเวณใบหน้ำ และ
แขนขำ มำกกว่ ำ ที ่ ร ่ ำ งกำยในระยะออกผื ่ น ผื ่ น จะ
กลำยเป็นสะเก็ดคลุม แห้งและหลุดออกมำ โดยใช้เวลำ
ทาความรู้จักกับโรคฝีดาษลิง
ประมำณ 2-4 สัปดำห์ โดยทั่วไปแล้ว อำกำรป่วยจะกิน
โรคฝีดำษลิง ฝีดำษวำนร หรือ Monkeypox
เวลำประมำณ 2-4 สัปดำห์ ส่วนใหญ่สำมำรถหำยจำก
เกิดจำกเชื้อไวรัสที่อยู่ในสัตว์ฟันแทะบนทวีปแอฟริกำโดยเชื้อ โรคเองได้ แต่ ในกรณี ผ ู ้ ป ่ว ยที ่ มี ภ ู มิ ค ุ้ ม กั น ต ่ ำ มี โ รค
ไวรัสนี้แพร่เชื้อไปยังสัตว์อื่น และสำมำรถแพร่จำกสัตว์ไปสู่คน ประจ ำตัว อำจมีภ ำวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม หรือ
ได้ ซึ่งกำรรำยงำนที่พบโรคนี้ครั้งแรกเกิดจำกลิงในห้องทดลอง เสียชีวิตได้
จึงเรียกว่ำฝีดำษลิง หรือฝีดำษวำนรนั่นเอง ซึ่งหมำยควำมว่ำ
ลิงไม่ใช่แหล่งกำเนิดของโรคนี้อย่ำงที่ เข้ำใจกัน กำรระบำดที่
พบในตอนนี้เกิดในประเทศบนทวีปอเมริกำเหนือยุโรปเป็น
ส่วนใหญ่
อาการเป็นอย่างไร?
โรคฝีดำษลิง ต่ำงจำกโรคฝีดำษทั่วไป โดยมีอำกำรที่
สังเกตได้ คือ หลังจำกที่สัมผัสเชื้อไปแล้วประมำณ 12 วัน
ผู้ป่วยอำจมีอำกำรแสดง ได้แก่
ระยะก่อนออกผื่น (Invasion Phase)
- เริ่มด้วยมีไข้ ปวดหัว ปวดตัว ปวดหลัง อ่อนเพลีย
และต่อมน้ำเหลืองโตโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอำกำรต่อมน้ำเหลือง ควรระมัดระวังฝีดาษลิง
โต เป็นอำกำรที่สังเกตได้ของโรคฝีดำษลิง ซึ่งแตกต่ำงจำกโรค
แม้ว ่ำปัจจุบัน จะยังไม่พบกำรแพร่ระบำดโรค
อื่นๆ ที่มีตุ่มน้ำตำมมำ เช่น โรคอีสุกอีใส (Chickenpox) , โรค ฝีดำษลิงในประเทศไทย แต่เรำควรทำควำมรู้จักกับโรคนี้
เพื่อระมัดระวังและป้องกันตนเอง และไม่ตื่นตระหนก
หัด (Measles)
- โรคฝีดำษ หรือไข้ทรพิษ (Smallpox) อำจมีอำกำร หรือวิตกกังวลจนเกินไป ส ำหรับใครที่ต้องเดินทำงไป
เกี่ยวกับระบบทำงเดินอำหำร ท้องเสีย อำเจียน และอำกำร ประเทศสถำนที่เสี่ยง อำจมีโ อกำสติดเชื้อและน ำเชื้ อ
กลับมำยังประเทศไทยได้ อย่ำลืมป้องกันตนเอง และ
ทำงระบบหำยใจ เช่น เจ็บคอ ไอ เหนื่อย ได้อีกด้วย
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ติ ด ตำมข่ ำ วสำรอย่ ำ งใกล้ ช ิ ด และหำกต้ อ งเดิ น ทำงไปยั ง
ประเทศที่พบว่ำมีผู้ป่วยโรคฝีดำษลิง ควรปฏิบัติตำมวิธีกำร
ป้องกันดังนี้
- หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับสัตว์ป่วย สัตว์ที่เป็นพำหะ
โดยเฉพำะลิง และสัตว์ฟันแทะ
- หมั่นล้ำงมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ บ่อยๆ
โดยเฉพำะหลังสัมผัสสัตว์ หรือสิ่งของสำธำรณะ
- หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสสำรคัดหลั่ง บำดแผล เลือด
น้ำเหลืองของสัตว์
- ใส่หน้ำกำกอนำมัย เมื่อต้องเดินทำงไปยังสถำนที่
เสี่ยงมีกำรแพร่ระบำด
- หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสสำรคัดหลั่ง แผล ตุ่มหนอง หรือ
ตุ่มน้ำใส จำกผู้มีประวัติเสี่ยง หรือสงสัยว่ำติดเชื้อ กรณีที่สัมผัส
เชื้อไปแล้ว ควรฉีดวัคซีนป้องกันในกรณีที่ยังไม่เกิน 14 วัน
(วัคซีนป้องกันไข้ทรพิษ สำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรติด
เชื้อได้ แต่จะต้องฉีดในกลุ่มคนที่มีควำมเสี่ยงติดเชื้อเท่ำนั้น
และยังสำมำรถรับวัคซีนได้ภำยหลังจำกกำรได้รับเชื้อไม่เกิน
14 วัน)

ติดต่อจากคนสู่คนได้ไหม?
โรคฝีดำษลิงสำมำรถติดต่อจำกคนสู่คนได้จำก
กำรสัมผัสใกล้ชิด โดยผ่ำนกำรสัมผัสทำงผิวหนังกับผู้ติดเชื้อ
โดยตรง หรือสัมผัสวัตถุที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสชนิดนี้แม้ว่ำโรค
ฝีดำษลิงจะมีโอกำสติดจำกคนสู่คน ได้น้อยแต่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
นี ้ ส ำมำรถเสี ย ชี ว ิ ต ได้ โดยมี อ ั ต รำกำรเสี ย ชี ว ิ ต 1-10%
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มเด็กเล็ก

ที่มำ : www.paolohospital.com
www.sikarin.com
พันเอกหญิง พรรวินท์ สิงหเดช
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กองธุรการ
www.rwd-rta.com

กำรนอนกรนเป็นอำกำรที่สำคัญของภำวะหยุดหำยใจ
ขณะหลับ ซึ่งมีสำเหตุมำจำกอวัยวะในระบบหำยใจส่วนต้น
บำงส่วนแคบลง กำรตรวจหำควำมรุนแรงสำมำรถท ำได้โดย
กำรทดสอบ Sleep Test เพื่อหำระดับ ควำมเสี่ย งที่เป็น
อัน ตรำย หำกพบว่ำ มี อำกำรไม่ร ุน แรง อำจใช้ว ิ ธ ี กำรปรั บ
พฤติกรรมกำรนอนเพื่อช่วยให้อำกำรดีขึ้นได้
นอนกรนเกิดจากอะไร
เกิดจำกกำรหย่อนตัวของกล้ำมเนื้อ บริเวณ คอหอย
และผนังล ำคอขณะหลับ ท ำให้เกิดกำรอุดกั้นระบบทำงเดิน
หำยใจในบำงจุดจนเกิดกำรสั่นสะเทือนของกล้ำมเนื้อ เนื้อเยื่อ
เพดำนอ่อน ผนังคอหอย โคนลิ้น รวมไปถึงลิ้นไก่ เมื่อระบบ
ทำงเดินหำยใจ แคบลง กำรหำยใจผ่ำนบริเวณดังกล่ำวจึงทำ
ให้ เ กิ ด เสี ย งกลำยเป็ น กำรนอนกรนในที ่ ส ุ ด นอกจำกนี้
ยังสำมำรถรุนแรงต่อกำรหำยใจทำให้ไม่สำมำรถหำยใจได้ชั่ว
ขณะหนึ่ง หรือเรียกว่ำ “ภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับ”
ใครบ้างที่มีความเสี่ยงภาวะนอนกรน
ภำวะนี้สำมำรถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย อำจกล่ำว
ได้ว่ำผู้ที่มีอำกำรนอนกรนอำจมีควำมเสี่ยงต่อภำวะหยุดหำยใจ
ขณะหลับด้วย ได้แก่
1. พบได้ในเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง
2. พบได้ในเพศหญิงส่วนมำกในวัยหมดประจำเดือน
3. ผู้ที่มีรูปหน้ำเบี้ยว คำงผิดปกติ หรือจมูกคด
4. โครงสร้ำงของช่องจมูกแคบ

สวัสดิการสาร

5. มีน้ำหนักเกินมำตรฐำนมีผลทำให้ทำงเดินหำยใจแคบจน
เกิดอำกำรนอนกรนได้
6. ผู้ที่มีโรคทำงหัวใจ โรคเบำหวำน โรคไต โรคภูมิแพ้
7. กำรทำนยำที่ส่งผลต่อกำรหย่อนตัวของกล้ำมเนื้อ
นอนกรนอย่างไรควรเข้าพบแพทย์
ผู้ที่เป็นภำวะนี้จะมีอำกำรโดยรวมไม่ใช่เพียงแค่กำร
นอนกรนเท่ำนั้น ผู้ป่วยอำจมีอำกำรสะดุ้งตื่นกลำงดึกเพื่อหำ
อำกำศหำยใจ และส่งผลให้มีอำกำรอ่อนเพลีย เวียนศีรษะ
ในตอนเช้ำ ง่วงระหว่ำงวัน และบำงรำยอำจมีควำมต้องกำร
ทำงเพศลดลง หำกมีอำกำรดังกล่ำวไม่ควรปล่อยไว้ควรเข้ำ
รับกำรตรวจโดยแพทย์เพื่อวินิจฉัยอำกำรนอนกรนต่อไป
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับอันตรายสูงสุดจากการ
นอนกรน
หำกเป็ น ภำวะหยุ ด หำยใจขณะหลั บ ในระดั บ ที่
รุ น แรงจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภำวะแทรกซ้ อ นที ่ เ สี ่ ย ง ต่ อ กำร
เสี ย ชี ว ิ ต ได้ ผ ่ ำ นทำงปั ญ หำโรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ หรื อ
โรคหัวใจวำย เป็นต้น หรือถ้ำหำกผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว
จะยิ่งเพิ่มโอกำสเสียชีวิตขณะหลับได้
การวินิจฉัยอาการนอนกรน
แพทย์ จ ะท ำกำรซั ก ถำมประวั ต ิ อ ำกำร ร่ ว มกั บ
กำรตรวจวิ น ิ จ ฉั ย อวั ย วะอื ่ น ๆ ผ่ ำ นกำรเอกซเรย์ เช่ น
กะโหลก กระดู ก ใบหน้ ำ เป็ น ต้ น นอกจำกนี ้ ย ั ง สำมำรถ
วินิจฉัยอำกำรนอนกรนได้จำกกำรตรวจกำร นอนหลับ
(Polysomnography) หรือที่เรำรู้จัก กันดีว่ำ Sleep Test
หำกพบว่ำอำกำรดังกล่ำวไม่ได้มีภำวะหยุดหำยใจ ขณะหลับ
ระดับรุนแรงร่วมด้วย ยังถือว่ำไม่น่ำเป็นห่วงมำกนัก แต่ถ้ำ
หำกพบว่ำมีควำมเสี่ยงในระดับที่อันตรำยต้องหำแนวทำงใน
กำรรักษำโดยเร็วที่สุด
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การแก้ไขปัญหาการนอนกรนเบื้องต้น
หำกพบว่ำอำกำรนอนกรนไม่ได้อยู่ในระดับที่
อันตรำยสำมำรถแก้ไขอำกำรเบื้องต้นได้ ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนท่ำนอนให้ศีรษะอยู่สูงกว่ำลำตัว
2. รักษำน้ำหนักให้ได้ตำมมำตรฐำน
3. งดกำรสูบบุหรี่ และกำรดื่มแอลกอฮอล์

4. ออกกำลังกำยอย่ำงสม่ำเสมอ
5. ปรับกำรนอนให้ได้ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน
6. หลีกเลี่ยงยำที่ทำให้ง่วงนอน
อำกำรนอนกรนอำจเป็ น ปั ญ หำสุ ข ภำพเพี ย ง
เล็กน้อย แต่ควำมจริงแล้วกลับแฝงไปด้วยอันตรำย ด้วยเหตุนี้
จึงไม่ควรละเลยและควรเข้ำรับกำรวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ

ที่มำ : www.petcharavejhospital.com

พันโทหญิง บุศรินทร์ อุลปาทร

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

15

กองการฌาปนกิจ
www.chapanakit-rta.com
โลกในยุคปัจจุบ ันเป็นโลกที่ด ำเนินไปด้วยเทคโนโลยี
มนุษย์ได้นำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรดำรงชีวิตเพื่อควำมสะดวก
และรวดเร็วมำกขึ้นในหลำยอย่ำง แต่ในข้อดีก็มีข้อเสียตำมมำ
คือ ท ำให้มีมลภำวะเกิดขึ้นในอำกำศมำกขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนร่ำงกำยมนุษย์ ทำให้เกิดโรคภัยต่ำงๆ
ตำมมำ จึ ง ท ำให้ ม ี ก ำรคิ ด ค้ น วิ ธ ี ก ำรตลอดจนนวั ต กรรม
ที่จะนำมำใช้ทดแทน สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษอยู่เรื่อยๆ เพื่อเป็น
กำรรักษำสภำพแวดล้อมเอำไว้

จึงจะสำมำรถขับเคลื่อนไปได้ไกล ขนำดแบตเตอรี่ยิ่งใหญ่ก็จะยิ่งมี
รำคำแพง อี ก ทั ้ ง ต้ อ งใช้ เ วลำในกำรชำร์ จ ไฟค่ อ นข้ ำ งนำน
แต่อย่ำงไรก็ตำมรถยนต์ไฟฟ้ำก็ยังถือว่ำมีประสิทธิภำพที่ดี
และสำมำรถพัฒนำให้ลดข้อเสียลงไปได้อีก แถมยังช่วยรักษำ
สภำพแวดล้อมไว้ได้อีกด้วย ดังนั้นหลำยประเทศจึงพยำยำม
คิดค้นเพื่อพัฒนำรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำให้ออกมำสู่ท้องตลำด
อย่ำงมีศักยภำพที่สูงสุด ดังนี้
- มี ก ำรใช้ พ ลั ง งำนจำกแสงอำทิ ต ย์ หรื อ โซลำร์ เ ซลล์
มำใช้แทนพลังงำนไฟฟ้ำปกติ เพรำะจะได้มีกำรผลิตพลังงำน
ไฟฟ้ำได้ตลอด ไม่ต้องคอยเสียบไฟชำร์จ
- มีกำรปรับปรุงระบบเบรกให้สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำ
เพื่อส่งเก็บกลับที่แบตเตอรี่ได้
- เมื่อขับเคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำจึงไม่จ ำเป็นที่จะต้องมี
เครื่องยนต์ บนรถจึงมีพื้นที่เหลื อมำกกว่ ำรถยนต์ธ รรมดำ
ซึ่งผู้ประกอบกำรหรือผู้ออกแบบสำมำรถเพิ่มเติมเทคโนโลยี
ต่ำงๆ เข้ำไปในรถเพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กับผู้ขับขี่
มำกขึ้นด้วย

รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่มนุษย์
ได้สร้ำงขึ้นมำเพื่อใช้แทนรถยนต์พลังงำนเชื้อเพลิงที่นอกจำก
จะก่ อให้เ กิ ดมลพิ ษในอำกำศแล้ว นับ วัน เชื้ อ เพลิ งเหล่ ำนี้
ก็ ม ี แ ต่ จ ะหมดลง จึ ง เกิ ด ไอเดี ย ขึ ้ น ว่ ำ จะมี น วั ต กรรมอะไร
ที่สำมำรถใช้แทนพลังงำนเชื้อเพลิงได้อย่ำงถำวรยั่งยืน และ
ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ต่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ ม รถยนต์ พ ลั ง งำนไฟฟ้ ำ
จึงตอบโจทย์นี้ได้ดี
กำรท ำงำนของรถยนต์พลังงำนกำรไฟฟ้ำนั้น เป็นรถยนต์
ที่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกแบตเตอรี่มำขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ซึ่งกำรขับเคลื่อนของรถยนต์ชนิดนี้จะไม่มีกำรเผำไหม้เกิดขึ้นเลย
จึงทำให้ไม่เกิดมลพิษในอำกำศ ส่วนเวลำจะเติมพลังงำนที่จะ
ทำให้รถยนต์เคลื่อนไปได้ก็ใช้กำรชำร์จไฟให้แบตเตอรี่
นอกจำกช่วยลดมลพิษในอำกำศได้แล้ว ยังมีประสิทธิภำพ
ของพลังงำนที่สูงกว่ำรถยนต์เชื้อเพลิงทั่วไป แต่ข้อเสียก็คือ
ต้องใช้แบตเตอรี่ในกำรบรรจุพลังงำนไฟฟ้ำที่มีขนำดใหญ่
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- ตัวถังของรถมีกำรนำวัสดุรีไซเคิลจำกวัตถุดิบจำพวก แป้ง
ข้ำวโพด น ้ำมันพืช สำหร่ำยทะเลมำแทน ท ำให้ลดน ้ำหนัก
รถยนต์ได้มำกขึ้น
- เวลำที่รถยนต์จอดนิ่งไม่ได้ใช้เดินทำง เรำสำมำรถพ่วงสำย
เพื่อใช้พลังงำนไฟฟ้ำในตัวบ้ำนได้อีกด้วย
- มี ก ำรติ ด ตั ้ ง ระบบจี พ ี เ อสเพื ่ อ ใช้ บ อกต ำแหน่ ง ต่ ำ งๆ
ที่ ส ำคัญ เช่น ต ำแหน่ง ที่ ใช้ ช ำร์จไฟ ต ำแหน่งที่ใ ช้เ ปลี ่ย น
แบตเตอรี่
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ข้อดีของการผลิตและใช้งานรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลำยธรรมชำติ
• ประหยัด ไม่จ ำเป็น ต้องใช้น ้ำมัน อีกต่อไป ลดค่ำใช้จ่ำย
สำหรับเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงลงไปได้มำก
• ทำควำมเร็วต้นได้ดี และมีเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบลงอย่ำงมำก
จริง ๆ มีแต่เสียงมอเตอร์เท่ำนั้น
• ควำมเร็วต่อเนื่องสำหรับขับขี่ในเมืองทำได้ดี

ข้อเสียของการผลิตและการใช้งานรถยนต์ที่ ใ ช้พลังงาน
ไฟฟ้า
• จุดให้บริกำรสำหรับกำรเติมพลังงำนไฟฟ้ำยังมีไม่มำก
• กำรชำร์ จ ไฟฟ้ ำ เข้ ำ สู ่ แ บตเตอรี ่ ย ั ง คงต้ อ งใช้ เ วลำนำน
ประมำณ 6-8 ชั่วโมง
• อัตรำกำรซ่อมบำรุง รวมไปถึงรำคำรถในช่วงนี้ยังมีรำคำที่
สูงมำก
• ข้ อ จ ำกั ด ในกำรเดิ น ทำงไกล ทั ้ ง กำรท ำควำมเร็ ว ที ่ ย ั ง
ไม่ เ ที ย บเท่ ำ กั บ รถที ่ ใ ช้ น ้ ำ มั น รวมไปถึ ง ระยะทำงที่
รถสำมำรถวิ่งไปได้
เป็ น อย่ ำ งไรบ้ ำ งครั บ รถยนต์ พ ลั ง งำนไฟฟ้ ำ มี ท ั ้ ง ข้ อ ดี
และข้ อ เสี ย อยู ่ บ ้ ำ ง แต่ ก ็ ย ั ง มี ป ระโยชน์ แ ถมยั ง ไม่ ท ำลำย
สิ่งแวดล้อมด้วย เป็นอีกหนึ่งทำงเลือกสำหรับผู้ขับขี่บนท้องถนน
ให้ได้จับจองมำขับภำยในครอบครัว เรียกได้ว่ำคุ้มแสนคุ้ม
เลยทีเดียว

.…..………………………….………………………………

ที่มา : https://www.lorient-technopole.com
ร้อยโท ภัทรพงศ์ ทัพวนานต์
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กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง
http://www.awds-rta.com
ช่ ว งนี้ เ ป็ น ช่ ว งที่ อ ากาศมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเข้ า สู่
หน้า ฝนแล้ ว นอกจากการดู แลสุ ขภาพร่ า งกายให้ ป ลอดภั ย
จากโรคภั ย ต่ า ง ๆ แล้ ว ยั ง อาจมี ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด อาการ
เจ็บป่ว ยฉุกเฉินซึ่งต้องระมัดระวังกันด้วย จึงได้ร วบรวมโรค
และภัยอันตรายต่าง ๆ ที่ต้องพึงระวังในหน้าฝนนี้มาฝากกัน
1. โรคติดต่อ
โรคระบบทางเดินหายใจ ในหน้าฝนอากาศเริ่มเย็นลง
และมีความชื้นสูงขึ้น ทาให้เชื้อโรคสามารถแพร่ระบาดได้อย่าง
รวดเร็ว ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้หลายโรค เช่น
โรคหวั ด ไข้หวั ดใหญ่ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ จึ งควร
หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และหลีกเลี่ยง
การอยู่ใกล้ ผู้ ป่ ว ย เพราะเชื้อโรคสามารถติดต่อจากคนหนึ่ง
ไปอีกคนหนึ่งผ่านการไอหรือจาม
ขณะเดียวกัน โรคติดต่อของระบบทางเดินอาหารที่พบ
บ่ อย ได้ แ ก่ โรคอุ จ จาระร่ ว งเฉี ย บพลั น บิ ด อาหารเป็ น พิ ษ
โรคเหล่ านี้ เกิ ดจากการรั บ ประทานอาหารที่ มี การปนเปื้ อ น
ของเชื้อจุลชีพ โดยผู้ป่วยจะมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้า
อาจมีไข้ ปวดบิดในท้อง และหากติดเชื้อบิดอาจมีมูกหรือเลือด
ปนอุจจาระได้ ดังนั้นในหน้าฝนนี้ จึงควรระมัดระวังอาหารการ
กิ น เป็ น พิ เ ศษ โดยรั บ ประทานอาหารที่ สุ ก ใหม่ ๆ สะอาด
และใช้ช้อนกลาง

อุบัติเหตุที่เกิดในหน้าฝนมักเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรง และ
สร้ า งความสู ญ เสี ย ให้ กั บ ผู้ ป ระสบเหตุ ส่ ว นใหญ่ จ ะได้ รั บ
บาดเจ็บจากการกระแทก กระดูกหัก หรือเสียเลือดเป็นจานวน
มาก ดั ง นั้ น ช่ ว งหน้ า ฝนผู้ ขั บ ขี่ ย านพาหนะ ควรเพิ่ ม ความ
ระมั ด ระวั ง เป็ น พิ เ ศษ โดยเตรี ย มสภาพรถให้ พ ร้ อ ม และ
ตรวจสอบระบบสัญญาณไฟให้ อยู่สภาพใช้งานได้ดี หากพบ
เห็นอุบัติเหตุหรือประสบอุบัติเหตุ ควรรีบโทรสายด่วน 1669
เพื่อขอความช่วยเหลือ และผู้ประสบเหตุไม่ควรเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยด้ว ยตนเอง เพราะหากช่ว ยเหลื อผิดวิธีจะทาให้ ผู้ป่ว ย
เป็นอันตรายมากขึ้น ควรรอเจ้าหน้าที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ
เคลื่อนย้าย

3. อันตรายจากไฟดูดและไฟช็อต

2. อุบัติเหตุจราจร

อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จากกระแสไฟฟ้ า ที่ พ บบ่ อ ยในช่ ว ง
หน้าฝน มักเกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีไฟรั่ว ซึ่งวิธีป้องกัน
การโดนไฟฟ้าดูดนั้น เมื่อเราตัวเปียกห้ามเสียบ/จับ อุปกรณ์
ไฟฟ้าต่า งๆ เพราะอาจท าให้ โ ดนไฟฟ้าดูด ได้ และควรหมั่ น
ตรวจเช็คอุปกรณ์และสายไฟ ที่สาคัญควรติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้า
ลัดวงจรภายในบ้านหรือต่อสายดิน เพื่อความปลอดภัยและ
เป็นการป้องกันที่ดี
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ส ำหรับกำรช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟดูด ที่ส ำคัญที่สุดก็คือ
ต้องป้องกันอันตรำยที่จะเกิดกับผู้ที่ จะเข้ำไปช่วยเหลือด้วย
บ่อยครั้งที่พบว่ำผู้ที่จะเข้ำไปช่วยกลับถูกไฟดูดเสียชีวิตไปด้วย
โดยหำกผู้ที่ถูกไฟดูดยังติดอยู่กับสำยไฟ ให้ถอดปลั๊ก
หรือสับคัทเอำท์ล งเพื่อ ตัดแหล่งจ่ำ ยไฟ จำกนั้น ให้ใช้ว ัส ดุ
ไม่นำกระแสไฟฟ้ำ เช่น ไม้ ผ้ำแห้งพันมือให้หนำ ผลักหรือฉุด
ผู ้ป ่ ว ยให้ ห ลุด ออกโดยเร็ว พร้ อมตรวจดูว ่ ำหัว ใจหยุ ด เต้ น
หรือไม่ หำกหัวใจหยุดเต้น ต้องทำกำรนวดหัวใจไปพร้อม ๆ กับ
กำรผำยปอด แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยำบำลโดยเร็ว
4. อันตรายสัตว์มีพิษ

5. ฟ้าผ่า-งดใช้โทรศัพท์มือถือ
หำกอยู ่ ใ นที ่ โ ล่ ง แจ้ ง ให้ ห ำที ่ ห ลบที ่ ป ลอดภั ย เช่ น
ในตัวอำคำร สิ่งปลูกสร้ำงที่แข็งแรงมั่นคง หลีกเลี่ยงกำรหลบ
บริ เ วณใต้ ต ้ น ไม้ หำกหำที ่ ห ลบไม่ ไ ด้ ใ ห้ ห มอบนั ่ ง ยอง ๆ
ให้ ต ั ว อยู ่ ต ่ ำ ที ่ ส ุ ด นอกจำกนี ้ ใ ห้ ห ลี ก เลี ่ ย งกำรสั ม ผั ส
กั บ สิ ่ ง น ำไฟฟ้ ำ ทุ ก ชนิ ด อำทิ เงิ น ทอง นำค รวมไปถึ ง
งดกำรใช้โ ทรศัพท์มือถือ ในขณะที่มีฝนฟ้ำคะนอง อย่ำงไร
ก็ตำมหำกผู้ถูกฟ้ำผ่ำ หัวใจหยุดเต้น หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ต้องรีบ
ช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ หรือ CPR ตำมคำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่

หวังว่ำเกร็ดควำมรู้ที่เรำเอำมำฝำกกัน จะเป็นประโยชน์
กับคุณผู้อ่ำนทุกท่ำน เพื่อควำมปลอดภัยและสุขภำพที่แข็งแรง
ช่วงเข้ำฤดูฝนต้องระวังสัตว์มีพิษชนิดต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น
ตลอดช่วงหน้ำฝนนี้
แมงป่ อง ตะขำบ โดยเฉพำะอย่ ำงยิ ่ ง คื อ งู ควรหลี กเลี ่ ยง
กำรเดิ น ในที ่ ร ก มี ห ญ้ ำ ขึ ้ น สู ง โดยเฉพำะเวลำกลำงคื น ที่มา :
ถ้ำจำเป็นต้องเดินผ่ำน ควรใส่รองเท้ำหุ้มข้อเท้ำ ใส่กำงเกงขำยำว
https://www.thaihealth.or.th/
เสื ้ อ แขนยำว เตรี ย มไฟฉำยและไม้ ถ้ ำ ถู ก งู พ ิ ษ กั ด ควร
ปฐมพยำบำลเบื ้ อ งต้ น โดยกำรล้ ำ งแผลด้ ว ยน ้ ำ สะอำด https://www.isranews.org/isranews/31510บี บ เลื อ ดบริ เ วณบำดแผลออกเท่ ำ ที ่ ท ำได้ ไม่ ค วรใช้ ป ำก niems_31510.html
ดูดเลือด ห้ำมกินยำที่มีส่วนผสมของแอสไพริน เพรำะจะเสริม
https://www.sanook.com/health/7625/
ฤทธิ์ให้พิษงูทำงำนเร็วยิ่งขึ้น และไม่ควรใช้ผ้ำหรือเชือกรัดแบบ
ขันชะเนำะ เหนือบริเวณที่ถูกกัดแน่นเกินไป เพรำะจะทำให้
พันโทหญิง ไอเดีย อดุลยานุภาพ
แขนขำส่วนปลำยขำดเลือดไปเลี้ยง หำกจะรัดควรรัดให้แน่น
พอสมควร และรีบมำโรงพยำบำลให้เร็วที่สุด
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เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่ความตายเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน
และรายนามสมาชิกถูกถอนออกจากทะเบียนสมาชิกชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติตำมระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ พ.ศ. 2553 กำรเก็บเงินสงเครำะห์
ค่ำจัดกำรศพเป็นรำยเดือน จำกสมำชิกฌำปนกิจสงเครำะห์กองทัพบก รำยละเอียดตำมที่แจ้งแล้วนั้น สำหรับเดือน
กรกฎำคม 2565 กรมสวัสดิกำรทหำรบก ขอแจ้งกำรเก็บเงินสงเครำะห์ค่ำจัดกำรศพรำยเดือน และกำรจ่ำยเงิน
สงเครำะห์ค่ำจัดกำรศพ สมำชิกที่ถึงแก่ควำมตำย ดังนี้
1. จำนวนสมำชิกฌำปนกิจสงเครำะห์กองทัพบก ตำมผนวก ก
2. รำยนำมสมำชิกฌำปนกิจสงเครำะห์กองทัพบก ที่ถึงแก่ควำมตำย ตำมผนวก ข
2.1 ในเดือน มิถุนำยน 2565 (21 พฤษภำคม 2565 – 20 มิถุนำยน 2565) ได้รับแจ้งกำรถึงแก่ควำม
ตำยของสมำชิก รวม 700 ศพ (ตั้งแต่ศพที่ 3081/65 ถึงศพที่ 3780/65) ซึ่งได้ทดรองจ่ำยเงินสงเครำะห์
ค่ำจัดกำรศพไปแล้ว ไม่เกินร้อยละ 95 เป็นเงินประมำณรำยละ 215,309.- บำท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันสำมร้อย
เก้ำบำทถ้วน) และจะจ่ำยเงินส่วนที่เหลือภำยใน 120 วัน นับแต่วันประกำศเรียกเก็บเงินสงเครำะห์
ค่ำจัดกำรศพรำยเดือน
2.2 ในเดือน กรกฎำคม 2565 จึงขอเก็บเงินสงเครำะห์ค่ำจัดกำรศพจำกสมำชิกคนละ 350.- บำท
(สำมร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) เพื่อทดแทนเงินซึ่งได้ทดรองจ่ำยไปแล้ว และเงินส่วนที่เหลือตำมข้อ 2.1
2.3 ผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเครำะห์ค่ำจัดกำรศพในเดือน กรกฎำคม 2565 (21 มิถุนำยน 2565 –
20 กรกฎำคม 2565) จะได้รับเงินสงเครำะห์ค่ำจัดกำรศพ ไม่เกินร้อยละ 95 เป็นเงินประมำณรำยละ 215,328.-บำท
(สองแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันสำมร้อยยี่สิบแปดบำทถ้วน) และจะจ่ำยเงินส่วนที่เหลือภำยใน 120 วัน
นับแต่วันประกำศเรียกเก็บเงินสงเครำะห์ค่ำจัดกำรศพรำยเดือน
3. รำยนำมสมำชิกฌำปนกิจสงเครำะห์กองทัพบก ที่ถูกถอนออกจำกทะเบียนสมำชิกชั่วครำว ตำมผนวก ค
จึงประกำศมำเพื่อทรำบทั่วกัน และขอเก็บเงินสงเครำะห์ค่ำจัดกำรศพรำยเดือน เพื่อทดแทนเงินซึ่งได้ทดรอง
จ่ำยเงินสงเครำะห์ค่ำจัดกำรศพของสมำชิกที่ถึงแก่ควำมตำย ดังรำยนำมที่แนบมำด้วยแล้ว
ประกำศ ณ วันที่ 12 กรกฎำคม 2565
(ลงชื่อ) พลตรี สัมพันธ์ ดำรงค์กุล
(สัมพันธ์ ดำรงค์กุล)
เจ้ำกรมสวัสดิกำรทหำรบก

สวัสดิการสาร
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ผนวก ก
การคิดคานวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2565 – 20 มิถุนายน 2565

ลาดับ

รายการ
ยอดยกมา

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิตติมศักดิ์ วิสามัญ

สามัญ

รวม

174

660

472,168

473,002

1

ขึ้นทะเบียนใหม่

-

-

919

919

2

ถึงแก่ความตาย

1

5

694

700

3

ถอนสภาพ

-

-

576

576

4

คืนสภาพ

-

-

393

393

173

655

472,210

473,038

ยอดยกไป ก.ค. 65

ยอดสมาชิกเมื่อ
ยอดสมาชิกเมื่อ

21 พฤษภาคม 2565
20 มิถุนายน 2565
เพิ่มขึ้น

สวัสดิการสาร

หมายเหตุ
21 พ.ค. 65

ณ 20 มิ.ย. 65

จานวน 473,002 ราย
จานวน 473,038 ราย
จานวน
36 ราย

กรกฎาคม 2565
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ผนวก ข
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ที่ถึงแก่กรรม
ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3081/65 นำย ลุงหวำน ศุภเลิศ

ศคย.ขส.ทบ.

ติดเชื้อในกระแสเลือด

68 13 เม.ย. 65

3082/65 พล.ต.คมกฤช วัฒกร

สน.ปล.กห.

3083/65 น.ส.แสงจันทร์ ดีปำนวงศ์

ธ.ถ.ติวำนนท์

3084/65 นำย ประสำร เจริญผล

ธ.ปรำจีนบุรี

หัวใจวำยเฉียบพลัน
55 29 มี.ค. 65
ภำวะแทรกซ้อนจำกโรค
ควำมดันโลหิตสูง
75 13 เม.ย. 65
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจำก
โรคประจำตัวเรื้อรัง
63 21 เม.ย. 65

3085/65 นำง วัชรำภรณ์ พรหมประสิทธิ์

ธ.รำชบุรี

3086/65 จ.ส.อ.ชูฤทธิ์ ศรีสุขำ

ธ.งำมวงศ์วำน

มะเร็งปอดระยะแพร่กระจำย 59 29 เม.ย. 65
จำกประวัติสันนิษฐำน
เสียชีวิตจำกกำรจมน้ำ
66 25 เม.ย. 65

3087/65 จ.ส.อ.พรชัย อิ่มช่วยชู

ธ.ลพบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

69

3088/65 นำย สัมพันธ์ อุทิศ

ธ.เตำปูน

70 28 เม.ย. 65

3089/65 นำย สำยหยุด วะน้ำค้ำง

ธ.เตำปูน

ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภำวะติดเชื้อชั้นใต้ผิวหนัง
บริเวณอวัยวะเพศ

3090/65 น.ส.ปรำณี กำญจโนปถัมภ์

ธ.กระทุ่มแบน

18 มี.ค. 65

90

9 พ.ค. 65

83

2 พ.ค. 65

3091/65 นำง สมใจ ม่วงมณี

ชรำภำพร่วมกับไตวำย
ระบบไหลเวียนและหำยใจ
ธ.เซ็นทรัลรัตนำธิเบศร์ ล้มเหลว

3092/65 นำง ส้มลุ้ย ธัญญเจริญ

ธ.ปทุมธำนี

เบำหวำน

82

3093/65 นำย คนอง สว่ำงมั่น

ธ.พระพุทธบำท

ติดเชื้อโควิด 19

75 20 เม.ย. 65

3094/65 จ.ส.อ.ประวิง เจริญพรหม

85 18 เม.ย. 65

3095/65 นำง อุดม เกษมสำนต์

ธ.ปำกเกร็ด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ธ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณ
ภูมิ
ขำดอำกำศหำยใจ

3096/65 นำง ชำดี ชูรัตน์

ธ.สกลนคร

มะเร็งเม็ดเลือด

81 18 เม.ย. 65

3097/65 นำง ก่วน กำรเพียร

ส.พัน.23 ทภ.3

มะเร็งปำกมดลูกเป็นเหตุตำย 60 20 เม.ย. 65

สวัสดิการสาร
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73 30 เม.ย. 65
3 พ.ค. 65

84 23 เม.ย. 65
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3098/65 ส.อ.กชภพ คำเรือง

กรม ทพ.12

บำดแผลกระสุนปืนลูกโดด
บริเวณท้อง

3099/65 จ.ส.ต.ประพันธ์พงษ์ คุมคณะ

กสษ.1 กส.ทบ.

หัวใจวำยเฉียบพลัน

26

4 เม.ย. 65

3100/65 นำง สมถวิล อุ่นอำษำ
นำง วิไลวรรณ คำดสนิท (จันทร์
3101/65 สว่ำง)

ร.13 พัน.1

เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน 60

27 เม.ย. 65

กรม ทพ.22

68

26 มี.ค. 65

3102/65 นำง เจียมใจ ทิศอุ่น

ธนำณัติ

76

11 เม.ย. 65

3103/65 ร.ต.มนตรี รำศรี

ธ.กำญจนบุรี

ปอดติดเชื้อ
ภำวะหัวใจและหำยใจ
ล้มเหลว
ระบบหมุนเวียนและหำยใจ
ล้มเหลว

81

18 เม.ย. 65

3104/65 จ.ส.อ.สมศักดิ์ อยู่สำรำญ

ธ.กำญจนบุรี

65

17 เม.ย. 65

3105/65 นำย บุญธรรม ผมงำม

ธ.โรบินสัน-สุรินทร์

82

24 เม.ย. 65

3106/65 นำง พิกุล บำรุงนำ

ธ.พิษณุโลก

56

19 เม.ย. 65

3107/65 ส.ท.อุดมศักดิ์ ฮวดบำรุง

ขกท.

มะเร็งตับ
ภำวะช็อคจำกกำรติดเชื้อใน
กระแสเลือดจำกกำรติดเชื้อ
ในปอด
มะเร็งกระเพำะอำหำรเป็น
เหตุตำย
กะโหลกศีรษะและฐำน
กะโหลกศีรษะแตกหลำย
ตำแหน่ง

24

23 ก.พ. 65

3108/65 นำง ฉ่อง โกมล

ธ.ย่อยบำงโพ

ตำยธรรมชำติไม่ทรำบโรค

96

7 พ.ค. 65

3109/65 ร.อ.ธนู สีพูน

ภำวะเลือดออกในสมอง

45

17 เม.ย. 65

3110/65 นำง หนูพิน ดงพระจันทร์

ร.3 พัน.3
พัน.ซบร.กรม สน.
พล.ร.9

52

18 เม.ย. 65

3111/65 น.ส.บุญเลิ้ง สุขรี่

ม.4 พัน.5 รอ.

มะเร็งปอด
กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด
เสียชีวิต

59

17 ก.พ. 65

3112/65 นำย เขตต์ ผดุงโกเม็ด

ธนำณัติ

มะเร็งไส้ตรง

79

4 เม.ย. 65

3113/65 นำง สุวรรณ มีวัฒนะ(ทองระยับ) ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ลิ้นหัวใจตีบ
84
ภำวะแทรกซ้อนจำกโรคควำม
3114/65 พ.ท.ฐนพล แตงไทย
ธ.พิษณุโลก
ดันโลหิตสูง
86

22 มี.ค. 65

3115/65 ร.ต.วิชิต ช่ำงน้อย

31 ม.ค. 65

ธ.พิษณุโลก

สวัสดิการสาร

มะเร็งลำไส้ใหญ่

กรกฎาคม 2565

27

15 มี.ค. 65

81

11 มี.ค. 65

24

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3117/65 ร.ต.อนันต์ รำชคมน์

ธ.ตลำดหนองหอยเชียงใหม่
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์เชียงใหม่

3118/65 นำย สำเนียง โพธิ์ภิรมย์

พล.ป.

อุบัติเหตุรถจักรยำนยนต์

77

22 มี.ค. 65

3119/65 นำย สมศักดิ์ ฤกษ์พิชัย

ศอว.ศอพท.

ปอดติดเชื้อโควิด

83

10 มี.ค. 65

3120/65 พ.ท.วีระ บุญเนตร

ธ.ลพบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

80

14 เม.ย. 65

3121/65 นำง สุคนธ์ หนูแก้ว

ศปภอ.ทบ.1

74

24 เม.ย. 65

3122/65 ส.อ.ยอดฉัตร ภูศรี

พัน.ร.มทบ.11

36

26 เม.ย. 65

3123/65 น.ส.จุรีย์ ตู้ทอง

ธ.ถ.ติวำนนท์

ปอดอักเสบจำก โควิด 19
ภำวะแทรกซ้อนจำกกำร
ติดเชื้อโควิด 19
ติดเชื้อในระบบทำงเดิน
หำยใจ

72

7 พ.ค. 65

3124/65 นำง ทองเจือ ใจบุญ

ธ.สำนักพหลโยธิน

ปอดติดเชื้อโควิด-19

84

30 เม.ย. 65

3125/65 พระ สุธี คำไกร

ธ.ชลบุรี

ภำวะหัวใจล้มเหลว

61

30 เม.ย. 65

3126/65 นำย มนตรี คงเกษม

ธ.สำนักรำชดำเนิน

เนื้องอกสมอง

86

1 พ.ค. 65

3127/65 นำง สุธิวรรณ สิงห์คำ

ธ.ถ.คฑำธร-รำชบุรี

หัวใจล้มเหลว

59

25 เม.ย. 65

3128/65 นำย คำวงษ์ ลำโสม

ธ.สกลนคร

ชรำภำพ

88

29 เม.ย. 65

3129/65 พล.อ.บัญชำ มรินทร์พงษ์

ธ.กระทรวงกลำโหม

ไตวำยเรื้อรัง

73

2 พ.ค. 65

3130/65 น.ส.ภักคณิช บุญรมย์

ธ.งำมวงศ์วำน

มะเร็งปอด

62

3 พ.ค. 65

3131/65 พล.ต.นำเวศ วีรำสำ

ธ.สำนักรำชดำเนิน

ติดเชื้อผิวหนังมือซ้ำย

94

7 พ.ค. 65

3132/65 นำง สมสมัย ทองทิพย์

ธ.สกลนคร

ติดเชื้อทำงเดินปัสสำวะ

82

24 เม.ย. 65

3133/65 นำง บุญจันทร์ มั่งคั่ง

ธ.ปรำจีนบุรี

6 พ.ค. 65

3134/65 นำย วิชัย เกิดชนะ

ธ.เตำปูน

3135/65 จ.ส.อ.ชำญชัย เพิ่มพูล

ธ.ปัตตำนี

ชรำภำพ
80
ตำยตำมธรรมชำติไม่ทรำบ
โรค
81
ระบบไหลเวียนโลหิตและกำร
หำยใจล้มเหลว
55

3116/65 นำง ลำ รำกะรินทร์

สวัสดิการสาร

สมองฝ่อวัยชรำ

86

19 เม.ย. 65

ติดเชื้อในกระแสเลือด

66

3 เม.ย. 65

กรกฎาคม 2565

14 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65

25

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3136/65 ร.ต.ชัยยุทธ ปรักมำศ

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด

76

13 เม.ย. 65

3137/65 นำง ยุพิน ชำรีโคตร

ม.7 พัน.14

71

28 เม.ย. 65

3138/65 นำย บง พิมล

83

7 เม.ย. 65

3139/65 จ.ส.อ.สุรศักดิ์ โพธิ์ทรัพย์

ร.3 พัน.1
ไตวำยเรื้อรัง
รพ.ค่ำยประจักษ์ศิลปำ
คม
ตับ

59

9 เม.ย. 65

3140/65 นำง เวียง ไกยะรำช

ม.5 พัน.24 รอ.

71

22 เม.ย. 65

3141/65 พ.อ.หญิง ปริยำ วิมลศิลปิน

ภำวะน้ำในเยื่อหุ้มปอดซ้ำย

วิสำมัญ

เบำหวำน
หัวใจวำยล้มเหลว น้ำท่วม
ปอด

101 12 พ.ค. 65

3142/65 นำย สิทธิชัย ชัยเกษม

ศซบ.ทหำร

ติดเชื้อในกระแสเลือด

63

7 พ.ค. 65

3143/65 นำย เลิศ เอกเงิน

สปช.ทบ.

ภำวะทำงเดินหำยใจอุดตัน

61

21 เม.ย. 65

3144/65 จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ศรีษะเกตุ

มทบ.11

เป็นปอดติดเชื้อโควิด 19

57

5 เม.ย. 65

3145/65 นำง หนูกำร งำมสวัสดิ์

นทพ.

มะเร็งเต้ำนม

53

2 พ.ค. 65

3146/65 นำย ท่อน กลยณีย์

ธ.สำนักพหลโยธิน

สมองฝ่อวัยชรำ

82

10 เม.ย. 65

3147/65 พ.ท.หญิง จรูญศรี ทรงบัณฑิตย

ธ.เสนำนิคม

ชรำภำพ

84

28 เม.ย. 65

3148/65 นำง นิตยำ เกิดคล้ำย

ธ.สะพำนควำย

หัวใจทำงำนล้มเหลว

56

7 พ.ค. 65

3149/65 นำย พยุง มณีเอี่ยม

ธ.เตำปูน

กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด

72

4 เม.ย. 65

3150/65 นำง ลำ สระแก้ว

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. สมองฝ่อวัยชรำ

89

6 พ.ค. 65

3151/65 อส.ทพ.รักชำติ ทุมประสิทธิ์

กรม ทพ.36

ติดเชื้อในช่องท้อง

49

10 เม.ย. 65

3152/65 นำย กำหลง ปรีดำ

ร.12 พัน.3 รอ.

60

17 เม.ย. 65

3153/65 ร.ต.สุรชัย สวำศรี

พธ.ทบ.

เลือดออกในสมอง
ระบบไหลเวียนโลหิตและ
หำยใจล้มเหลว

44

18 เม.ย. 65

3154/65 จ.ส.อ.ศิวะ ติวทอง

ป.6 พัน.16

24 เม.ย. 65

3155/65 ส.อ.อุทัย เมตตำมิตร

ร.19 พัน.3

ผูกคอตำย
34
สมองฟกช้ำร่วมกับเลือดออก
ใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นใน
43

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

30 เม.ย. 65

26

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3156/65 นำง จันทร์เพ็ญ ศรีสันต์

พัน.สพ.กระสุน 22
บชร.2

ภำวะลิ่มเลือดอุดตันที่ขั้วปอด 45

26 เม.ย. 65

3157/65 นำง ภัททิรำ นรำพงศ์

ธ.ปัตตำนี

เลือดออกในสมอง

66

12 มี.ค. 65

3158/65 นำง พำด คำสิงห์นอก

ธ.อุดรธำนี

หัวใจล้มเหลว

87

6 มี.ค. 65

3159/65 พ.อ.สนั่น นำวิกำนุภำพ

ธ.นครรำชสีมำ

87

27 เม.ย. 65

3160/65 ร.ต.สุธรรม เพ็ชรรำม

ธ.นครรำชสีมำ

ภำวะไตวำยเรื้อรัง
ปอดอักเสบติดเชื้อ
(COVID-19)

85

28 เม.ย. 65

3161/65 นำย จักรกฤษณ์ เกษวิชัย

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด

45

4 พ.ค. 65

3162/65 นำง สมบุญ ธรรมเจริญ

กิตติมศักดิ์

มะเร็งปอด

87

10 พ.ค. 65

3163/65 นำง บัวหลัน คุบปิงเกอร์

พบ.

ตับแข็ง

67

27 ก.พ. 65

3164/65 พ.อ.เชิด ปุกหุต

ธ.สำนักพหลโยธิน

มะเร็งลำไส้ใหญ่

91

23 เม.ย. 65

3165/65 นำง บัวผัน ยศธสำร

ธ.เลย

เลือดออกในสมอง

82

29 เม.ย. 65

3166/65 พ.ต.บุญเพิ่ม สิงห์ขวำ

ธ.ขอนแก่น
ธ.กองบัญชำกำร
กองทัพบก

ชรำ

82

11 พ.ค. 65

83

13 พ.ค. 65

81

3 พ.ค. 65

62

5 พ.ค. 65

84

5 พ.ค. 65

84

10 เม.ย. 65

3172/65 ร.ต.วรพจน์ เพ็ชรสงครำม

ปอดติดเชื้อ
หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่อง
ธ.กระทรวงกลำโหม ท้องแตก
ระบบหำยใจและหัวใจ
ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. ล้มเหลว
สันนิษฐำนสำเหตุกำรเสียชีวิต
ธ.ร้อยเอ็ด
จำกหัวใจวำย
ธ.แฟรี่แลนด์สันนิษฐำนภำวะหัวใจ
นครสวรรค์
ล้มเหลวเฉียบพลัน
ธ.แฟรี่แลนด์นครสวรรค์
หัวใจล้มเหลว

86

28 มี.ค. 65

3173/65 พ.อ.เสวก สุทธิวรรณำ

ธ.อุดรธำนี

มะเร็งตับ

73

21 เม.ย. 65

3174/65 นำง บัวเลียน ภูต้องศรี

ธ.อุดรธำนี

เนื้องอกในสมอง

84

3 พ.ค. 65

3167/65 นำย ชำนำญ ด้วงพรมโพธิ์
3168/65 ร.ต.สุธี พ่วงพี
3169/65 จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ นุ่มมีศรี
3170/65 นำง จันศรี โตนน้ำขำว
3171/65 พ.ต.ประสิทธิ์ วินิจสร

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

27

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

3175/65 นำง ฟอง แววศรี

ธ.อุดรธำนี

3176/65 นำย มำก แฉล้มกลำง

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

84

24 เม.ย. 65

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. ไตวำยเรื้อรัง

87

29 เม.ย. 65

3177/65 จ.ส.อ.วิทยำ คงมงคล

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. ปอดติดเชื้อโควิด

71

27 เม.ย. 65

3178/65 นำง หนู ศรีทะโร

ธ.ถ.ทหำร-อุดรธำนี

84

3 พ.ค. 65

3179/65 นำง สุรีย์ สำยเขียว

ร้อย.ฝรพ.3

ควำมดันโลหิตสูง
เลือดออกในระบบทำงเดิน
อำหำร

68

25 เม.ย. 65

3180/65 จ.ส.อ.ธีระภัทร(สุทธิ) อินใหม่

ศปภอ.ทบ.4

บำดเจ็บจำกกำรจรำจร

45

11 เม.ย. 65

3181/65 นำย ค้อน พูลสนธิ์

มทบ.31

มะเร็งปอดระยะสุดท้ำย

80

3 เม.ย. 65

3182/65 นำง บุญปั๋น ทำแกง

มทบ.37

87

9 เม.ย. 65

3183/65 จ.ส.อ.เรือง สุขนิยม

ธ.พิษณุโลก

สมองฝ่อวัยชรำ
สันนิษฐำนหัวใจขำดเลือด
จำกโรคธรรมชำติ

89

18 เม.ย. 65

3184/65 นำง ลำดวน จุ้ยเรือง

ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก เส้นเลือดในสมองแตก

85

21 เม.ย. 65

3185/65 นำง ถนอม บุดดำ

ธ.นครพนม

76

18 เม.ย. 65

3186/65 ส.อ.บุญศรี จันทร์พวง

ธ.อุบลรำชธำนี

ชรำภำพ
ติดเชื้อจำกระบบทำงเดิน
ปัสสำวะ

90

27 เม.ย. 65

3187/65 นำง ลำจวน บุญเข็ม

ธ.สนำมเป้ำ

90

11 พ.ค. 65

3188/65 จ.ส.อ.สมบูรณ์ สมสมัย
จ.ส.อ.สุทธิโรจน์ กมลไชยวิทย์
3189/65 (ส.อ.สุขุม จันทร)

ธ.กระทรวงกลำโหม

สมองฝ่อวัยชรำ
ปอดอักเสบรุนแรงจำก
เชื้อโคโรนำไวรัส 2019

61

5 พ.ค. 65

ธ.บุรีรัมย์

ภำวะติดเชื้อในกระแสเลือด

63

25 พ.ย. 63

3190/65 นำง วงค์วันดี เคนทวำย

ธ.นครพนม

ชรำ

89

3 มี.ค. 65

3191/65 นำง ดำเนิน เสือคง

ขกท.

53

17 เม.ย. 65

3192/65 นำง มะลิ บุญคง

มทบ.36

71

1 พ.ค. 65

3193/65 นำง จีระยอง ภูษี

มทบ.17

55

11 เม.ย. 65

3194/65 นำง คำเพียร ยำรังษี

ช.3

มะเร็งเต้ำนมระยะสุดท้ำย
ภำวะติดเชื้อในกระแสเลือด
และเม็ดเลือดขำวต่ำ
เลือดออกในทำงเดินอำหำร
ส่วนต้น
ปอดอักเสบติดเชื้อร่วมกับ
ติดเชื้อโควิด

74

22 เม.ย. 65

สวัสดิการสาร

ชรำภำพ

อายุ วันที่เสียชีวิต

กรกฎาคม 2565

28

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

3195/65 นำย นิพล ร่องเสอียบ

กส.ทบ.

3196/65 จ.ส.ท.ประจวบ ศรีประดิษฐ์

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต
64

4 พ.ค. 65

มทบ.17

ติดเชื้อในกระแสเลือด
ปอดอักเสบจำกไวรัสโควิด
19

77

30 เม.ย. 65

3197/65 จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ ภูมิแดนดิน

ร.8 พัน.3

มะเร็งปอด

31

14 เม.ย. 65

3198/65 ร.ต.โกวิต แนวสวัสดิ์

ธ.เพชรบูรณ์

ตำยธรรมชำติไม่ทรำบโรค

63

28 เม.ย. 65

3199/65 นำง ทองสุข อ้นสุ่ม

ธ.อุตรดิตถ์

หัวใจล้มเหลว

82

25 เม.ย. 65

3200/65 ว่ำที่ ร.ต.สุวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ

ธ.ลพบุรี

ปอดอักเสบโควิด

88

14 เม.ย. 65

3201/65 นำย ศักดำ ยุติศรี

ธ.อุตรดิตถ์

ภำวะภูมิคุ้มกันต่ำ

50

19 เม.ย. 65

3202/65 จ.ส.อ.บัวผำ จิเจียก

ธ.พิษณุโลก

74

19 ม.ค. 65

3203/65 จ.ส.อ.อนันต์ พวงสูงเนิน

ปอดอักเสบรุนแรง
ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่ำง
ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม. รุนแรง

76

20 เม.ย. 65

3204/65 นำง ถนอม ป้องขันธ์

ธ.ขอนแก่น

83

2 พ.ค. 65

3205/65 นำง กิมหยุน ศิริอินทร์

ธ.เพชรบูรณ์

88

29 เม.ย. 65

3206/65 จ.ส.อ.ประเสริฐ แสงจันทร์

ธ.อุตรดิตถ์

21 เม.ย. 65

3207/65 นำง เกี๋ยง แสนทนันชัย

ธ.เชียงรำย

3208/65 จ.ส.อ.วิทยำ บุญยงค์

ธ.กำญจนบุรี

ปอดติดเชื้อ
80
ทุพโภชนำกำรจำกนอนติด
เตียง
94
กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดจำก
หลอดเลือดหัวใจ
68

3209/65 ร.ต.กฤษณพล สูงลอย

ธ.กำญจนบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

62

22 เม.ย. 65

3210/65 นำย อำนวย คร่ำกระโทก

จบ.

ติดเชื้อในกระแสเลือด

60

8 พ.ค. 65

3211/65 นำง ดวง มิตรสันเทียะ

พัน.สร.3

ปอดติดเชื้อจำกโควิด-19

83

26 เม.ย. 65

3212/65 นำย โฮม สีดำพันธ์

ป.6 พัน.6

62

2 พ.ค. 65

3213/65 นำย สุวรรณ คุ้มญำติ

พัน.ซบร.กรม สน.2

เส้นเลือดฝอยในสมองแตก
สมองขำดอำกำศจำกกำรรัด
บริเวณลำคอ

61

26 เม.ย. 65

3214/65 นำง ฮง แหวนวิเศษ (แว่นวิเศษ)

สง.สด.จว.ส.น.

เบำหวำน

82

4 มี.ค. 65

สวัสดิการสาร

มะเร็งกระดูก
ตำยธรรมชำติ/สมองฝ่อวัย
ชรำ

กรกฎาคม 2565

29 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65

29

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3215/65 นำย อำนวย เทสมุทร

ช.พัน.4 พล.ร.4

หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

68

9 เม.ย. 65

3216/65 นำง บุญชู ผิวเณร

ธ.กำญจนบุรี

กล่องหัวใจล้มเหลว

88

21 ก.พ. 65

3217/65 นำง สุภำพ เพ็งแจ่ม

ธ.สระบุรี

ติดเชื้อโควิด-19

82

25 เม.ย. 65

3218/65 นำง บุญเรือน อิสสระวงศ์

ธ.ยโสธร

ปอดติดเชื้อ

83

4 พ.ค. 65

3219/65 นำย สมจิตร์ มีจันทร์

ธ.ร้อยเอ็ด

เส้นเลือดในสมองแตก

62

30 เม.ย. 65

3220/65 นำง ธรรมมำ ต้นจำน

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. เสื่อมของสมองในวัยชรำ

86

9 มี.ค. 65

3221/65 นำง ทองใบ แสงจันทร์

ธ.เพชรบูรณ์

90

4 ก.พ. 65

3222/65 ส.อ.ชื่น สะใบบำง

ส่วนกลำง

ภำวะกำรหำยใจล้มเหลว
ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแส
เลือด

83

9 พ.ค. 65

3223/65 ร.ต.สุรวัช แก้วอำรัตน์

สส.ทหำร

มะเร็งลำไส้ใหญ่

85

12 เม.ย. 65

3224/65 นำง จริยำ ภวังคะนันท์

นรด.(รด.)

สันนิษฐำนภำวะชรำภำพ

83

24 ก.พ. 65

3225/65 ร.ต.หญิง วำสนำ ทองกร

ธ.รังสิต-คลอง 3

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

67

12 พ.ค. 65

3226/65 จ.ส.อ.จ่วน ปิ่นกุมภีร์

5 เม.ย. 65

3227/65 ร.ต.อัครเดช เอนกนันต์

ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้ำ โควิด
88
สมองขำดออกซิเจน ติดเตียง
ธ.เตำปูน
(เดิม)
70

22 เม.ย. 65

3228/65 นำง สุภี กล่ำจตุรงค์

ธ.ตลิ่งชัน

ปอดติดเชื้อ

76

9 พ.ค. 65

3229/65 น.ส. ชูศรี แสงทอง

ธ.สำนักพหลโยธิน

ชรำภำพ

80

8 พ.ค. 65

3230/65 นำง อ่อน ชุดพิมำย

ธ.ปำกช่อง

ตับอักเสบ

95

5 เม.ย. 65

3231/65 นำง ต้อน ฟูมั่น

70

4 เม.ย. 65

3232/65 นำง สมจิตร ผ่องแผ้ว

ธ.กำแพงเพชร
ปอดติดเชื้อ
ธ.คอสโมออฟฟิศพำร์ ระบบไหลเวียนล้มเหลวจำก
คเมืองทองธำนี
โรคประจำตัวเรื้อรัง

77

12 เม.ย. 65

3233/65 พ.อ.อำคม เพียงนั้น

ศสร.

ปอดติดเชื้อ

53

24 เม.ย. 65

3234/65 นำง เหลี่ยม มำรศรี

ธนำณัติ

ติดเชื้อทำงเดินปัสสำวะ

87

26 เม.ย. 65

3235/65 นำง แจ่ม รัตนวัน

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. หัวใจวำย

89

2 เม.ย. 65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

30

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3236/65 จ.ส.อ.สงัด อินทรมณี

ธ.ชลบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

75

16 เม.ย. 65

3237/65 ร.ต.ไพฑูรย์ สุขเทพ

ธ.ปรำณบุรี

73

2 พ.ค. 65

3238/65 ร.ต.ตอง กลิ่นศรีสุข

89

3 พ.ค. 65

3239/65 นำย เสน่ห์ ประสิทธิ์

ธ.ลพบุรี
ธ.ตลำดหนองหอยเชียงใหม่

ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภำวะหำยใจล้มเหลว
เฉียบพลัน
ภำวะติดเชื้อโควิด(ปอดติด
เชื้อรุนแรง)

66

26 เม.ย. 65

3240/65 นำย สันต์ อรศรี

ธ.บิ๊กซี ลพบุรี 2

ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19

82

25 เม.ย. 65

3241/65 นำย ถวิล สุขปรำณี

สง.สด.ก.ท.

ชรำภำพ

84

20 มี.ค. 65

3242/65 ร.ต.พิษณุ ต๊กควรเฮง

มทบ.46

มะเร็งตับ

59

3 มี.ค. 65

3243/65 พ.ท.ศักดิ์เกษม ญำณะสูตร์

ร.21 พัน.1 รอ.

เนื้องอก (รวมมะเร็ง)

66

21 เม.ย. 65

3244/65 จ.ส.อ.ประชุม ร่วมรักษ์

มะเร็งปอด

66

28 เม.ย. 65

3245/65 นำง จันทร์เป็ง ทำนัน

ธ.พระพุทธบำท
ธ.ย่อยเซ็นทรัล เฟส
ติวัล ภูเก็ต

20 เม.ย. 65

3246/65 ร.ท.สมศักดิ์ หอมขจร

ธ.เพชรบูรณ์

3247/65 ส.อ.จำเนียร ไชยะโส

ธ.ลพบุรี

หัวใจเต้นผิดจังหวะ
79
เลือดออกในสมองจำกควำม
ดันโลหิตสูง
63
สำบสูญตำมสั่งศำล
คดีหมำยเลขดำที่
พ194/2564
64
คดีหมำยเลขแดงที่
พ466/2564

3248/65 นำง ไอ่ อภัยโส

ธ.นครพนม

ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด 19

86

25 เม.ย. 65

3249/65 พ.ต.วิศำสตร์ พรหมเศรษฐำ

ธ.ถ.โพศรี-อุดรธำนี

ติดเชื้อโคโรน่ำไวรัส 2019

85

30 มี.ค. 65

3250/65 ร.ท.อำนนท์ กำหลง

ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด

เบำหวำน

64

13 เม.ย. 65

3251/65 ร.ท.อำมร พลชนะ

ธ.ปัตตำนี

ตับแข็ง

60

1 เม.ย. 65

3252/65 นำง อำรีย์ แสงนำค

ส่วนกลำง

ตำยธรรมชำติไม่ทรำบโรค

73

13 พ.ค. 65

3253/65 นำง บำนเย็น คุ้มคำแหง

ธนำณัติ

เส้นเลือดในสมองตีบ

79

8 พ.ค. 65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

3 พ.ค. 65

9 ส.ค. 64

31

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

3254/65 นำง ยิ้ม สะแกคุ้ม

ธ.อยุธยำ

3255/65 นำย คิด ทองสุก

ธ.อรัญประเทศ

3256/65 พ.อ.หญิง รัชนี หงส์ทอง

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

ติดเชื้อโควิด
ปอดอักเสบติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019

79

5 พ.ค. 65

86

3 พ.ค. 65

ปอดติดเชื้อ

77

16 พ.ค. 65

3257/65 นำง ทวี สุดทิม

ธ.เตำปูน
ธ.เทสโก้ โลตัส
ประชำชื่น

ป่วยธรรมชำติไม่ทรำบโรค

70

14 เม.ย. 65

3258/65 ร.อ.วัฒนำกร โตทรัพย์

ธ.สำนักรำชดำเนิน

66

12 พ.ค. 65

3259/65 นำย สมส่วน คำชื่น

ธ.เตำปูน

มะเร็งตับ
ช็อคจำกติดเชื้อในกระแส
เลือด

70

6 พ.ค. 65

3260/65 นำง ประทุม เทศสูงเนิน

ธ.ย่อยบำงโพ

14 พ.ค. 65

3261/65 นำย ไพวงศ์ ภู่พูลเพียร

ธ.เตำปูน

ติดเชื้อในกระแสเลือด
91
เลือดออกในสมองจำกล้ม
ศีรษะกระแทกร่วมกับติดเชื้อ
รุนแรงมำก
78

3262/65 นำง แก้ว ศรีสุนทร

ธ.ลพบุรี

ชรำ

82

6 พ.ค. 65

3263/65 นำง กำญจนำ ตนดี

ธ.ปำกช่อง

27 เม.ย. 65

3264/65 ร.อ.ชูชำติ พุ่มมำลำ

ธ.ปำกช่อง

กระดูกต้นคอหักจำกเนื้องอก 61
มะเร็งต่อมลูกหมำกระยะ
แพร่กระจำย
62

3265/65 นำง ศรีนวล ผลทอง

ติดเชื้อในกระแสเลือด

80

15 พ.ค. 65

3266/65 จ.ส.อ.ธวัชชัย ปรีชำวิทย์

ธ.สนำมเสือป่ำ
ธ.เทสโก้ โลตัส
ประชำชื่น

มะเร็งลำไส้ใหญ่

71

7 พ.ค. 65

3267/65 นำย สนัด ต่ำยขำว

ธ.ลพบุรี

เป็นลม

76

13 พ.ค. 65

3268/65 ร.ต.ฉลวย จันทะฟอง
นำง ปิยะพันธ์ เชื้อพนม(ภวะ
3269/65 วิจำรณ์)

89

12 พ.ค. 65

75

16 เม.ย. 65

3270/65 จ.ส.อ.ยงยุทธ ภู่ขำว

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. สมองฝ่อวัยชรำ
ธ.ถ.พรหมรำชอุบลรำชธำนี
ชรำ
สงสัยภำวะทำงเดินหำยใจ
ล้มเหลวจำกทำงเดินหำยใจ
ธ.ลพบุรี
อุดกั้น

69

2 เม.ย. 65

3271/65 นำง วันเพ็ญ ดำเผือก

ธ.สระบุรี

55

26 เม.ย. 65

สวัสดิการสาร

หลอดเลือดสมองตีบ

กรกฎาคม 2565

15 พ.ค. 65

21 เม.ย. 65

32

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3272/65 จ.ส.อ.ปรีชำ ไตรเดช

ธ.ปรำจีนบุรี

เบำหวำน

83

9 พ.ค. 65

3273/65 นำง มี อังคณำ

ธ.ปรำจีนบุรี

84

30 เม.ย. 65

3274/65 ร.อ.สำคร วงษ์สุรินทร์

ธ.ปรำจีนบุรี

มะเร็งท่อน้ำดี
หลอดอำหำรอักเสบขั้น
รุนแรง

63

6 พ.ค. 65

3275/65 พระ ประชุม ถำวรเจริญ

ธ.ปรำจีนบุรี

มะเร็งระยะสุดท้ำย

82

6 พ.ค. 65

3276/65 นำง วินัย ตะสูงเนิน

ธ.ปรำจีนบุรี

59

4 พ.ค. 65

3277/65 พ.ท.สำรวย คล้ำภิบำล

ธ.รำชบุรี

มะเร็งปอดระยะลุกลำม
กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด
หัวใจวำย

82

21 เม.ย. 65

3278/65 นำง ทิพย์ยันตรี พิมพำกุล

ธ.รำชบุรี

ปอดติดเชื้อ

70

24 เม.ย. 65

3279/65 ร.ต.อ.ประสพโชค กุลกลม

มทบ.22

เลือดออกในสมอง

63

23 เม.ย. 65

3280/65 นำง ชื้น บริสุทธิ์

มทบ.18

หัวใจวำยเฉียบพลัน

90

27 เม.ย. 65

3281/65 นำย เยื้อน เอี่ยมสอำด

90

23 เม.ย. 65

3282/65 นำง ลัดดำ พงษ์พิพัฒน์

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ป่วยธรรมชำติไม่ทรำบโรค
ตำยตำมธรรมชำติไม่ทรำบ
มทบ.18
โรค

82

28 เม.ย. 65

3283/65 ร.ต.ผ่อน ขุนมธุรส

ธ.พิษณุโลก

หัวใจล้มเหลวจำกชรำภำพ

85

22 เม.ย. 65

3284/65 พระ อนุโชติ นิมะวัฒนะ

ธ.สนำมเสือป่ำ
ธ.กองบัญชำกำร
กองทัพบก

ชรำภำพ

80

16 พ.ค. 65

มะเร็งที่ลำไส้เล็ก
ปอดติดเชื้อจำกไวรัสโควิด
19

74

6 พ.ค. 65

73

10 พ.ค. 65

ปอดติดเชื้อจำกสำลักอำหำร 93

11 พ.ค. 65

โควิด-19

72

6 พ.ค. 65

3285/65 พ.ท.มนัส ภู่น้อย
3286/65 นำง อุบลรัตน์ ป้อมสิงห์

3288/65 พ.อ.หญิง วิลำสนี ดิสสะมำน

ธ.ลพบุรี
ธ.กองบัญชำกำร
กองทัพบก
ธ.กองบัญชำกำร
กองทัพบก

3289/65 ร.อ.สนำม นิลบดี

ธ.สัตหีบ

ปอดติดเชื้อจำกโควิด-19

79

12 พ.ค. 65

3290/65 พล.ต.ณรงค์ดศิ สีทำแก

ธ.อุดรธำนี

หัวใจล้มเหลว

69

5 พ.ค. 65

3287/65 นำง อำภรณ์ ประภำสโนบล

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

33

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3291/65 นำง แดง ใจสมัคร

ธ.เลย

3292/65 นำง เจริญ วงษ์ครุฑ

ธ.ปรำจีนบุรี

3293/65 นำง เกษร ศรีสมบูรณ์

ธ.รำชบุรี

ติดเชื้อโคโรนำไวรัสสำยพันธุ์
ใหม่
84
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจำก
โรคประจำตัวเรื้อรัง
86
ตำยตำมธรรมชำติไม่ทรำบ
โรค
77

3294/65 นำย วัลลภ น้ำเจริญ

ธ.เตำปูน

ติดเชื้อในกระแสโลหิต

63

17 พ.ค. 65

3295/65 นำง อนงค์ สุคนธเสนี

กร.ทบ.

สมองขำดเลือด

84

11 พ.ค. 65

3296/65 จ.ส.อ.โชคชัย มงคล

ยศ.ทบ.

ปอดอักเสบติดเชื้อ

51

27 เม.ย. 65

3297/65 นำย จรัญ ศรศิลป์

ม.3 พัน.13

สันนิษฐำนโรคมะเร็งคอ

50

4 พ.ค. 65

3298/65 นำง มณี ทองประเสริฐ

ศปภอ.ทบ.4

ปอดติดเชื้อ

62

23 ก.พ. 65

3299/65 นำย ชู จันพยูร

รพ.ค่ำยเขตอุดมศักดิ์ ปอดติดเชื้อโควิด 19

84

6 เม.ย. 65

3300/65 นำย ชน บุญทิม

ร.6

เลือดเป็นกรดอย่ำงรุนแรง

62

29 เม.ย. 65

3301/65 นำย ทำนอง ด่อนชนะ

สง.สด.จว.ล.พ.

79

17 เม.ย. 65

3302/65 นำย ประสิทธิ์ ชื่นหิรัญ

พล.พัฒนำ 3

เส้นเลือดในสมองแตก
ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่ำง
รุนแรง

82

25 เม.ย. 65

3303/65 นำง สำรำญ จิตรีชัย

ม.3 พัน.18

1 พ.ค. 65

3304/65 นำย แสวง ทองเชิด

ส่วนกลำง

ชรำภำพ
87
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจำก
โรคควำมดันโลหิตสูง
64

3305/65 ส.อ.หญิง นงลักษณ์ ญำณศิริ

82

16 พ.ค. 65

83

6 พ.ค. 65

65

21 เม.ย. 65

3308/65 พ.ท.ใจ เอกฉำย

ส่วนกลำง
ปอดติดเชื้อ
ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์
มหำสำรคำม
ชรำ
ภำวะแทรกซ้อนจำกบำดเจ็บ
ธ.อุตรดิตถ์
ที่ศีรษะจำกจรำจรทำงบก
สมองได้รับบำดเจ็บจำกกำร
ธ.รำชบุรี
ล้ม

82

25 เม.ย. 65

3309/65 ร.ต.เชวง สีเทำ

ธ.น่ำน

76

10 พ.ค. 65

3306/65 นำง ทองจันทร์ รำชกิจ
3307/65 ร.อ.ภำคภูมิ พูลประดิษฐ์

สวัสดิการสาร

มะเร็งกล่องเสียง

กรกฎาคม 2565

8 พ.ค. 65
10 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65

18 พ.ค. 65

34

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
และปอด

3310/65 นำง นกเอี้ยง ศรีอู๋

อายุ วันที่เสียชีวิต

3311/65 นำย บุญสวน บุดดี

ธ.รำชบุรี
ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์
มหำสำรคำม
มะเร็งกระเพำะอำหำร

3312/65 ร.ต.นพดล ศักดิ์ศิริ

ธ.ปรำจีนบุรี

3313/65 ร.ต.ชำญ สำดศรี

ธ.เตำปูน

3314/65 ร.ต.บุญรอด พัดสองชั้น

ธ.สกลนคร

หัวใจเต้นช้ำรุนแรง
65
ติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกับ
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
62
ปอดล้มเหลว ไตล้มเหลว
เฉียบพลัน
89

3315/65 พ.อ.ธนพัฒน์ ประสำทเขตกำร

ธ.สำนักรำชดำเนิน

ชรำภำพ

3316/65 พ.ท.ดำรงค์ ศรีสมบูรณ์

ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้ำ ติดเชื้อในทำงเดินปัสสำวะ

80

6 พ.ค. 65

3317/65 นำง บัวเพ็ญ สิงห์โขด

73

1 พ.ค. 65

89

4 พ.ค. 65

3319/65 พ.ท.ทรงชัย นำคจู

ธ.สันป่ำข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในช่องท้อง
มะเร็งต่อมทำงเดินน้ำดีเป็น
ธ.สระบุรี
สำเหตุตำย
ธ.วงเวียนสระแก้วลพบุรี
ปอดติดเชื้อ

71

9 พ.ค. 65

3320/65 พ.อ.วิลำศ พรรณธนะ

ธ.สำนักพหลโยธิน

กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด

90

18 พ.ค. 65

3321/65 นำย คำตัน ศรียำงนอก

ธ.ศรีษะเกษ

66

22 เม.ย. 65

3322/65 นำย สมคิด สัมพันธพงษ์

เบำหวำน
ติดเชื้อร่วมกับภำวะตับแข็ง
และไตวำย

56

5 เม.ย. 65

3323/65 นำง สุกัญญำ สุทำรส

มทบ.27
ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์
มหำสำรคำม
ติดเชื้อในกระแสเลือด

75

9 เม.ย. 65

3324/65 จ.ส.อ.สุริยันต์ โยธะพันธ์

ธ.ร้อยเอ็ด

ปอดติดเชื้อรุนแรง

55

4 พ.ค. 65

3325/65 นำง ก้ำน คำหวำน

ส่วนกลำง

17 พ.ค. 65

3326/65 พ.ต.ปรีชำ ขำปำกพลี

ธ.ปรำจีนบุรี

ชรำ
82
ปอดติดเชื้อและน้ำในเยื่อหุ้ม
ปอดเป็นหนอง
72

3327/65 จ.ส.อ.เซี้ยง ปรำโมทย์มณีรัตน์

ธ.นครศรีธรรมรำช

กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด

92

30 เม.ย. 65

3328/65 จ.ส.อ.มนูญ เอี่ยมสำรำญ

ธ.นครรำชสีมำ

ควำมดันโลหิตสูง

71

8 พ.ค. 65

3318/65 นำย เย็น มำลี

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

73

30 เม.ย. 65

84

10 พ.ค. 65
16 พ.ค. 65

30 เม.ย. 65

84

12 พ.ค. 65

14 พ.ค. 65

9 เม.ย. 65

35

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3329/65 พ.ต.ชำญวิทย์ ชนะหำญ

ติดเชื้อทำงเดินปัสสำวะ
ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. และมีภำวะช็อค

78

5 เม.ย. 65

3330/65 นำย ขำน นำมตะ

ธ.เลย

โควิด 19

92

28 เม.ย. 65

3331/65 นำย เพ็ชร ภูสังกำ

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. มะเร็งตับ

73

29 เม.ย. 65

3332/65 นำย เสำร์ กุคำรักษ์

ธ.นครรำชสีมำ

84

6 พ.ค. 65

3333/65 ร.ต.ทองเติม ลับสูงเนิน

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. มะเร็งท่อน้ำดี

60

30 เม.ย. 65

3334/65 นำง ทองศรี บุญปลื้ม

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. ชรำ

98

28 เม.ย. 65

3335/65 นำง สำรวย ดำรงค์ศักดิ์

ธ.บุรีรัมย์

ตับ

85

6 พ.ค. 65

3336/65 นำย เจริญ แก้วทองสร

รพ.ค่ำยวชิรำวุธ

มะเร็งตับ

68

6 เม.ย. 65

3337/65 พระ อำนำจ มะลิวัลย์

ธ.สนำมเสือป่ำ

ชรำภำพ

67

14 พ.ค. 65

3338/65 นำง สมพร อบรมศิลป์

ธ.สระบุรี

88

20 พ.ค. 65

3339/65 นำง สอน ลีกำ

ธ.ศรีย่ำน

ชรำภำพ
ภำวะผิดปกติของระบบ
ประสำท,สมองบวม

68

9 พ.ค. 65

3340/65 ร.ต.ชัยวัฒน์ นำมเวช

ธ.นครรำชสีมำ

87

4 พ.ค. 65

3341/65 นำง เมล็ด อุตรนคร

ธ.อุดรธำนี

ควำมดันสูง
เลือดออกในสมองข้ำงซ้ำย
สมองบวม

79

26 พ.ย. 63

3342/65 พ.ท.ผำสุข มั่งกุยลิ

มทบ.17

56

10 เม.ย. 65

3343/65 จ.ส.อ.วีรชัย มงคล

ธ.กระทรวงกลำโหม

ติดเชื้อในกระแสเลือด
ทำงเดินหำยใจอุดตัน
เฉียบพลัน

60

21 เม.ย. 65

3344/65 ร.ต.นพพงศ์ วงษ์จันทนำ

ธ.ตำก

62

20 เม.ย. 65

3345/65 ร.อ.เช็ง อึงสวัสดิ์

ธ.แพร่

ปอดติดเชื้ออักเสบรุนแรง
ภำวกำรณ์หำยใจล้มเหลว
จำกกำรติดเชื้อ

90

6 พ.ค. 65

3346/65 ส.อ.สิทธิชัย จันทร์ศิลำนนท์

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

ไตเรื้อรังระยะสุดท้ำย

45

11 พ.ค. 65

3347/65 นำย หล่อ แสงพรม

ธ.ปำกช่อง

ชรำ

86

7 พ.ค. 65

3348/65 นำง พุทธำ บุญกุศล

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. ชรำ

87

13 พ.ค. 65

สวัสดิการสาร

ชรำภำพ

กรกฎาคม 2565

36

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3349/65 นำย ประจวบ คเชนทร์ชำติ

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม. ตำยธรรมชำติไม่ทรำบโรค

70

9 พ.ค. 65

3350/65 นำง สี กุยแก้ว

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. ลมรั่วในช่องปอด

91

8 พ.ค. 65

3351/65 นำง สมบัติ คมไส

กรม ทพ.23

53

25 เม.ย. 65

3352/65 ร.ต.สมเกียรติ น้ำแก้ว

ธ.กำญจนบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด
หลอดเลือดสมองตีบขำด
เลือด

64

26 เม.ย. 65

3353/65 นำง สะอำด มงคลศิริ

ธ.สำนักรำชดำเนิน

ชรำภำพ(ป่วยติดเตียง)

90

19 พ.ค. 65

3354/65 นำง ตะลุ่ม มะลิลำ

ธ.สำนักรำชดำเนิน

ชรำภำพ

97

12 พ.ค. 65

3355/65 นำง กิมเซ็ง ทุยดอย

รร.จปร.

ติดเชื้อทำงเดินปัสสำวะ

79

3 พ.ค. 65

3356/65 นำย มำนะ ธนำภรณ์

ป.3

ติดเชื้อในปอด

74

7 พ.ค. 65

3357/65 พล.ต.ปริญญำ ปูรณะปัญญำ

65

18 เม.ย. 65

3358/65 จ.ส.ต.เอกนรินทร์ สุธรรม

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม. มะเร็งไตระยะสุดท้ำย
ตกจำกที่สูงบำดเจ็บ
ธ.ปรำจีนบุรี
ศีรษะ,ปอด

38

17 ธ.ค. 64

3359/65 ร.ต.สุชำติ ทองคำชุม

ธ.คลองปำง

ติดเชื้อในกระแสเลือด

62

3 พ.ค. 65

3360/65 นำย สูนย์ นนทะพิทำ

ธ.สระบุรี

มะเร็งปอด

81

10 พ.ค. 65

3361/65 ร.ต.สมนึก มำพันธ์ดุง

ธ.นครรำชสีมำ

87

3 พ.ค. 65

3362/65 นำง เกลี้ยง ทองกลำง

สมองฝ่อวัยชรำ
เส้นเลือดในสมองตีบและ
ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. เป็นผู้ป่วยติดเตียง

87

10 พ.ค. 65

3363/65 นำง หยด มีฤทธิ์

ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ชรำภำพ

86

29 เม.ย. 65

3364/65 นำง ทองมำก พิพัฒน์วิริยำภรณ์

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. หลอดเลือดสมองตีบ

85

4 พ.ค. 65

3365/65 นำง สมพงษ์ ไทยแท้

สลก.ทบ.

ภำวะหัวใจล้มเหลว

82

11 พ.ค. 65

3366/65 พ.ท.ประสิทธิ์ คทวณิช

ธ.สระบุรี

91

13 พ.ค. 65

3367/65 นำง บุญเหลือ สอนผำ

ธ.พญำไท

77

12 พ.ค. 65

3368/65 ร.ต.จักร์ สุดลำภำ

ธ.อยุธยำ

มะเร็งกระเพำะปัสสำวะ
ติดเชื้อในกระแสเลือดและ
ไตวำยเรื้อรัง
ติดเชื้อทำงเดินปัสสำวะ
รุนแรง

63

20 มี.ค. 65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

37

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3369/65 นำง บุญมี วงษ์สินธุ์

สง.สด.จว.ร.อ.

มะเร็งลำไส้

86

28 ก.พ. 65

3370/65 นำย ประเวศน์ แสงพลำย

ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2

58

8 พ.ค. 65

3371/65 ร.ต.แจ่ม อินอนันต์

ธ.ลพบุรี

หลอดเลือดหัวใจตีบ
ตำยตำมธรรมชำติโดยไม่
ทรำบสำเหตุ

90

11 พ.ค. 65

3372/65 ร.ต.วิจัย บุญยืน

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

ติดเชื้อในกระแสเลือด

79

10 พ.ค. 65

3373/65 ส.อ.ทรงศิลป์ อินสว่ำง

ธ.ลพบุรี

มะเร็งตับ

63

7 พ.ค. 65

3374/65 นำย ประชุม ไวยอนันต์

ธ.กระทรวงกลำโหม

ปอดติดเชื้อโควิด

84

1 ก.ย. 64

3375/65 ร.ต.สิทธิพร กรแก้ว

ธ.ชุมพร

ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง

82

20 มี.ค. 65

3376/65 จ.ส.อ.สุวัฒนำ ลำภำกรณ์

ธ.ลพบุรี

มะเร็งตับ

76

17 พ.ค. 65

3377/65 นำง อรุณ แดงสุวรรณ

วิสำมัญ

ชรำภำพ

91

23 พ.ค. 65

3378/65 นำย มณี สีวันนำ

สส.

ติดเชื้อในกระแสเลือด

71

7 เม.ย. 65

3379/65 นำย ธงไชย ไข่ทอง

สส.

ติดเชื้อโควิด

59

31 มี.ค. 65

3380/65 นำง สร้อยสุดำ ปิ่นแก้ว

ธ.สนำมเสือป่ำ

เสียชีวิตไม่ทรำบสำเหตุ

60

6 พ.ค. 65

3381/65 พ.อ.ศึกษำ กัลยำณมิตร

ธ.สนำมเสือป่ำ

89

5 พ.ค. 65

3382/65 นำย บรรยง ไตรมนตรี

ธ.อยุธยำ

ชรำภำพ
เสียชีวิตธรรมชำติไม่ทรำบ
โรค

75

14 พ.ค. 65

3383/65 นำง ศศิมำณวิกำร์ อินทะกนก

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด

70

26 เม.ย. 65

3384/65 นำง ฝำง ลำสกุล

ธ.ลพบุรี

ป่วยธรรมชำติไม่ทรำบโรค

94

19 พ.ค. 65

3385/65 ร.อ.จีระ ขันธรูจี

ธ.สนำมเป้ำ

ติดเชื้อในปอด

80

15 พ.ค. 65

3386/65 นำง สุนันทำ บุษสำย

ธ.รำชบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

99

2 พ.ค. 65

3387/65 พ.ต.สนิท รักกำรรบ

มะเร็งลำไส้ใหญ่
ชรำ,ควำมดันโลหิตสูง,
สมองเสื่อม,พำร์กินสัน

91

3 พ.ค. 65

3388/65 นำย ชะลอ คุ้มสำยสะอำด

ธ.ปรำจีนบุรี
ธ.วงเวียนสระแก้วลพบุรี

92

1 พ.ค. 65

3389/65 นำย สุรินทร์ รุจิระพงศ์

ธ.สูงเม่น

มะเร็งปอด

72

7 พ.ค. 65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

38

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

3390/65 นำย เจริญ หำญประโคน

ธ.บุรีรัมย์

3391/65 จ.ส.อ.กิตติภูมิ ทองแสง

ร.13 พัน.2

3392/65 นำย สมเดช เทศบุตร

สง.สด.จว.ศ.ก.

3393/65 นำย ตั๋น รินชม

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

เลือดออกในสมอง
เลือดออกทำงเดินอำหำร
เสียชีวิต

77

9 พ.ค. 65

37

27 มี.ค. 65

69

24 มี.ค. 65

ร.31 พัน.2 รอ.

ปอดติดเชื้อรุนแรง
ติดเชื้อในทำงเดินปัสสำวะ
รุนแรง

76

3 ม.ค. 65

3394/65 นำง อนันต์ ทำนะกูล

ร.14 พัน.1

มะเร็งตับระยะลุกลำม

66

1 พ.ค. 65

3395/65 นำง พยอม ดอกไธสง

ร.23 พัน.3

46

24 เม.ย. 65

3396/65 นำย สนั่น ตำคำ

ป.4 พัน.17

ภำวะหัวใจล้มเหลว
ได้รับบำดเจ็บรุนแรงทำง
สมอง

64

7 มี.ค. 65

3397/65 นำง กลิ่น ทำวะรัตน์

คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ติดเชื้อโควิด-19

83

3 พ.ค. 65

3398/65 นำย บำรุง สำยพันธุ์

ร.6 พัน.1

ปอดอักเสบติดเชื้อ

84

11 เม.ย. 65

3399/65 พ.อ.อมร อ่วมวงษ์

รวท.อท.ศอพท.

56

2 พ.ค. 65

3400/65 นำง ผำลี มั่นคง

มทบ.29

ติดเชื้อในกระแสเลือด
ตำยธรรมชำติไม่ทรำบโรค
(ชรำภำพ)

97

6 พ.ค. 65

3401/65 นำง วัฒนำ ณ พึ่งบุญ

พัน.ซบร.21 บชร.1

หัวใจตำยเฉียบพลัน

79

30 เม.ย. 65

3402/65 นำง วรรณำ ช่วยเยียวยำ

ธ.ลำพูน

ภำวะปอดติดเชื้อโควิด

95

28 เม.ย. 65

3403/65 นำง ยุพิน สิงวะรำช

ธ.กำฬสินธุ์

เบำหวำน

60

13 พ.ค. 65

3404/65 นำย สุรพล ยำวงษ์

ธ.อุตรดิตถ์

หัวใจล้มเหลว

61

7 พ.ค. 65

3405/65 นำง นกแก้ว เรียงสันเที๊ยะ

ธ.พิษณุโลก

87

24 เม.ย. 65

3406/65 นำย บุญลือ มิตรชื่น

ธ.พิษณุโลก

ปอดติดเชื้อ
สันนิษฐำนเสียชีวิตจำก
ภำวะแทรกซ้อนโรคมะเร็ง
ลำไส้

82

3 พ.ค. 65

3407/65 นำง ใครสี บูรณสรรค์

ธ.ขอนแก่น

หลอดเลือดสมองตีบ

80

6 พ.ค. 65

3408/65 ร.ต.ประสิทธิ์ ศรีทอง

ธ.พิษณุโลก

มะเร็งตับระยะสุดท้ำย

61

27 เม.ย. 65

3409/65 นำง นิภำ สุขเรืองมี

ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งถุงน้ำดี

63

27 เม.ย. 65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3410/65 จ.ส.อ.วีระ พูลสุวรรณ

ธ.พิษณุโลก

ติดเชื้อในกระแสเลือด

84

1 พ.ค. 65

3411/65 นำย เชย เจริญสุข

ธ.หำดใหญ่

ติดเชื้อโควิด 19 ลงปอด

90

27 เม.ย. 65

3412/65 นำง ทิม สุนำวงษ์

ป.72 พัน.723

แผลติดเชื้อ

89

5 เม.ย. 65

3413/65 นำย เชย ชำวพิมำย

ช.พัน.3 พล.ร.3

30 เม.ย. 65

3414/65 นำง จันทร์ ใจชุ่ม

มทบ.33

ภำวะปอดอักเสบติดเชื้อ
86
เส้นประสำทอักเสบ อัมพำต
เฉียบพลัน ทำให้กล้ำมเนื้อ
หำยใจอ่อนแรง
62

3415/65 นำง พัชรินทร์ ภูอำภรณ์(คงภูศรี) ธ.ปรำจีนบุรี

มะเร็งลำไส้ใหญ่

43

18 พ.ค. 65

3416/65 นำย เลียน พลสนอง

ธ.ยโสธร

เบำหวำน

84

14 พ.ค. 65

3417/65 นำง อ่อนจันทร์ ศรีลำดเลำ

ธ.เพชรบูรณ์

72

13 พ.ค. 65

3418/65 นำง อุไร ไขว้พันธุ์

ไตวำยระยะสุดท้ำย
ตำยตำมธรรมชำติไม่ทรำบ
ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. โรค

90

7 พ.ค. 65

3419/65 นำง แพร กันทะสอน

ธ.ย่อยถนนเจริญนคร ชรำ

82

18 เม.ย. 65

3420/65 นำย บุญช่วย รอดประเสริฐ

ธนำณัติ

หัวใจตำยเฉียบพลัน

85

25 พ.ค. 65

3421/65 พ.อ.อิทธิศักดิ์ มีลำภ

จบ.

หัวใจทำงำนล้มเหลวฉับพลัน 60

21 พ.ค. 65

3422/65 พ.อ.บุญยืน ยงสวัสดิ์

เบำหวำน,ควำมดัน,ไต

78

25 พ.ค. 65

แผลติดเชื้อที่เท้ำขวำ

59

9 พ.ค. 65

ติดเชื้อในทำงเดินปัสสำวะ

84

13 พ.ค. 65

3425/65 นำง สมจิตร์ ยินดีภพ

ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้ำ
ธ.เทสโก้ โลตัส ประชำ
ชื่น
ธ.วงศ์สว่ำง ทำวน์เซ็น
เตอร์
ธ.ถ.ประชำรำษฎร์นนทบุรี

ติดเชื้อระบบทำงเดินปัสสำวะ 86

11 พ.ค. 65

3426/65 นำง กิมฮวย คะอังกุ

ธ.สนำมเป้ำ

หัวใจวำยฉับพลัน

73

14 พ.ค. 65

3427/65 นำย จินดำ ชะทะหนมนตรี

ธ.กระทรวงกลำโหม

มะเร็งตับ

64

15 พ.ค. 65

3428/65 พ.ท.พีระศักดิ์ พูลโอษฐ์

ธ.พญำไท

มะเร็งปอดระยะแพร่กระจำย 70

17 พ.ค. 65

3429/65 นำง หนูแหวน ฐำนสินพูล

ธ.ชุมแพ

ไทรอยด์เป็นพิษ

11 พ.ค. 65

3423/65 นำง ปรัศนีย์ วิริยะธนิต
3424/65 นำง สุดใจ ตุ่นแก้ว

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

76

2 พ.ค. 65

40

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3430/65 ร.ท.ชูชำติ มีหวัง

ธ.หัวหินประจวบคีรีขันธ์

ภำวะติดเชื้อในกระแสเลือด

74

29 เม.ย. 65

3431/65 นำง ไพฑูล เควิง

ธ.ปรำณบุรี

มะเร็งปอด

66

8 พ.ค. 65

3432/65 จ.ส.อ. สุนทร โภคำแสง

ธ.เลย

มะเร็งท่อน้ำดี

78

2 พ.ค. 65

3433/65 นำง เสงี่ยม ศรีธัญรัตน์(มหำวัน)

ธ.เลย

81

8 ธ.ค. 64

3434/65 นำง บุญมี คำบรรจง

รร.ม.ศม.

ปอดติดเชื้อโควิด 19
ติดเชื้อในกระแสเลือด
จำกแผลที่ก้นกบ

66

8 เม.ย. 65

3435/65 นำง วงค์เดือน แกดำ

มทบ.28

หัวใจล้มเหลว

84

1 พ.ค. 65

3436/65 นำย ประสิทธิ์ จำรุตัน

พล.ม.3

78

7 พ.ค. 65

3437/65 ร.อ.ณัฐวุธ ธรรมรักษ์

ม.พัน.16 พล.ร.5

เบำหวำนควำมดัน
สมองฉีกขำดจำกบำดแผล
กระสุนปืนบริเวณศีรษะ

52

4 พ.ค. 65

3438/65 นำง มะลิ นำสืบ

96

20 พ.ค. 65

90

19 พ.ค. 65

3440/65 นำง ถวิล อินทร์แก้ว

วิสำมัญ
ชรำ
ธ.ย่อยถนนพหลโยธินสะพำนใหม่
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ภำวะหำยใจล้มเหลวจำก
ธ.ปรำจีนบุรี
ติดเชื้อโควิด 19

89

7 พ.ค. 65

3441/65 นำง บุญรอด วรพุฒ

ธ.รำชบุรี

ติดเชื้อในทำงเดินปัสสำวะ

88

10 พ.ค. 65

3442/65 นำย สนั่น แตงกลำด

มะเร็งกระเพำะอำหำร

88

19 พ.ค. 65

3443/65 นำง อุไร เจริญศักดิ์

ธ.เพชรบูรณ์
ธ.กองบัญชำกำร
กองทัพบก

ชรำ

101 23 พ.ค. 65

3444/65 นำง ประทุม มีมั่ง

ธ.กำญจนบุรี

เลือดออกในสมอง

86

14 พ.ค. 65

3445/65 นำง ย้อย ไวกระโทก

ธ.สระแก้ว

หัวใจล้มเหลว

83

4 พ.ค. 65

3446/65 ร.ต.ชุ้น ซิ้มประเสริฐ

ธ.อรัญประเทศ

69

7 พ.ค. 65

3447/65 นำย สมชำย เอี่ยมสำอำงค์

มทบ.17

มะเร็งตับ
ตำยตำมธรรมชำติไม่ทรำบ
โรค

69

10 พ.ค. 65

3448/65 นำง บุบผำ พุ่มเกิด

มทบ.41

ปอดอักเสบติดเชื้อ

81

4 พ.ค. 65

3439/65 ร.ต.ชุบ ห้วยหงษ์ทอง

สวัสดิการสาร
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3449/65 นำง เทียนทอง เหล่ำสวัสดิ์

ธ.ถ.พรหมรำชอุบลรำชธำนี

ติดเชื้อในทำงเดินอำหำร
อย่ำงรุนแรง

87

10 พ.ค. 65

3450/65 นำง นิรมล สำรำญสุข

ธ.อุบลรำชธำนี

ตำยธรรมชำติไม่ทรำบโรค

69

15 พ.ค. 65

3451/65 นำย ทองจันทร์ นันทะวงศ์

สปท.

82

15 พ.ค. 65

3452/65 นำย ปรีชำ ฝั่งทะเล

พัน.ป.ศป.

ภำวะเลือดออกในสมอง
ติดเชื้อในกระแสเลือดจำก
ปอดอักเสบร่วมกับติดเชื้อ
โควิด-19

70

12 เม.ย. 65

3453/65 นำย สมยศ โปเดิม

กรม ทพ.11

หัวใจล้มเหลวฉับพลัน

56

27 เม.ย. 65

3454/65 นำง ไสว รัตนวร

มทบ.31

สมองฝ่อวัยชรำ

81

5 พ.ค. 65

3455/65 ร.อ.จินดำ ไทยนุกูล

ธ.ชุมพร

ติดเชื้อในปอด

82

13 พ.ค. 65

3456/65 นำย นม สร้อยบัวงำม

ปอดติดเชื้อ

83

19 ธ.ค. 63

3457/65 นำง อนันต์ สุวรรณนิยม

นรด.(รด.)
ธ.ย่อยบิ๊กซีถนน
พระรำมที่ 2

ชรำภำพ

69

23 พ.ค. 65

3458/65 นำย ผัน ภำคสินธ์

ธ.อุทัย-อยุธยำ

78

9 พ.ค. 65

60

21 พ.ค. 65

83

12 เม.ย. 65

3461/65 จ.ส.อ.อัมพร ไชยเดชกำจร

มะเร็งระยะลุกลำม
กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้ำ เฉียบพลัน
ธ.สี่แยกถนนบำงขุน
เทียน-พระรำม 2
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจำย
ตำยตำมธรรมชำติไม่ทรำบ
ธ.รำชบุรี
โรค

83

11 ม.ค. 65

3462/65 นำง กองสิน ดำนขุนทด

ธ.ศรีย่ำน

ระบบหัวใจล้มเหลว

69

24 พ.ค. 65

3463/65 นำย มงคล บำนแย้ม

ธ.ปำกเกร็ด

ติดเชื้อในกระแสเลือด

77

3 พ.ค. 65

3464/65 ร.ต.สุพจน์ ป้อมเรือง

ธ.ศรีย่ำน

ปอดติดเชื้อและพำร์กินสัน

81

27 พ.ค. 65

3465/65 นำย จันทำ คำวันสำ

ธ.อรัญประเทศ

ตำยธรรมชำติไม่ทรำบสำเหตุ 87

5 พ.ค. 65

3466/65 นำย ทองพูน ทองนวล

ธ.ปำกช่อง

ติดโควิด

90

18 พ.ค. 65

3467/65 นำง อำไพ ภู่พัฒน์

รพศ.4 พัน.2

ติดเชื้อควำมดันโลหิตต่ำ

84

22 เม.ย. 65

3459/65 ร.ต.วุฒิชัย ฝนทิพย์
3460/65 นำง หยวก แทนขุมทอง

สวัสดิการสาร
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

3468/65 นำย สมหมำย ปัดทุม

ป.3 พัน.103

3469/65 นำง ม้วน วำรี

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต
66

5 พ.ค. 65

ม.2 พัน.10

หัวใจล้มเหลว
ปอดอักเสบจำกกำรติดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19

63

13 มี.ค. 65

3470/65 ร.ต.สุบิน สังเกตุกำรณ์

ธ.กำญจนบุรี

ปอดติดเชื้อ

97

15 พ.ค. 65

3471/65 นำย คร่อง เหล่ำสำย
3472/65 ส.ต.นักรบ กล้ำหำญ

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. กระดูกสะโพกซ้ำยหัก
100 16 พ.ค. 65
ธ.สะพำนใหม่ดอนเมือง
ไม่ทรำบโรคประจำตัวผู้ป่วย 43 4 พ.ค. 65

3473/65 นำง บุญมี ปัญโญ

ธ.สูงเม่น

3474/65 จ.ส.อ.สุรพจน์ โคตรสมบัติ

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

82

12 ก.พ. 65

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. มะเร็งตับอ่อน

69

21 เม.ย. 65

3475/65 ร.ต.บัณฑิต นิลใหม่

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม. หัวใจล้มเหลว

73

19 พ.ค. 65

3476/65 ส.ท.บุญเลิศ มะระคบ

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. มะเร็งปอดระยะสุดท้ำย

61

12 พ.ค. 65

3477/65 นำง อุมำ แซ่เฮง

ธ.ปำกช่อง

เส้นเลือดในสมองตีบ

79

17 พ.ค. 65

3478/65 นำง สำยทอง มำยขุนทด

ธ.นครรำชสีมำ

ชรำ

84

21 พ.ค. 65

3479/65 นำง เคน สิงห์แม่ง

ธ.ขอนแก่น

สมองฝ่อวัยชรำ

86

12 พ.ค. 65

3480/65 นำง คำเหมำ แรมลี

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม. ชรำ

91

15 พ.ค. 65

3481/65 นำง สุวิรัตน์(สังวร) บุตรศรี

58

20 พ.ค. 65

3482/65 น.ส.วนิศรำ สุขกำย

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. ติดเชื้อโควิด-19 ลงปอด
ขำดอำกำศหำยใจจำกกำร
ม.3 พัน.26
ถูกเชือกรัดคอ

25

12 พ.ค. 65

3483/65 นำง กัญญำ ทองประเสริฐ

ปตอ.1 พัน.3

63

19 พ.ค. 65

3484/65 นำง หลิน เจริญ

83

6 มิ.ย. 63

3485/65 ร.ต.พล เดชรักษำ

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. สมองฝ่อวัยชรำ
ปอดอักเสบและติดเชื้อ
ธ.ปรำณบุรี
ในกระแสเลือด

63

9 พ.ค. 65

3486/65 ร.ต.ยุทธศิลป์ ทรัพย์ถนอม

ธ.ลพบุรี

มะเร็งตับ

64

17 พ.ค. 65

3487/65 นำง นิภำ(พร้ำ) วิริยะสันติพงศ์

ธ.ขอนแก่น

เบำหวำน

77

29 ม.ค. 65

3488/65 นำง อ้อมเดือน ชำตะศิริ

สก.ทบ.

มะเร็งตับระยะสุดท้ำย

61

9 พ.ค. 65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

ปอดติดเชื้อ

43

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

3489/65 นำง สุนำ เนียมคง

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

ชรำภำพ

91

27 พ.ค. 65

3490/65 พ.ท.นิวัติ พร้อมวงศ์

ส่วนกลำง
ธ.แฟรี่แลนด์นครสวรรค์

เยื่อบุหัวใจติดเชื้อ

87

11 พ.ค. 65

3491/65 นำง อ้อน มำกบุญ

ธ.ชัยนำท

ปอดติดเชื้อรุนแรง

90

22 พ.ค. 65

3492/65 นำง วัฒนำ พันธุ์ยิ่งยก

ธ.บำงบัว

ภำวะขำดออกซิเจน

62

23 พ.ค. 65

3493/65 นำง เฉลียว ศรีคเรศ

ธ.เตำปูน

กล้ำมเนื้อหัวใจตำย

89

20 พ.ค. 65

3494/65 จ.ส.อ.ประดิษฐ ฉิมสุนทร

ธ.ลพบุรี

63

19 พ.ค. 65

3495/65 พ.ต.สมบูรณ์ วิกรรัตน์

ธ.ท่ำแพ

86

3 พ.ค. 65

3496/65 นำย ประสพ ทองย้อย

มทบ.43

มะเร็งของเซลล์ตับ
ปอดติดเชื้อและติดเชื้อใน
กระแสเลือด
หลอดเลือดหัวใจตีบ
เฉียบพลัน

73

8 เม.ย. 65

3497/65 นำง สุวรรณี วิสมล

ส่วนกลำง

ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19

96

12 พ.ค. 65

3498/65 พ.ท.ณรงค์ ปำนดำรำ

ธ.รำชบุรี

ติดเชื้อในปอด

78

28 ม.ค. 65

3499/65 นำง แฉล้ม สุทธิพิบูลย์

ธ.งำมวงศ์วำน

3500/65 นำย หนู ชินตะคุ

ชรำภำพ
101 29 พ.ค. 65
ภำวะหัวใจล้มเหลวฉับพลัน
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ จำกโรคลิ้นหัวใจตีบ
82 26 เม.ย. 65

3501/65 จ.ส.อ.อบ กลั่นภูมิศรี

ธ.ลำปำง

หลอดเลือดสมองตีบเรื้อรัง

73

12 เม.ย. 65

3502/65 ร.ท.วิเชียร สงคง

ธ.ทุ่งสง

กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด

62

12 พ.ค. 65

3503/65 นำง คำมั่น สำยพันธุ์

มทบ.18

ติดเชื้อในกระแสเลือด

84

12 พ.ค. 65

3504/65 ส.อ.บุญมำ ทุ่งเก้ำ

ธ.ลำปำง

90

18 เม.ย. 65

3505/65 นำย ฉลำด บุตรมำงกูล

ธ.พิษณุโลก

ปอดอักเสบติดเชื้อ
กรวยไตอักเสบแบบ
เฉียบพลัน

88

15 พ.ค. 65

3506/65 นำง แก้วมำเรือน จอมแปง

89

6 พ.ค. 65

3507/65 นำง จันทร์ ชัยนอก

ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด
ควำมดันโลหิตสูงร่วมกับ
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก เบำหวำน

83

20 มี.ค. 65

3508/65 นำง ถนอม อินเมือง

ธ.อุตรดิตถ์

74

2 เม.ย. 65

สวัสดิการสาร

ภำวะหัวใจล้มเหลว

กรกฎาคม 2565

44

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3509/65 จ.ส.อ. สุมิตร หำญระเบียบ

ธ.ตระกำรพืชผล

ปอดอักเสบติดเชื้อ

61

5 พ.ค. 65

3510/65 พ.ท.ภูมิพัฒน์(พัฒน์พล) คงไทย

ศป.

มะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ำย

58

11 เม.ย. 65

3511/65 นำย ประทีป เล็กลำพูน

รร.ร.ศร.

หัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน

68

21 เม.ย. 65

3512/65 นำง อัญชลี บุบผำอินทร์

สลก.ทบ.

มะเร็งลำไส้

60

5 พ.ค. 65

3513/65 นำง ศรีลัย ไพยะรำช

ร้อย.ฝรพ.3

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

64

9 พ.ค. 65

3514/65 นำง นิมิตร เหมือนแก้ว

ธ.ลพบุรี

ภำวะติดเชื้อในกระแสเลือด

74

19 พ.ค. 65

3515/65 นำย ชด สุขเอี่ยม

ธ.พะเยำ

ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง

86

1 พ.ค. 65

3516/65 ร.ต.ปรีชำ ทำนะมัย

ธ.สระบุรี

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

64

12 พ.ค. 65

3517/65 น.ส.บุญธรรม พบหิรัญ

ธ.อยุธยำ

น้ำตำลในเลือดสูงวิกฤติ

87

12 พ.ค. 65

3518/65 ร.ต.ธนกร เจริญสุข

ธ.สระบุรี

มะเร็งตับ

62

12 พ.ค. 65

3519/65 นำง เฉลียว เส็งสมำน

พบ.

86

11 พ.ค. 65

3520/65 จ.ส.อ.สุภกิจ อวนศรี

พัน.สท.

40

11 พ.ค. 65

3521/65 นำง โกศล สำยเชื้อ

ส่วนกลำง

ปอดอักเสบติดเชื้อ
ตับวำยจำกภำวะตับแข็ง
จำกสุรำ
ปอดติดเชื้อและติดเชื้อ
ในกระแสเลือด

75

26 พ.ค. 65

3522/65 นำง ประหยัด มะโน

ธ.เพชรบุรี

57

18 พ.ค. 65

3523/65 นำง ลัดดำ หม้อสุวรรณ

ธ.เตำปูน

มะเร็งปอดระยะลุกลำม
สันนิษฐำนหัวใจล้มเหลว
เฉียบพลัน

82

22 พ.ค. 65

3524/65 จ.ส.อ.จักรภพ แสนหอม

78

17 พ.ค. 65

3525/65 นำง ไสว จันทร์เจริญ

ธ.เตำปูน
มะเร็งตับ
ธ.ย่อยฟิวเจอร์พำร์ครังสิต
ชรำภำพ

89

23 พ.ค. 65

3526/65 พ.อ.สนธิ พันธ์ลำภ

ธ.บำงเขน(เซ็นทรัล)

ภำวะเลือดออกในสมอง

70

22 พ.ค. 65

3527/65 นำย บุญธรรม ก่ำแสง

ธ.สนำมเสือป่ำ

ชรำภำพ

92

25 พ.ค. 65

3528/65 นำง รอง วงค์ชัย

ธ.ห้วยแก้ว-เชียงใหม่ มะเร็งปอด

75

18 พ.ค. 65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

45

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3530/65 นำง ลัดดำ มีสกุล

ธ.ถ.พรหมรำชอุบลรำชธำนี
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์เชียงใหม่

3531/65 นำง ลอย แก้วดวงตำ

ธ.ชุมแพ

ชรำภำพ

87

13 พ.ค. 65

3532/65 นำง แก่น ยำนะสำร

ธ.ขอนแก่น

ชรำ

84

18 พ.ค. 65

3533/65 นำง แช่ม ตอสกุล

ธ.พนัสนิคม

ชรำ

83

11 พ.ค. 65

3534/65 นำง วิมล กระตำก

ป.21 พัน.30

ชรำภำพ

72

27 เม.ย. 65

3535/65 นำย สมเพ็ชร คันทะวงค์

พัน.พัฒนำ 3

ติดเชื้อในกระแสเลือด

85

11 พ.ค. 65

3536/65 น.ส.อำณดำ หิรัญวัฒนสำร

พัน.ซบร.กรม สน.2

51

10 พ.ค. 65

3537/65 นำง ละเอียด วันดี

กอง สพบ.1

มะเร็งเต้ำนม
ลิ้นหัวใจตีบ ร่วมกับน้ำท่วม
ปอด

70

2 พ.ค. 65

3538/65 ร.อ.ประวิทย์ ไวกำรยุทธ

ม.1 พัน.1 รอ.

64

20 พ.ค. 65

3539/65 ร.ท.เฉลียว มีจรูญสม

89

23 พ.ค. 65

3540/65 นำง งิ้ม แซ่เจียง

ธ.ลพบุรี
ธ.กองบัญชำกำร
กองทัพบก

ปอดอักเสบจำกไวรัส-19
ประจำตัว ควำมดัน ไขมัน
ต้อหิน

88

17 พ.ค. 65

3541/65 นำย บุญมี ลำดอำรีย์

ธ.ถ.ติวำนนท์

ปอดอักเสบ
สันนิษฐำนหัวใจล้มเหลว
เฉียบพลัน

92

28 เม.ย. 65

3542/65 ร.ต.สมพร ศำสตร์ศิริ

ธ.สำนักพหลโยธิน

มะเร็งกระเพำะปัสสำวะ

87

21 พ.ค. 65

3543/65 นำง ชอุ่ม พึ่งเจริญ

ธ.เสนำนิคม

ชรำภำพ

96

28 พ.ค. 65

3544/65 นำย เผย พฤกษ์วัฒนำ

ธ.สำนักพหลโยธิน

ชรำ

88

31 พ.ค. 65

3545/65 นำง ช่วง กลึงกระจ่ำง

ธ.พญำไท

19 พ.ค. 65

3546/65 นำง ไพรัตน์ สินธุมำลย์

ธ.สระบุรี

ชรำ
90
เลือดออกในสมองจำกหลอด
เลือดโป่งพองแตก
58

3547/65 นำง พรรณรำย คฤหเดช

ธ.ลพบุรี

ลิ้นหัวใจรั่ว

19 พ.ค. 65

3529/65 ร.ต.ยงยุทธ สุดใจ

สวัสดิการสาร

หัวใจวำยฉับพลัน

72

21 พ.ค. 65

หัวใจล้มเหลว

74

10 พ.ค. 65

กรกฎาคม 2565

69

23 พ.ค. 65

46

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3548/65 จ.ส.อ.ธีระ นิลสนธิ

ธ.วงเวียนสระแก้วลพบุรี

ปอดติดเชื้อ

82

20 พ.ค. 65

3549/65 จ.ส.อ.เกษมพัฒน์ นิธิศวรพัฒน์

รร.ตท.สปท.

มะเร็งปอด

55

5 เม.ย. 65

3550/65 นำง ประเทือง ศรีนัครินทร์

มทบ.13

กล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลัน 81

21 พ.ค. 65

3551/65 นำง กินลี สีเขียว

สง.สด.จว.ต.ร.

เส้นเลือดสมองตีบ

79

5 พ.ค. 65

3552/65 นำย นำค นุชอ่อง

สวพท.พบ.

สำลักเศษอำหำรลงปอด

78

3 พ.ค. 65

3553/65 ร.อ.ทองดี อุดมสุข

ธ.พิษณุโลก

หัวใจล้มเหลว

89

26 มี.ค. 65

3554/65 พ.ต.นพคุณ เจริญแสนสวย

ธ.ปรำณบุรี

ปอดติดเชื้อ

64

25 พ.ค. 65

3555/65 พล.ต.สุรพันธ์ สุวรรณทัต

ธ.สำนักรำชดำเนิน

ภำวะก้อนมะเร็งตับแตก

77

27 พ.ค. 65

3556/65 นำย พูน มุ่งสวนกลำง

ธ.บุรีรัมย์

ชรำ

89

16 พ.ค. 65

3557/65 นำง จรรยำ กุลบุตร

ธ.โรบินสัน-สุพรรณบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบ

76

25 พ.ค. 65

3558/65 นำง แหวน เสียงสอำด

ธ.กระทุ่มแบน

89

18 พ.ค. 65

3559/65 นำย บัว แย้มศิลป์

ป.1 พัน.31 รอ.

71

28 เม.ย. 65

3560/65 ร.ต.นิรัญ นำรินทร์

ธ.ปรำจีนบุรี

66

16 พ.ค. 65

3561/65 นำง สีนวน หอมมำก

ธ.นครนำยก

ติดเชื้อในกระแสเลือด
ควำมดันโลหิตสูงร่วมกับ
โรคมะเร็งตับ
ติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง
ในปอด
ภำวะหัวใจและหลอดเลือด
ล้มเหลว

81

12 พ.ค. 65

3562/65 นำง ทวี วงค์จันทร์ลอย

ธ.โรบินสัน-สระบุรี

88

23 พ.ค. 65

3563/65 น.ส.บุญยืน พวงคำ

กอง สพบ.พล.ร.4

ตำยธรรมชำติไม่ทรำบโรค
ศีรษะได้รับบำดเจ็บรุนแรง
จำกกำรบำดเจ็บทำงจรำจร

56

6 เม.ย. 65

3564/65 นำง สมยงค์ ซุยมูลละ

มทบ.45

มะเร็งตับอ่อน

58

29 เม.ย. 65

3565/65 นำย ทองดี ศิลำพัฒน์

สง.สด.จว.ส.บ.

ติดเชื้อในกระแสเลือด

83

27 เม.ย. 65

3566/65 นำง หอม หงษ์สร้อย

ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

มะเร็งเม็ดเลือดขำว

71

1 เม.ย. 65

3567/65 ส.ท.ปิยะพงษ์ รอสูงเนิน

ช.พัน.8 พล.ม.1

สมองได้รับบำดเจ็บรุนแรง

31

22 มี.ค. 65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3568/65 นำย จันทร์ ปำรัตน์

มทบ.33

ปอดอักเสบติดเชื้อ

70

10 พ.ค. 65

3569/65 นำง ทองอินทร์ พิมพ์สำ

ธ.ยโสธร

ศีรษะกระทบพื้น

82

17 พ.ค. 65

3570/65 นำง สงวน สุวรรณวงศ์

ธ.ชลบุรี

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

79

9 พ.ค. 65

3571/65 จ.ส.อ.อำนันต์ ขันแก้ว

60

9 พ.ค. 65

3572/65 นำง บัวเผย วงศ์ใหญ่

ธ.สันป่ำข่อย-เชียงใหม่ เสียชีวิตไม่ทรำบสำเหตุ
ธ.ถ.พหลโยธินเชียงรำย
มะเร็งเต้ำนม

65

28 เม.ย. 65

3573/65 ว่ำที่ ร.ต.ประกิต พฤกษ์เสถียร

ธ.อุตรดิตถ์

ปอดติดเชื้อจำก COVID 19

88

6 พ.ค. 65

3574/65 นำย ทำ เมืองมูล

ช.พัน.4 พล.ร.4

สมองฝ่อวัยชรำ

89

15 พ.ค. 65

3575/65 จ.ส.อ.ศักดิ์ชัย สุทธไชย

ธ.น่ำน

กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด

65

27 เม.ย. 65

3576/65 พ.ท.นิคม กรรณเกตุ

ธ.รำชบุรี

ปอดอักเสบจำกโควิด 19

79

25 เม.ย. 65

3577/65 นำง กิมแช คุ่ยกลิ่น

ธ.รำชบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

91

6 พ.ค. 65

3578/65 นำง พร ทิมแย้ม

ธ.อุตรดิตถ์

สมองและไขสันหลังอักเสบ

64

20 พ.ค. 65

3579/65 พ.ต.มนตรี วงษ์เดิม

ธ.อุตรดิตถ์

ปอดติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 84

11 เม.ย. 65

3580/65 จ.ส.อ.ประหยัด สุวรรณภูมิ

ธ.อุตรดิตถ์

86

7 พ.ค. 65

3581/65 นำง ประนอม สิทธิสำตร์

ธ.อุตรดิตถ์

ไตวำยเฉียบพลัน
ภำวะแทรกซ้อนจำก
โรคมะเร็งตับ

74

6 พ.ค. 65

3582/65 นำย แทน อำทิตย์

ธ.อุดรธำนี

สมองฝ่อในวัยชรำ

92

7 พ.ค. 65

3583/65 นำย บัวชวน โคตรชัย

ธ.สกลนคร

สมองฝ่อวัยชรำ

88

2 พ.ค. 65

3584/65 นำง หวอย ตอมกลำง

ธ.สกลนคร

85

18 พ.ค. 65

3585/65 ร.ต.สมบูรณ์ เจียมใจ

ธ.แจ้งวัฒนะ

ควำมดันโลหิตสูง
กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด
เฉียบพลัน

65

30 พ.ค. 65

3586/65 นำง โฉมศรี พจน์พำนิช

มะเร็งปอด

89

21 พ.ค. 65

3587/65 นำง จิรวัชร ทองคุ่ย

ธ.สำนักรำชดำเนิน
ธ.แฟรี่แลนด์นครสวรรค์

82

18 พ.ค. 65

3588/65 นำง ชนัญญำ ผิวเกลี้ยง

ธ.รังสิต-ปทุมธำนี

ปอดอักเสบติดเชื้อ
ภำวะเลือดเป็นกรดอย่ำง
รุนแรง

72

28 พ.ค. 65
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กรกฎาคม 2565

48

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

3589/65 นำย เสน่ห์ เพิ่มพูล

สปช.ทบ.

3590/65 นำง รำไพพรรณ มีชูรส
3591/65 นำย กำสี พิมษร

กบ.ทบ.
ธ.เซ็นทรัลพลำซำอุบลรำชธำนี

3592/65 นำง พิมพกำญจน์ สุดประพันธ์

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

สันนิษฐำนว่ำกล้ำมเนื้อหัวใจ
ขำดเลือด
55
ผลที่ตำมมำของหลอดเลือด
สมองตีบ
76

17 พ.ค. 65
3 พ.ค. 65

วัณโรคปอด/โควิด 19

66

20 เม.ย. 65

ธ.กำญจนบุรี

มะเร็งเต้ำนม

70

17 เม.ย. 65

3593/65 ร.ต.ประเสริฐ มีชิน

ธ.อุตรดิตถ์

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

87

8 ก.พ. 65

3594/65 จ.ส.อ.วิชำญ หงษ์สำเริง

ธ.ปรำณบุรี

เส้นเลือดหัวใจตีบ

67

7 พ.ค. 65

3595/65 นำง ปวน คำเหลือง

ธ.แพร่

98

22 พ.ค. 65

3596/65 นำง เฟื้ยม พิกุลแก้ว

ธ.สนำมเสือป่ำ

ภำวะสมองฝ่อวัยชรำ
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจำก
โรคประจำตัวเรื้อรัง

78

18 เม.ย. 65

3597/65 ว่ำที่ ร.ต.บุตร เพนวิมล

ธ.เพชรบุรี

หัวใจหยุดเต้น

89

17 พ.ค. 65

3598/65 นำย บุญร่วม พ่วงกลำง

76

20 พ.ค. 65

3599/65 พ.ต.วิบูลย์ สิงหธวัช

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม. มะเร็งปอด
มะเร็งต่อมน้ำลำยระยะ
ธ.ร้อยเอ็ด
ลุกลำม

64

25 พ.ค. 65

3600/65 นำง ยุพิน จันทร์เพ็ง

ป.21 พัน.30

90

8 เม.ย. 65

79

26 พ.ค. 65

56

30 เม.ย. 65

ชรำ
88
เลือดออกจำกทำงเดินอำหำร
จำกควำมดันตกช็อกเสียชีวิต 56

14 พ.ค. 65

มะเร็งตับระยะแพร่กระจำย

73

20 พ.ค. 65

ปอดติดเชื้ออักเสบ
ล้มเลือดคั่งในสมอง
สมองบวม

61

26 มี.ค. 65

85

15 พ.ค. 65

3602/65 นำง สุมล แก้วอุดทำ

เลือดออกในสมอง
เลือดออกที่ทำงเดินอำหำร
รง.กสย.ศอว.ศอพท. ส่วนต้น
ภำวะระบบอวัยวะล้มเหลว
กอง พธ.2
หลำยระบบ

3603/65 นำย เภำ สุขคล้ำย

พัน.จจ.รอ.

3604/65 อส.ทพ.ชิต โรจน์กระโทก

3605/65 พ.อ.อ.ไพลิน หวังประสพกลำง

กรม ทพ.26
พัน.สพ.กระสุน 22
บชร.2

3606/65 นำง ละม้ำย มำเต็ง

ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

3607/65 พ.ต.ธรรมวุฒิ คงชินศำสตร์

ศป.

3601/65 นำง จิรำภรณ์ เงินชูกลิ่น

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

18 พ.ค. 65
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3608/65 นำย สมชัย เสำร์แก้ว

ป.9 พัน.19

กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด
เฉียบพลัน

3609/65 น.ส. จำนงค์ โตรัศมี

วิสำมัญ

ชรำภำพ

89

31 พ.ค. 65

3610/65 นำง สัมพันธ์ สุวัณณะโชติ

ส่วนกลำง

ปอดอักเสบ

92

30 พ.ค. 65

3611/65 จ.ส.อ.พเยำว์ คำสด

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

44

16 พ.ค. 65

3612/65 นำง วันเพ็ญ เกียรติจริยวัตร

นทพ.
ธ.กองบัญชำกำร
กองทัพบก

ติดเชื้อในกระแสเลือด

85

26 พ.ค. 65

3613/65 นำง นงนุช บ่วงเพ็ชร์

ธ.ชลบุรี

65

26 พ.ค. 65

3614/65 พ.ท.ประทีป ศรีธัญรัตน์

88

25 พ.ค. 65

3615/65 นำย ชุมพล คำยอดใจ

ธ.ปำกเกร็ด
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์เชียงใหม่

น้ำท่วมปอด
ระบบกำรหำยใจและหลอด
เลือดล้มเหลว
ไตวำย

69

24 พ.ค. 65

3616/65 ร.ต.สมชำย อินทรำ

ธ.สะพำนนนทบุรี

ภำวะช็อกจำกกำรติดเชื้อ

64

19 พ.ค. 65

3617/65 ร.ต.เฉลิม คีรีรัตน์

วัณโรคปอด

73

30 มี.ค. 65

3618/65 นำย สมหวัง วงศ์สอำด

ธ.สระบุรี
ธ.กองบัญชำกำร
กองทัพบก

77

4 มิ.ย. 65

3619/65 พ.ท.โกมล อนุพันธ์

ธ.สำนักรำชดำเนิน

มะเร็งลำไส้ร่วมกับตับแข็ง
กำรติดเชื้อบริเวณผิวหนัง
และเนื้อเยื่อ

89

28 พ.ค. 65

3620/65 นำง บำนเย็น ศรีแก้ว

ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์

ปอดอักเสบติดเชื้อ

84

24 พ.ค. 65

3621/65 ส.อ.สมประสงค์ วงศ์ยอด

ธ.อุตรดิตถ์

ชรำภำพ

62

1 มิ.ย. 65

3622/65 นำง วรรณี วิเชียรทอง

ธ.กระทรวงกลำโหม

ติดเชื้อในกระแสเลือด

87

29 พ.ค. 65

3623/65 นำย ทิง เจือจันทร์

ช.2 พัน.202

78

13 พ.ค. 65

3624/65 ร.อ.ณรงค์ โคตรพันธ์

สง.สด.จว.อ.บ.
ธ.แฟรี่พลำซ่ำขอนแก่น

ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19
ภำวะระบบหมุนเวียนโลหิต
ล้มเหลว

74

14 มี.ค. 65

ติดเชื้อในกระแสเลือด
ปอดอักเสบจำกกำรติดเชื้อ
ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. ไวรัสโคโรน่ำ 2019

81

20 เม.ย. 65

88

23 พ.ค. 65

3625/65 นำง ทองสุก สุนทรำ
3626/65 นำย เกิด เฉื่อยไธสง

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565
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5 ม.ค. 65
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3627/65 จ.ส.อ.วิฑูรย์ ศรีสมบัติ

ธ.ปำกช่อง

เส้นเลือดในสมองตีบ

72

27 เม.ย. 65

3628/65 นำง สมนึก ศรีไทย

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม. ระบบหัวใจล้มเหลว

74

25 เม.ย. 65

3629/65 นำง ทองเจือ ฉัตรจังหรีด

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. ตำยธรรมชำติไม่ทรำบโรค

76

22 พ.ค. 65

3630/65 นำย สมชำติ พลเยี่ยม

ธ.ปำกเกร็ด

มะเร็งท่อน้ำดี

64

9 พ.ค. 65

3631/65 ร.ต.ดำว แผนสูง

ธ.ศรีย่ำน

วัณโรคปอด

92

2 พ.ค. 65

3632/65 นำง ละเมียด ดอกสูงเนิน

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. ติดเชื้อแผลกดทับ

86

13 พ.ค. 65

3633/65 นำง ชื้น ใจกุศล

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. ติดเชื้อในปอด

93

22 พ.ค. 65

3634/65 นำง ชูศรี ศิลป์ล้อมทรัพย์

พัน.ซบร.กรม สน.12 ติดเชื้อในกระแสเลือด

75

15 พ.ค. 65

3635/65 นำง คำสุข เชื้อเมืองพำน

ธ.เชียงรำย

79

7 พ.ค. 65

3636/65 ร.ต.อนุศักดิ์ ปิ่นทอง

62

23 พ.ค. 65

3637/65 น.ส. ประไพ คงเจริญ

ธ.นครศรีธรรมรำช
ธ.กองบัญชำกำร
กองทัพไทย

ปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งแพร่กระจำยมำที่
กระดูกสันหลัง

ชรำ

83

28 พ.ค. 65

3638/65 นำง ไพบูลย์ รำชโพธิ์ศรี

ธ.ศรีย่ำน

เส้นเลือดหัวใจตีบ

70

2 มิ.ย. 65

3639/65 จ.ส.อ.สวงษ์ สุวรรณ

ธ.รำมอินทรำ กม.4

ชรำภำพ

89

19 พ.ค. 65

3640/65 ร.อ.จิรพงศ์ วงศ์พินิจ

ธ.อุบลรำชธำนี

หัวใจล้มเหลว

82

7 พ.ค. 65

3641/65 นำง บัวพันธ์ สุภักดี

ธ.ชุมแพ

หัวใจล้มเหลว

87

17 พ.ค. 65

3642/65 ส.อ.วัชระ นำคสุทิน

มทบ.31

27

21 เม.ย. 65

3643/65 นำย ชัฎ สมจุ้ย

ป.4 พัน.104

แขวนคอ
สงสัยภำวะหัวใจล้มเหลว
ฉับพลัน

52

25 พ.ค. 65

3644/65 นำง อำไพ บุญฤทธิ์

รร.จปร.

ปอดติดเชื้อ

90

16 เม.ย. 65

3645/65 นำง ตัน ตำกรวด

ศสพ.

83

16 พ.ค. 65

3646/65 นำย ประสงค์ แก่นสำรวจ

รร.จปร.

ตำยธรรมชำติไม่ทรำบโรค
ภำวะหัวใจและหลอดเลือด
ล้มเหลว

80

30 เม.ย. 65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

3647/65 ร.ท.ประยุกต์ บุญประกอบ

มทบ.39

3648/65 พ.อ.อุดร ร่มแสง

ธ.ลพบุรี

3649/65 นำย ประเทือง ชื่นรอด

ธ.กำญจนบุรี

3650/65 ร.ต.ทองดี นำมวิเศษ

ธ.เพชรบูรณ์

3651/65 นำย บุญล้อม สิงหะ

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
สันนิษฐำนภำวะแทรกซ้อน
จำกโรคตับแข็ง

อายุ วันที่เสียชีวิต
60

21 พ.ค. 65

83

25 พ.ค. 65

84

8 พ.ค. 65

83

8 พ.ค. 65

ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก กำรบำดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ

47

12 พ.ค. 65

3652/65 นำง สนม เมฆดี

ธ.ลพบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

82

14 พ.ค. 65

3653/65 นำย ประสิทธิ์ วำวิไลย์

ส.พัน.22 ทภ.2

69

24 พ.ค. 65

3654/65 จ.ส.อ.ธวัช วงศ์พลำย

มทบ.46

ควำมดันสูง
บำดแผลกระสุนปืนบริเวณ
หน้ำอก

43

20 เม.ย. 65

3655/65 ร.ต.อ้วม ผะอบทอง

ธ.ปัตตำนี

หัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน

63

13 พ.ค. 65

3656/65 นำง บังอร เกตุโร

ธ.ร้อยเอ็ด

สมองฝ่อในผู้สูงอำยุ

81

1 พ.ค. 65

3657/65 นำง เรือง ยอดเพชร

ธ.พิษณุโลก

สมองฝ่อวัยชรำ

86

16 พ.ค. 65

3658/65 จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ คงเป็นไทย

ศศท.

ภำวะตับแข็ง

58

26 เม.ย. 65

3659/65 นำง มณี โชติโก

ธ.ย่อยถนนประชำอุทิศ หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง 75
ธ.คอสโมออฟฟิศพำร์
คเมืองทองธำนี
ชรำภำพร่วมกับโรคเบำหวำน 84
สงสัยภำวะเลือดออก
ธ.สำนักรำชดำเนิน ในทำงเดินอำหำร
93

15 พ.ค. 65

โควิด 19

85

25 พ.ค. 65

3663/65 นำง สุรินทร์ นุชนำง

ธ.ถ.คฑำธร-รำชบุรี
ธ.กองบัญชำกำร
กองทัพบก

ติดเชื้อในกระแสเลือด

82

31 พ.ค. 65

3664/65 นำย กนกศักดิ์ ชูม่วง

ธ.สนำมเสือป่ำ

ปอดอักเสบ

68

29 พ.ค. 65

3665/65 จ.ส.อ.พยนต์ สวนสมจิตร

ธ.สำนักรำชดำเนิน

ชรำภำพ

90

14 พ.ค. 65

3660/65 นำง สุดำ สำธุธรรม
3661/65 นำง สงัด เนตินำค
3662/65 นำง สุมำลี เมืองเกษม

สวัสดิการสาร

ชรำภำพ
ระบบหำยใจล้มเหลวจำก
ปอดติดเชื้อ
เลือดออกทำงเดินอำหำร
รุนแรง
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3666/65 ร.ท.อำไพ เสนำะศัพย์

ธ.กระทรวงกลำโหม

3667/65 จ.ส.อ.ชำญชัย ศรีจันทร์
3668/65 นำย สุวิชญ์ เติมทรัพย์วงศ์

ช.พัน.15 พล.ร.15
ธ.ย่อยเดอะมออล์บำงแค

3669/65 พ.อ.พิสัย เพชรรุ่ง
3670/65 นำง บุญสม สำรองกิจ

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
สมองช้ำร่วมกับเลือดออก
ที่เยื่อหุ้มสมอง
สมองขำดอำกำศจำกกำร
แขวนคอ

อายุ วันที่เสียชีวิต
61

8 เม.ย. 65

28

16 ก.พ. 65

หัวใจวำย

72

31 พ.ค. 65

ธ.สำนักรำชดำเนิน

ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง

91

19 พ.ค. 65

ปอดติดเชื้อ

87

5 มิ.ย. 65

ชรำ

69

4 มิ.ย. 65

3672/65 นำย อำนวย โพธิ์อ่อน

ธ.สำนักรำชดำเนิน
ธ.กองบัญชำกำร
กองทัพบก
ธ.ถ.มหำจักรพรรดิ์ฉะเชิงเทรำ

83

27 พ.ค. 65

3673/65 นำง อัมพร สรำทธพันธ์

ธ.อุทัย-อยุธยำ

ชรำ
ชรำภำพมีประวัติรักษำ
โรคเบำหวำน

77

30 พ.ค. 65

3674/65 นำย ทองสี บุญมำ

ธ.ปรำจีนบุรี

ปอดติดเชื้อ

73

27 พ.ค. 65

3675/65 จ.ส.อ.จำเนียร แม้นจิตร

ธ.กำญจนบุรี

มะเร็งปอด

76

16 พ.ค. 65

3676/65 นำย ทองโสม สมศักดิ์ดี

พัน.บ.41

มะเร็งท่อน้ำดี

80

18 พ.ค. 65

3677/65 นำง หวำน แสงมี

ธ.สนำมเป้ำ

เส้นเลือดสมองตีบ

80

22 พ.ค. 65

3678/65 นำง วิเชียร ใจสะอำด

รพ.รร.6

ปอดติดเชื้อรุนแรง

78

3 มิ.ย. 65

3679/65 ส.อ.แก่นจันทร์ วิญญำยงค์

พัน.สบร.22 บชร.2

ปอดอักเสบ

88

12 เม.ย. 65

3680/65 จ.ส.อ.สมำน ชมชื่น

ศฝยว.ทบ.

มะเร็งปอด

57

23 พ.ค. 65

3681/65 ร.ต.สมชำติ เพ็ชอำไพ

ธ.อ่ำงทอง

ติดเชื้อในกระแสเลือด

82

5 พ.ค. 65

3682/65 นำง แฉล้ม เติมแก้ว (ศิลประเสริฐ) ธ.ลพบุรี

ชรำ

73

2 มิ.ย. 65

3683/65 นำง ยุพดี จำเนียรเวช

หลอดเลือดหัวใจขำดเลือด

84

3 มิ.ย. 65

3684/65 นำง โอชำ พิมสำร

ธ.เตำปูน
ธ.ถ.พรหมรำชอุบลรำชธำนี

โลหิตจำง

70

18 พ.ค. 65

3685/65 จ.ส.อ.บุญธรรม สินธุมัด

ธ.ลำพูน

สมองฝ่อวัยชรำ

82

7 พ.ค. 65

3671/65 นำย รังสรรค์ คงสมบูรณ์

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

53

ศพที่
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ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3686/65 นำง ยอด บุญปั๋น

ธ.สันป่ำข่อย-เชียงใหม่ เลือดออกในสมอง

88

23 พ.ค. 65

3687/65 นำย สวำสดิ์ เพชรไชยำ

ธ.ชุมพร

ปอดอักเสบเชื้อรำ

88

21 พ.ค. 65

3688/65 นำง ทองพูล จินดำนุกูล

ม.พัน.22 ศม.

ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด

73

19 พ.ค. 65

3689/65 ส.อ.หญิง พรเพ็ญ ศรีสุวรรณ

สส.

ชรำภำพ

76

22 เม.ย. 65

3690/65 จ.ส.อ.ธีรวัฒน์ หงษ์ประเสริฐ

สส.ทหำร
ธ.ถ.ประรำษฎร์นนทบุรี

หลอดเลือดหัวใจตีบ

51

23 พ.ค. 65

สมองฝ่อวัยชรำ

89

20 พ.ค. 65

ธ.สนำมเป้ำ
ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์
แลนด์

หนองขนำดใหญ่ที่ก้นซ้ำย

79

31 พ.ค. 65

ชรำภำพ

87

30 พ.ค. 65

ธ.กระทรวงกลำโหม
ธ.วงเวียนสระแก้วลพบุรี

เสียชีวิตจำกมะเร็งปอด

70

27 พ.ค. 65

ติดเชื้อในกระแสเลือด

61

3 มิ.ย. 65

ธ.สำนักรำชดำเนิน
ธ.วงเวียนสระแก้ว3697/65 นำง ลักขณำ สุทธิบริบำล(พันธ์วิชัย) ลพบุรี

มะเร็งปอด

87

21 พ.ค. 65

ปอดติดเชื้อ

66

25 เม.ย. 65

3698/65 นำย ยศพนธ์ แก้วขจร

ศซส.สพ.ทบ.

ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด 19

60

21 พ.ค. 65

3699/65 นำย สันต์ คงสุทธิ

80

24 เม.ย. 65

3700/65 นำง จันทร์แก้ว รัตนสุนทร

ธ.แคลำย
ไตวำยเฉียบพลัน
ธ.คอสโมออฟฟิศพำร์ ภำวะน้ำในเยื่อหุ้มปอดติด
คเมืองทองธำนี
เชื้อ

91

7 มิ.ย. 65

3701/65 นำง ปรำณี อร่ำมพงษ์

ธ.สระบุรี

ภำวะสมองเสื่อม

83

5 พ.ค. 65

3702/65 นำย ชุมพร ประธิเรศ

สก.ทบ.

48

6 เม.ย. 65

3703/65 นำย ประยุทธ เมฆหมอก

ม.4 พัน.25 รอ.

61

18 พ.ค. 65

3704/65 ว่ำที่ ร.อ. ส่วน อยู่ใจเย็น

ธ.เพชรบุรี

ตับวำยเฉียบพลัน
กล้ำมเนื้อหัวใจตำยจำก
หลอดเลือดอุดตันสมบูรณ์
ป่วยตำมธรรมชำติไม่ทรำบ
โรค(ชรำภำพ)

90

26 เม.ย. 65

3691/65 นำง ทิม เมฆสว่ำง
3692/65 ร.ต.ฎลธนกฤต คงสิน
3693/65 นำง บัวผัน สุขจันทร์
พ.ต.หญิง พรรณษำ(มำลีรัตน์)
3694/65 พรหมอุบล
3695/65 จ.ส.อ.นิคม จันทรำ
3696/65 พล.อ.เสถียร ศิลปสมศักดิ์

สวัสดิการสาร
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3705/65 นำง ศิริพร สมบูรณ์รัตน์

กคย.สพ.ทบ.

3706/65 นำย ถวิล นิลพรมมำ

ธ.อรัญประเทศ

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
ภำวะหัวใจล้มเหลว

อายุ วันที่เสียชีวิต
59

28 พ.ค. 65

88

16 พ.ค. 65

55

17 พ.ค. 65

ภำวะปอดและหัวใจล้มเหลว 84

22 มี.ค. 65

3709/65 นำง งำม ภูมิลำเนำ

ธ.ปรำณบุรี
ธ.ถ.พรหมรำชอุบลรำชธำนี

ชรำ

86

16 พ.ค. 65

3710/65 นำย มังกร พลำยตะคุ

สวพ.ทบ.

หลอดเลือดหัวใจอุดตัน

62

3 มิ.ย. 65

3711/65 นำง รัชนี เอี่ยมกระจ่ำง

ธ.เตำปูน

ลิ่มเลือดอุดเส้นเลือดที่ปอด

70

9 มิ.ย. 65

3712/65 นำง ประสมศรี บุณยะตุลำนนท์

ธ.หำดใหญ่

ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง

84

18 มี.ค. 65

3713/65 จ.ส.อ.สำเริง คงกล่อม

ส่วนกลำง

ติดเชื้อในกระแสโลหิต

92

2 มิ.ย. 65

3714/65 นำย โสภณ ฉิมมงคล

ส่วนกลำง

ท้องเสียขำดน้ำรุนแรง

76

7 มิ.ย. 65

3715/65 จ.ส.อ.เรียบ ทองศรี

ธ.อยุธยำ

หลอดเลือดสมองตีบ

91

3 มิ.ย. 65

3716/65 ร.ต.นิพนธ์ อินทะขันธ์

ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้ำ ไตวำยเรื้อรังระยะสุดท้ำย

61

5 มิ.ย. 65

3717/65 นำง จำรัส พรมบุตร

ธ.เตำปูน

ชรำภำพ

84

25 พ.ค. 65

3718/65 พ.อ.สนั่น แก้วมงคล

ธ.สำนักพหลโยธิน

ชรำ

92

28 เม.ย. 65

3719/65 จ.ส.อ.อิทธิพล จันทร์ลำ

กบร.กช.

ตับแข็ง

48

10 พ.ค. 65

3720/65 นำง ริ้ว จุ้ยซื่อ

ศฝ.นศท.มทบ.14

59

29 พ.ค. 65

3721/65 นำง อ้ม เกตกำร

77

24 พ.ค. 65

3722/65 นำย สนิท ทีเงิน

ธ.อรัญประเทศ
ธ.ถ.พรหมรำชอุบลรำชธำนี

ภำวะเลือดเป็นกรด
ภำวะกำรหำยใจล้มเหลว
ฉับพลัน
มะเร็งหลอดอำหำร

66

30 พ.ค. 65

3723/65 จ.ส.อ.โชคอำนวย ปุกหุต

ธ.อุดรธำนี

ปอดติดเชื้อโควิดสิบเก้ำ

71

18 พ.ค. 65

ปอดติดเชื้อโควิด 19
ภำวะแทรกซ้อนจำก
โรคมะเร็งกระเพำะอำหำร
ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี ระยะสุดท้ำย

3707/65 น.ส.มัลลิกำ มีกำเหนิด
3708/65 พ.ท.สะอำด โสมทัพมอญ

สวัสดิการสาร
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สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

3724/65 นำย สรรเสริญ อุระแสง

ธ.อุดรธำนี

3725/65 นำย มลเทียน ศรีภูมิ

ป.9 พัน.109

อุบัติเหตุล้มศรีษะกระแทก
พื้น
ระบบหัวใจและหำยใจ
ล้มเหลว

3726/65 น.ส.ชนิกำนต์ เกษรังสรรค์

ร.7 พัน.1

3727/65 นำง บังอร ประภำษร

อายุ วันที่เสียชีวิต
93

11 พ.ค. 65

57

3 พ.ค. 65

แขวนคอ

36

21 พ.ค. 65

ธ.อุดรธำนี

มะเร็งกระดูก

58

7 พ.ค. 65

3728/65 ร.อ.แจ้ว แก้วลอยมำ

ส่วนกลำง

96

1 มิ.ย. 65

3729/65 นำง บุญโสม อุ่นเคน

ธ.ปรำจีนบุรี

81

31 พ.ค. 65

3730/65 นำง เจือจิตร์ กรทับทิม

ธ.ย่อยอินทรำรักษ์

ปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อในปอดเข้ำกระแส
เลือด
ตำยธรรมชำติไม่ทรำบโรค
(ชรำภำพ)

98

1 มิ.ย. 65

3731/65 น.ส. ประเทือง มีชูเสพ

ธ.พญำไท

ติดเชื้อในกระแสเลือด

75

4 มิ.ย. 65

3732/65 ร.ท.สำเริง ขำทับทิม

73

7 มิ.ย. 65

3733/65 ร.ต.สงบ สวนดี

ธ.สนำมเป้ำ
ชรำ
ธ.คอสโมออฟฟิศพำร์
คเมืองทองธำนี
เส้นเลือดในสมองตีบ

76

29 พ.ค. 65

3734/65 พ.อ.เฉลิมรัฐ อังศุสิงห์

ธ.สนำมเป้ำ

มะเร็งลำไส้ใหญ่

89

12 พ.ค. 65

3735/65 นำง สำรวย สุนสำย

ธนำณัติ

65

2 มิ.ย. 65

3736/65 นำง นพวรรณ ยศธร

ธ.นครรำชสีมำ

กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด
ภำวะช้อคจำกติดเชื้อใน
กระแสเลือด

85

3 มิ.ย. 65

3737/65 นำย ยัง สุวรรณดวง

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-นม. มะเร็งผิวหนัง

92

24 พ.ค. 65

3738/65 นำง สมพิศ มีสันเทียะ

ธ.นครรำชสีมำ

หัวใจหยุดเต้นไม่ทรำบสำเหตุ 85

2 มิ.ย. 65

3739/65 นำง ทอง แก้วสำรภู

ธ.นครรำชสีมำ

ตำยธรรมชำติไม่ทรำบโรค

74

29 พ.ค. 65

3740/65 นำง ส่วย ศิลำกลำง

มทบ.25

ไตวำย

75

29 พ.ค. 65

3741/65 พ.อ.สำเริง พินิจวชิรพงศ์

ธ.นครรำชสีมำ

มะเร็งปอด

71

10 พ.ค. 65

3742/65 จ.ส.อ.คำดำว ทิพย์วงศ์

ธ.ชัยภูมิ

มะเร็งทำงเดินน้ำดี

77

26 พ.ค. 65

3743/65 ร.ต.ชอบ ฉัตรทอง

ธ.ปำกช่อง

ติดเชื้อในกระแสเลือด

81

7 พ.ค. 65

สวัสดิการสาร
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3744/65 นำง สุดใจ นุตกำแหง

วิสำมัญ

เส้นเลือดในสมองตีบ

100

5 พ.ค. 65

3745/65 ร.ต.ไพรัตน์ สังขมณี

ธ.นครรำชสีมำ

ติดเชื้อในกระแสโลหิต

88

23 พ.ค. 65

3746/65 พ.อ.จำลอง เจริญดี

ธ.สำนักพหลโยธิน

ติดเชื้อในกระแสเลือด

93

21 ก.พ. 65

3747/65 นำง เสำวลักษณ์ จำมจุรีรักษ์

ศป.

ปอดอักเสบติดเชื้อ

79

24 พ.ค. 65

3748/65 นำย สินธ์พร ศิริวรรณ

ธ.ปำกเกร็ด

63

11 มิ.ย. 65

3749/65 นำย บุญมี โพธิ์ร่มชื่น

ธ.ย่อยบำงพลัด

มะเร็งปอด
ระบบหำยใจล้มเหลว
เฉียบพลัน

94

5 มิ.ย. 65

3750/65 นำง ฉลวย เกตุพุก

ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์

เสียชีวิตด้วยเหตุธรรมชำติ

90

29 พ.ค. 65

3751/65 พ.อ.บุญพร้อม(พร้อม) สุพรรณ

ธ.พระปฐมเจดีย์

75

30 ม.ค. 65

3752/65 ร.ต.ชูชำติ ไชยวงศ์

ธ.ลำปำง

มะเร็งปอด
ภำวะเลือดเป็นกรดจำกกำร
ติดเชื้อ

74

18 พ.ค. 65

3753/65 นำย นิมิต สวำรัตน์

ธ.กำแพงเพชร

55

12 พ.ค. 65

3754/65 จ.ส.อ.สุนทร คล้ำยบุญ

ธ.กำแพงเพชร

68

16 เม.ย. 65

3755/65 นำง พ้วย เหล่ำจันทร์อัน

ช.พัน.15 พล.ร.15

ตับวำยเฉียบพลัน
ควำมดันโลหิตสูง ถุงลมโป่ง
พอง เส้นเลือดสมองแตก
ระบบหลอดเลือดและระบบ
หำยใจล้มเหลวมีประวัติติด
เชื้อโควิด

87

23 เม.ย. 65

3756/65 นำง บรรเทำ แป้นสุขำ

ร.8 พัน.3

74

10 เม.ย. 65

3757/65 ร.ต.ยงยุทธ เยือกเย็น

กรม ทพ.32

75

24 มี.ค. 65

3758/65 นำย สนิท แก้วมำก

87

5 มิ.ย. 65

3759/65 นำง วรรณธร มณีทิพย์

ธ.สนำมเป้ำ
ธ.บิ๊กซี หำงดง
เชียงใหม่

ปอดอักเสบติดเชื้อ
กล้ำมเนื้อหัวใจเสื่อมจำกโรค
ธรรมชำติ
ป่วยธรรมชำติไม่ทรำบโรค
(ชรำภำพ)
เลือดเป็นกรดอย่ำงรุนแรง
จำกกำรติดเชื้อแบคทีเรีย

76

3 มิ.ย. 65

3760/65 นำง จำเนียร แย้มศรี

ธ.ถ.ติวำนนท์

ชรำภำพ

88

3 มิ.ย. 65
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต

3761/65 ส.อ.ศุภโชค กำญจนจูฑะ

ธ.อยุธยำ

มะเร็งลำไส้ใหญ่

71

10 พ.ค. 65

3762/65 นำง น้อม เขียวชะอุ่ม

ธ.สนำมเป้ำ

ปอดอักเสบ

86

8 มิ.ย. 65

3763/65 นำง ลัดดำ แสงมณี

ธ.เตำปูน

ติดเชื้อในกระแสเลือด

86

7 มิ.ย. 65

3764/65 นำง ศิริพรรณ ยรรยงค์

ธ.ถ.ติวำนนท์

ชรำภำพ

92

31 พ.ค. 65

3765/65 นำง มำลี สุมนดิษย์

ส่วนกลำง

90

2 มิ.ย. 65

3766/65 นำง ยุพิน จันทร์ศรี

ธ.สนำมเป้ำ

เลือดออกในสมอง
สงสัยมะเร็งลำไส้ระยะ
ลุกลำม

72

9 มิ.ย. 65

3767/65 นำง เจริญ เป้ำวงษ์คอน

ธ.ลพบุรี

ไตวำยเรื้อรัง

70

23 พ.ค. 65

3768/65 ร.ท.ณรงค์ ภำคทวี

ปตอ.1 พัน.5

57

23 พ.ค. 65

3769/65 จ.ส.อ.สุวรรณ์ สุตำลังกำ

ธ.ลำปำง

มะเร็งตับอ่อน
ระบบหำยใจไหลเวียนโลหิต
ล้มเหลวมะเร็งปอด

63

17 ม.ค. 65

3770/65 นำย นิคม จันทมำตร

ส่วนกลำง

75

30 พ.ค. 65

3771/65 จ.ส.ท.วรพล (นพปฎล) พิทักษำ

ขกท.

มะเร็งตับ
ติดเชื้อรุนแรงจำกติดเชื้อ
ทำงเดินปัสสำวะ

32

31 พ.ค. 65

3772/65 นำย สุชำติ กลิ่นหอม

ขกท.

มะเร็งปอด

82

23 เม.ย. 65

3773/65 นำง ปรำณี สุวรรณสำร

ธ.ร้อยเอ็ด

หนังแข็ง

67

10 มิ.ย. 65

3774/65 ร.ท.สำยัณต์ ดีเจริญ

ธ.กระทุ่มแบน

มะเร็งตับ

63

27 มี.ค. 65

3775/65 พระภิกษุ ศิลำ คงพิรุณ

พัน.ซบร.23 บชร.3

เบำหวำน

85

9 พ.ค. 65

3776/65 ร.อ.บุญทวี มงคล

ร.13

ตับวำยรุนแรง

57

27 พ.ค. 65

3777/65 นำย บุญช่วย นำมเคน

ร.16 พัน.1

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

81

17 พ.ค. 65

3778/65 จ.ส.อ.จำนงค์ โตกลม

พัน.บ.21

ติดเชื้อในกระแสเลือด

85

30 พ.ค. 65

3779/65 นำง สว่ำง เซ็กโม้

ช.พัน.8 พล.ม.1
ธ.วงเวียนสระแก้วลพบุรี

มะเร็งตับ
ภำวะหัวใจหยุดเต้น
เฉียบพลัน

75

12 พ.ค. 65

86

23 พ.ค. 65

3780/65 นำง ประจวบ ล่องทอง
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ยศ-ชื่อ-สกุล
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เดือนที่ค้าง

ศพที่ค้าง

1 นำง คำหวำน ยอดกมล

5392006266

ธ.ถ.เทพำรักษ์

มี.ค. 65

601/65

2 นำง จินดำ เทพคำภำ

5396001314

ธ.นรำธิวำส

มี.ค. 65

601/65

3 นำง คำปุ๋ย วรรณสอน

5396001344

ธ.พะเยำ

มี.ค. 65

601/65

4 น.ส. กำญจนำ ปำนทอง

5396002663

ธ.ลพบุรี

มี.ค. 65

601/65

5 นำง ศิริพร โกมุท

5396003988

ธ.นครนำยก

มี.ค. 65

601/65

6 นำง ภัทรำภรณ์ เจริญกัลป์

5396005556

ธ.บ้ำนสวน-ชลบุรี

มี.ค. 65

601/65

7 พ.อ.หญิง พรทิพำ จันทร์ณรงค์

5401011976

มทบ.32

ก.พ. 65

1/65

8 พ.อ. ทรงวุฒิ พรอินทร์

5401014138

ธนำณัติ

ก.พ. 65

1/65

9 น.ส. ยุวดี เวียรพันธ์

5402007977

ธ.สำนักรำชดำเนิน

มี.ค. 65

601/65

10 นำง ปัทมำ อ่ำงหิรัญ

5402010622

ธ.กองบัญชำกำรกองทัพบก

มี.ค. 65

601/65

11 ร.ต. วีระ หนูจรเพชร

5405008573

ธ.นครศรีธรรมรำช

มี.ค. 65

601/65

12 นำย ธีรพงษ์ เขื่อนวงศ์

5405008907

ธ.น่ำน

มี.ค. 65

601/65

13 จ.ส.อ.หญิง จีรภำพร เพียโบรำณ

5405018193

ธนำณัติ

ก.พ. 65

1/65

14 น.ส. ชวำลัย เพ็ชรรัตน์

5405018884

รร.สธ.ทบ.

ต.ค. 64

4321/64

15 นำย บุญหนำย อำสนำทิพย์

5406002473

ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม.

มี.ค. 65

601/65

16 นำง ประกำย บัวนำค

5406003539

ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม.

มี.ค. 65

601/65

17 นำง ประภัสสร เงินมำก

5406004805

ธ.พะเยำ

มี.ค. 65

601/65

18 นำง มำลัย โตพิทักษ์

5406006418

ธ.ร้อยเอ็ด

มี.ค. 65

601/65

19 นำง อุษำ พุทธิมำ

5406007259

ธนำณัติ

ธ.ค. 64

5501/64
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ยศ-ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

เดือนที่ค้าง
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20 นำง ปรำณี บัวขำว

5406008288

ธ.สกลนคร

มี.ค. 65

601/65

21 นำง บำนเย็น วุฒพันธ์

5406008415

ธ.เซ็นทรัล-ข.ก.

มี.ค. 65

601/65

22 นำง นงเยำว์ เขื่อนวงศ์

5406008933

ธ.น่ำน

มี.ค. 65

601/65

23 นำง เทียมจันทร์ สำรแสน

5406010811

ธ.เลย

มี.ค. 65

601/65

24 นำง เมตตำ โภคำพำนิชย์

5406011113

ธ.เลย

มี.ค. 65

601/65

25 นำย ฉลำด จันทะดี

5406012771

ธ.อุดรธำนี

มี.ค. 65

601/65

26 นำง คำเบ็ง บำรุงสวัสดิ์

5406013410

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-น.ม.

มี.ค. 65

601/65

27 นำง อรนุช เสนำ

5406015113

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-น.ม.

มี.ค. 65

601/65

28 พ.อ. วันชัย ดำรงศักดิ์

5410001524

สง.ปรมน.ทบ.

ต.ค. 64

4321/64

29 จ.ส.อ. ปรมะ ตั้งอยู่ดี

5410006400

มทบ.21

ต.ค. 64

4321/64

30 ร.ต. เฉลิม ผดุงกิจ

5410008686

ธ.ทุ่งสง

มี.ค. 65

601/65

31 จ.ส.อ. โสภณ นพพันธ์

5410011056

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

32 ร.ต. อนันต์ ศรทอง

5410011103

ธ.ตลำดหัวอิฐ-น.ศ.

มี.ค. 65

601/65

33 พ.อ. เจริญ สงวนวงศ์

5410011884

มทบ.45

ต.ค. 64

4321/64

34 ส.อ. กิตติกร ธำตุวิสัย

5410015542

ร.13 พัน.3

ก.พ. 65

1/65

35 ร.ต. สมชำย สถิตย์กุล

5410015927

มทบ.45

ต.ค. 64

4321/64

36 ร.ท. เอนก แก้วได้ศรี

5410016386

ธ.ปัตตำนี

มี.ค. 65

601/65

37 นำง พิศมัย สุ่มมำตย์

5410017089

ธ.รพ.รร.6

มี.ค. 65

601/65

38 นำง ลดำวัลย์ ศรไชย

5410020921

ธ.เพชรบูรณ์

มี.ค. 65

601/65

39 นำง นงนุช กำติ๊บ

5410021537

ธ.สันป่ำข่อย-ช.ม.

มี.ค. 65

601/65

40 จ.ส.อ. สุทิน ชำยใหญ่

5410021854

ป.5 พัน.105

ก.พ. 65

1/65

41 ส.อ. เสน่ห์ มัชณิมะบุระ

5410021958

ธ.ย่อยบำงโพ

มี.ค. 65

601/65

42 นำง สินำพร คำน่ำน

5410023684

ธ.บัญชีกลำงกองทัพไทย

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร
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สังกัด

เดือนที่ค้าง
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43 น.ส. ศุภมำศ แก้วงำม

5420000632

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

44 นำง มะลิ ศรีคร้ำม

5420001203

ธ.ลพบุรี

มี.ค. 65

601/65

45 นำง นงลักษณ์ จำรย์ปัญญำ

5420001726

ธ.สระแก้ว

มี.ค. 65

601/65

46 นำง หนูเตรียม ปัจจัย

5420002635

ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2

มี.ค. 65

601/65

47 ร.ท. อนิรุทธ สมอำจ

5420005601

ธ.เลย

มี.ค. 65

601/65

48 จ.ส.อ. สุพจน์ ชูเงิน

5420006324

มทบ.45

ธ.ค. 64

5501/64

49 นำง กิ่งแก้ว ชูเงิน

5420006327

มทบ.45

ธ.ค. 64

5501/64

50 นำย ปัณชพัฒน์ บัวขำว

5420007023

ธ.ถ.พรหมรำช-อ.บ.

มี.ค. 65

601/65

51 นำง จิรำพร มัคสิงห์

5420007283

มทบ.45

ต.ค. 64

4321/64

52 ร.ต. ศิวนพ เหล่ำโรจน์ทวีกุล

5420008285

ธ.ศูนย์รำชกำรฯ (อำคำร บี)

มี.ค. 65

601/65

53 พ.อ. อัมพร บัวแก้ว

5420008576

ธ.ไอคอน สยำม

มี.ค. 65

601/65

54 น.ส. สุดำรัตน์ ศรีอุดม

5420008786

ธ.ลพบุรี

มี.ค. 65

601/65

55 นำง ยุวดี สุวรรณรักษ์

5420009625

ธ.สุรำษฎร์ธำนี

มี.ค. 65

601/65

56 ส.ต.หญิง วรำภรณ์ ปั้นทอง

5430000693

ธ.เทเวศน์

มี.ค. 65

601/65

57 นำง ธงชัย ดำมหำรำช

5430001981

ธ.สระแก้ว

มี.ค. 65

601/65

58 นำย พิทักษ์ โตฤทธิ์

5430002510

ธ.อุทัย-อยุธยำ

มี.ค. 65

601/65

59 นำง จิรำภรณ์ กลิ่นหอม

5430003079

ธ.ลำปำง

มี.ค. 65

601/65

60 ส.อ. ศุภชัย ม่วงทอง

5430003600

ธ.พิษณุโลก

มี.ค. 65

601/65

61 จ.ส.อ. อิทธิพล เพ็งคำปั้ง

5430008234

ธ.สกลนคร

มี.ค. 65

601/65

62 พ.อ. วันเลิศ เอมโอชะ

5440000289

มทบ.11

ม.ค. 65

6101/64

63 นำย สุรินทร์ อริยทรัพย์

5440002832

ส.พัน.35 นสศ.

ก.พ. 65

1/65

64 นำง นงค์เยำว์ อริยทรัพย์

5440002840

ส.พัน.35 นสศ.

ก.พ. 65

1/65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565
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65 นำง ปิยะพร แสนชูปำ

5440003043

ธ.กำญจนบุรี

มี.ค. 65

601/65

66 ส.อ. วีรพล โพธิสุวรรณ์

5440003931

รร.ม.ศม.

ก.พ. 65

1/65

67 นำง มำลัย แหทอง

5440006692

ธ.ปรำจีนบุรี

มี.ค. 65

601/65

68 จ.ส.อ. พิชิตพล เฉลิมโชติ

5440006879

ร.9 พัน.3

ม.ค. 65

6101/64

69 ส.อ. จักรพันธ์ คนรำ

5440007517

ธนำณัติ

ส.ค. 64

3681/64

70 จ.ส.อ. เสกสรร ยศศรี

5440007913

ธ.ห้วยขวำง

มี.ค. 65

601/65

71 น.ส. พัชริน เริงใจ

5440009651

ธ.อุทัย-อยุธยำ

มี.ค. 65

601/65

72 จ.ส.อ. ไสว บุญมำเรือง

5440010049

ส.พัน.6 พล.ร.6

ก.พ. 65

1/65

73 นำง ภำรดี ทองขำ

5440010961

ธ.ตรัง

มี.ค. 65

601/65

74 นำง ประกอบ ชูเกียรติ

5450000645

ธ.แจ้งวัฒนะ

มี.ค. 65

601/65

75 นำย กู้เกียรติ ผลเกตุ

5450002143

ธ.อุตรดิตถ์

มี.ค. 65

601/65

76 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ เล็กจุฬำ

5450003198

ธ.ลำปำง

มี.ค. 65

601/65

77 นำง มัสยำ เล็กจุฬำ

5450003200

ธ.ลำปำง

มี.ค. 65

601/65

78 ร.ต. ประกิต แก้วก่ำ

5450006812

ธนำณัติ

ก.พ. 65

1/65

79 ส.อ. เกียรติศักดิ์ พูลสวัสดิ์

5450007606

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มี.ค. 65

601/65

80 ส.อ. ศรำวุฒิ สุรำรำช

5450008323

ธ.ชัยภูมิ

มี.ค. 65

601/65

81 อส.ทพ. อ้อน ดำครบุรี

5450010436

กรม ทพ.14

ก.พ. 65

1/65

82 นำง พัทรำพร ลุนจักร

5450012938

ธ.นครพนม

มี.ค. 65

601/65

83 นำง ภัทรภร หงษ์อินทร์

5450013940

ธ.ย่อยเดอะมอลล์-น.ม.

มี.ค. 65

601/65

84 นำง อังคณำภรณ์ เชื้อสกุล

5460000031

ธนำณัติ

ธ.ค. 64

5501/64

85 นำง จันทร์ ดวงชมภู

5460001428

ธ.เซ็นทรัล-ลำปำง

มี.ค. 65

601/65

86 นำย อุทิศ ดวงชมภู

5460001441

ธ.เซ็นทรัล-ลำปำง

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565
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87 นำง ชุตินันท์ โยธำ

5460003452

ธ.พะเยำ

มี.ค. 65

601/65

88 ส.อ. จักรพงศ์ คูนำแก

5460005205

ธ.สุโขทัย

มี.ค. 65

601/65

89 จ.ส.อ. วิโรจน์ พิมพ์สิงห์

5460005299

ม.พัน.19 พล.ร.9

ก.พ. 65

1/65

90 จ.ส.อ. นพดล เดินขุนทด

5460005503

ร.31 รอ.

ก.พ. 65

1/65

91 นำง นงเยำว์ ศรทอง

5460008031

ธ.ตลำดหัวอิฐ-น.ศ.

มี.ค. 65

601/65

92 นำง ปรำณี จำปำทอง

5460011180

ธ.นครนำยก

ก.พ. 65

1/65

93 นำง วิสำ วิหำรพรหม

5460012286

ธ.ชลบุรี

มี.ค. 65

601/65

94 นำย สุวิทย์ คูนำแก

5470001068

ธ.สุโขทัย

มี.ค. 65

601/65

95 จ.ส.ท. อติณัฐฑ์ บรรเจิด

5470002570

ช.11 พัน.602

ม.ค. 65

6101/64

96 นำง พรกมล นวลเนตรพันธ์

5470003076

ร.9 พัน.3

ม.ค. 65

6101/64

97 นำง สุธำวี ดำบจันทร์

5470004045

ร.112

ม.ค. 65

6101/64

98 จ.ส.อ. พิชิต ดวงตำ

5470005376

มทบ.11

ม.ค. 65

6101/64

99 นำง แดง หลงเชิง

5470005983

ธ.สนำมเสือป่ำ

มี.ค. 65

601/65

100 น.ส. กัลยำ บัวล้อมแก้ว

5470006131

ธ.รพ.รร.6

มี.ค. 65

601/65

101 นำง กำญจนำ พลนอก

5470006663

ธนำณัติ

ก.พ. 65

1/65

102 นำง บุญเลิศ ภูพวก

5470006664

ธนำณัติ

ก.พ. 65

1/65

103 นำย อำนำจ สุรำรำช

5480000695

ธ.ชัยภูมิ

มี.ค. 65

601/65

104 จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ ไขศรี

5480001144

ร.14 พัน 3

ก.พ. 65

1/65

105 ร.ต. พีรพัฒน์ สุขเกิด

5480001732

ยศ.ทบ.

ม.ค. 65

6101/64

106 นำง กำบ ขันพล

5480003823

ธ.สันป่ำข่อย-ช.ม.

มี.ค. 65

601/65

107 นำง บุญมี ขวัญทอง

5480006107

ธ.ถ.พรหมรำช-อ.บ.

มี.ค. 65

601/65

108 นำง เครือวัลย์ พรพ่วง

5480006271

ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม.

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

63
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109 นำย จรัญ ภูพวก

5480008711

ธนำณัติ

ก.พ. 65

1/65

110 นำง รัชฎำภรณ์ หิรัญสุข

5480008990

ธ.นครศรีธรรมรำช

มี.ค. 65

601/65

111 จ.ส.อ. สมิง จอมทรักษ์

5490003160

ธ.ยโสธร

มี.ค. 65

601/65

112 จ.ส.อ. กิตติ์ธเนศ ทำนำ

5490003274

รพ.ค่ำยกำวิละ

ก.พ. 65

1/65

113 นำง มำลัย ศรสุวรรณ์

5490003643

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

114 นำง สงวน เดชบรรทม

5490004003

ธ.สกลนคร

มี.ค. 65

601/65

115 นำง สมร พิมพ์สิงห์

5490005790

ม.พัน.19 พล.ร.9

ก.พ. 65

1/65

116 นำง ศิริพร รอดอินทร์

5490006154

สน.ปล.กห.

ต.ค. 64

4321/64

117 พ.ต. สถิตย์ รอดอินทร์

5490006155

สน.ปล.กห.

ต.ค. 64

4321/64

118 นำง น้ำเพ็ชร โคธนันท์

5490006227

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มี.ค. 65

601/65

119 พ.ต. ฤทัต สิงห์ป้อม

5490006415

ธ.ศรีย่ำน

มี.ค. 65

601/65

120 นำย เศรษฐพงศ์ สุวรรณนคร

5490007756

ธ.สะพำนเหลือง

มี.ค. 65

601/65

121 น.ส. รุ่งอรุณ วิวำห์

5490007910

ธ.ปำกช่อง

มี.ค. 65

601/65

122 นำย วีระสันติ์ อังคพนมไพร

5490007915

ธ.ปำกช่อง

มี.ค. 65

601/65

123 นำง ทิพวรรณ เถำทอง

5490008580

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

124 นำย เอกพล เถำทอง

5490008587

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

125 จ.ส.อ. อนนท์ ผิวผ่อง

5490009248

ธ.บำงบัว

มี.ค. 65

1/65

126 นำย ธนวัฒน์ ใจศิริสวย

5490010267

ธ.ตลำดพงษ์เพชร

มี.ค. 65

601/65

127 จ.ส.อ.หญิง สุนิษำ รุ่งเรือง

5500001323

ธ.ลพบุรี

มี.ค. 65

601/65

128 นำง กัลยำกร สงวนวงศ์

5500001349

มทบ.45

ต.ค. 64

4321/64

129 นำง ละมุล ขำวพรำย

5500002715

ธ.สนำมเสือป่ำ

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565
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มี.ค. 65

601/65

130 น.ส. ณัฐรินีย์ เลิศสถิตรุ่ง

5500003070

ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท
มอลล์

131 อส.ทพ. พิชิต ปรำณีชำติ

5500003255

ธ.สุโขทัย

มี.ค. 65

601/65

132 พล.อส. อดิศร บุญศรี
ว่ำที่ ร.ต.หญิง ฐิติระวี ชัยอำรี
133 รำษฎร์

5500003897

ธ.อรัญประเทศ

มี.ค. 65

601/65

5500004189

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

134 จ.ส.อ. อิทธิเดช คุ้ยทอง

5500004738

ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2

มี.ค. 65

601/65

135 นำง นงครำญ คุ้ยทอง

5500005812

ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2

มี.ค. 65

601/65

136 อส.ทพ. อรัญ กมลสินธุ์

5500005982

ธ.ร้อยเอ็ด

มี.ค. 65

601/65

137 นำง รวิสรำ สิทธิศร

5500006327

ธ.รัชดำภิเษก-ห้วยขวำง

มี.ค. 65

601/65

138 นำง วันดี โสวนัด

5500006491

ธ.กำญจนบุรี

มี.ค. 65

601/65

139 นำย ดำรงศักดิ์ ท่ำเรือรักษ์

5500007672

ธ.รพ.รร.6

มี.ค. 65

601/65

140 จ.ส.อ. คทำวุธ คิดโสดำ

5510001585

ร.29 พัน.3

ก.พ. 65

1/65

141 ร.ต. สุรชัย พยัคฆี

5510002240

ร.151

ม.ค. 65

6101/64

142 นำง บุญเรือน ตุ้มเพ็ชร

5510002514

ธ.ปทุมธำนี

มี.ค. 65

601/65

143 น.ส. วิไลพร เอี่ยมแจ้งพันธุ์

5510003380

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มี.ค. 65

601/65

144 พล.อส. ชัชวำล สุขสวัสดิ์

5510003914

ธ.เสนำนิคม

มี.ค. 65

601/65

145 นำย สมยศ สุขสวัสดิ์

5510003918

ธ.เสนำนิคม

มี.ค. 65

601/65

146 นำง สุพี สุขสวัสดิ์

5510003919

ธ.เสนำนิคม

มี.ค. 65

601/65

147 นำย กัญจน์ ใจศิริสวย

5510005173

ธ.ตลำดพงษ์เพชร

มี.ค. 65

601/65

148 ส.อ. ธวัชชัย ชื่นนิรันดร์

5520000157

ป.1พัน.1 รอ.

ม.ค. 65

6101/64

149 นำง วรนำท ลิลำ

5520000727

ธ.คอสโม เมืองทองธำนี

มี.ค. 65

601/65

150 จ.ส.อ. อำนนท์ ปุณยปรีดำพงศ์

5520002209

ธ.ศรีย่ำน

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

65

ลาดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

เดือนที่ค้าง

ศพที่ค้าง

151 จ.ส.อ. พงศ์เพชร คำทวี

5520005644

ธ.ยโสธร

มี.ค. 65

601/65

152 อส.ทพ. ชวน เสนำนนท์

5520006835

ธ.อุบลรำชธำนี

มี.ค. 65

601/65

153 อส.ทพ. วีระศักดิ์ จำรุสำร

5520007032

ธ.นำงรอง

มี.ค. 65

601/65

154 จ.ส.อ. สมพิศ เล้นสิ้น

5520008021

ธ.นครศรีธรรมรำช

มี.ค. 65

601/65

155 นำง มณทณัช รุ่งสว่ำง

5520008051

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มี.ค. 65

601/65

156 นำง กมลนัณท์ นิธิธนูเศรษฐ์

5520009607

ธ.รพ.รร.6

มี.ค. 65

601/65

157 นำง บัวผัน ต้นจำน

5520010107

ธ.ถ.เทพำรักษ์ กม.12

มี.ค. 65

601/65

158 นำง วรำเพชร รัศมี

5520010258

ธ.พะเยำ

มี.ค. 65

601/65

159 ส.ต. สกุล กำญจนไตรวัฒน์

5520011817

มทบ.37

ก.พ. 65

1/65

160 นำง อำนวย อินทร์บุญสม

5520014238

ธ.บ้ำนฉำง

มี.ค. 65

601/65

161 นำย เอรำวัณ รำชธรรมิก

5520018411

ธ.ศรีย่ำน

มี.ค. 65

601/65

162 พ.ต. อนุวัตร วันแก้ว

5530000693

สน.ปล.กห.

พ.ย. 64

4901/64

163 นำง อัญญวรรณ ชำญค้ำ

5530001173

ธ.บก.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

164 นำง ศศิลักษณ์ ปฏิมำปกรณ์

5530001928

ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2

มี.ค. 65

601/65

165 นำง เนียบ อิ้ววังโส

5530002658

ธ.นครศรีธรรมรำช

มี.ค. 65

601/65

166 ส.อ. เกียรติศักดิ์ ไชยแสง

5530002897

ร.16

ก.พ. 65

1/65

167 ส.อ. วรโชติ ทูลพุทธำ

5530003311

มทบ.21

ต.ค. 64

4321/64

168 จ.ส.ท. วิรยุทธ สุขำพันธ์

5530003357

ธ.ศรีย่ำน

มี.ค. 65

601/65

169 ส.อ. สุปรีชำ ศรีกุด

5530003868

ร.8 พัน.3

ก.พ. 65

1/65

170 ส.อ. อนุพงษ์ โถตะวินนท์

5530003892

ร.19 พัน.1

ก.พ. 65

1/65

171 นำง ทิพวัลย์ ทุมมำ

5530004054

ธ.สนำมเป้ำ

มี.ค. 65

601/65

172 นำง เทียน รักงำม

5530004745

ธ.ศรีย่ำน

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร
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173 นำย บุตรดี สิงห์โต

5530009762

ธ.ถ.โพศรี-อุดรธำนี

มี.ค. 65

601/65

174 นำง สำลี สิงห์โต

5530009763

ธ.ถ.โพศรี-อุดรธำนี

มี.ค. 65

601/65

175 ส.ท. สุริยำ ตำตะเกษม

5540000290

ธ.สระบุรี

มี.ค. 65

601/65

176 ส.อ. จักพันธ์ ทองขันธ์

5540002074

ธ.อุดรธำนี

มี.ค. 65

601/65

177 จ.ส.อ. ทินกร ศิลำอำจ

5540003143

มทบ.21

ต.ค. 64

4321/64

178 ส.อ. พิทักษ์ธรรม หีบปัสสำ

5540003425

บชร.2

ก.พ. 65

1/65

179 นำง รำณี คำทวี

5540003722

ธ.ยโสธร

มี.ค. 65

601/65

180 พ.ต. ยุทธนำ หอทับทิม

5540004900

สน.ปล.กห.

พ.ย. 64

4901/64

181 ส.ท. สมสิทธิ์ ลังก๋ำแก้ว

5540006544

มทบ.37

ก.พ. 65

1/65

182 อส.ทพ. สุจินต์ แก้วกองทรัพย์

5540006963

ธ.เซ็นทรัล-พ.ล.

มี.ค. 65

601/65

183 นำย ยุทธศำสตร์ หำญยุทธ

5540008000

ธ.เซ็นทรัล-ลำปำง

มี.ค. 65

601/65

184 น.ส. ปัทมำ แท่งหิน

5540008720

ธ.ถ.พรหมรำช-อ.บ.

มี.ค. 65

601/65

185 จ.ส.ท. จิรโรจน์ โกยทรัพย์

5540009086

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-น.ม.

มี.ค. 65

601/65

186 อส.ทพ. บุญไทย คำแก้ว

5540009281

ธนำณัติ

ก.พ. 65

1/65

187 จ.ส.ท. ทศเทพ เทพชนะ

5550003762

ธ.บำงบัว

มี.ค. 65

601/65

188 ส.อ. ธีระยุทธ นำมวงษ์

5550003798

ธนำณัติ

ก.พ. 65

1/65

189 ส.อ. ณัฐวุฒิ พรมสุข

5550004069

ม.4 พัน.11 รอ.

ก.พ. 65

1/65

190 อส.ทพ. สมนึก รสหอม

5550006938

ธ.ศรีสะเกษ

มี.ค. 65

601/65

191 นำง อุทัยรัตน์ เพ็งพันลำ

5550007608

ธ.เลย

มี.ค. 65

601/65

192 นำย บุตร โคกลือชำ

5550008065

ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ.

มี.ค. 65

601/65

193 อส.ทพ. สงกรำนต์ เหล่ำสมบัติ 5550009682

กรม ทพ.21

ก.พ. 65

1/65

194 ส.ท. จตุพร ปิ่นกุมภี

ป.9 พัน.9

ก.พ. 65

1/65

5550012088

สวัสดิการสาร
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195 ส.ท. กิตติพร กุญชรินทร์

5560000348

ร.31 รอ.

ม.ค. 65

6101/64

196 ส.ต. ปัญญำ โคคำ

5560001456

ร.8 พัน.3

ก.พ. 65

1/65

197 ส.ท. ปิยะ กมลศิลป์

5560001459

ม.1 พัน.3 รอ.

ก.พ. 65

1/65

198 ส.อ. อำสำ คชมิตร

5560001681

ร.15 พัน.1

ก.พ. 65

1/65

199 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ศักดำ

5560002262

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

200 นำง สุนันท์ ศักดำ

5560002264

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

201 นำง เขียน สมีงำม

5560002461

ธ.รพ.รร.6

มี.ค. 65

601/65

202 น.ส. รุ่งอรุณ สมีงำม

5560002468

ธ.รพ.รร.6

มี.ค. 65

601/65

203 ส.อ. คุณำกร เอี่ยมสำอำงค์

5560004882

พัน.รพศ.ศสพ.

ก.พ. 65

1/65

204 นำง ยุพำ ดวงปำโคตร

5560006206

ธ.ลพบุรี

มี.ค. 65

601/65

205 นำย สุชิน เพิ่มฤทธิ์

5560006971

ธ.ศรีย่ำน

มี.ค. 65

601/65

206 นำย วิทยำ สำเนียงเพรำะ

5560007084

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มี.ค. 65

601/65

207 ส.ท. ตรีภพ ยิ่งทวี

5560007297

ช.1 พัน.112 รอ.

ก.พ. 65

1/65

208 อส.ทพ. ลัย คำแคว่น

5560007464

ธ.น่ำน

มี.ค. 65

601/65

209 จ.ส.ต. ธนเทพ หล้ำมะโฮง

5560008184

มทบ.34

ก.พ. 65

1/65

210 น.ส. ธัญจิตรำ นวลประเนตร

5560009079

ธ.สนำมเสือป่ำ

มี.ค. 65

601/65

211 จ.ส.อ. ทองปริว วอนสุข

5560009307

มทบ.11

ม.ค. 65

6101/64

212 นำง น้อย วรรณศรี

5560009443

ร.31 พัน.3 รอ.

ม.ค. 65

6101/64

213 นำย มะลิ วรรณศรี

5560009446

ร.31 พัน.3 รอ.

ม.ค. 65

6101/64

214 อส.ทพ. ชัย ช้อนชัย

5560010294

ธ.อุดรธำนี

มี.ค. 65

601/65

215 อส.ทพ. วิวัฒน์ แสนศิริ

5560012638

กรม ทพ.11

ก.พ. 65

1/65

216 อส.ทพ. อภิพงศ์ อินปลัด

5560012711

กรม ทพ.21

ก.พ. 65

1/65

สวัสดิการสาร
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217 จ.ส.ท. นิมิตร แก้วชำ

5560012954

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

218 นำย บุญมำ แก้วชำ

5560012956

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

219 นำง สงัด แก้วชำ

5560012970

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

220 นำง จุฑำรัตน์ ยิ้มทองหลำง

5560013554

ธ.สนำมเป้ำ

มี.ค. 65

601/65

221 อส.ทพ. มูลำ แดหวำมำลัย

5560013839

กรม ทพ.41

ก.พ. 65

1/65

222 อส.ทพ. บุญเทอด คำกลำง

5570000135

กรม ทพ.11

ก.พ. 65

1/65

223 อส.ทพ. ธีรสินธุ์ สำโรง

5570000239

ธ.กำญจนบุรี

มี.ค. 65

601/65

224 ร.อ. กฤษณะรักษ์ บุญศรี

5570001026

มทบ.29

พ.ย. 64

4901/64

225 ส.ท. ฉัตรวินิช แก้วแก่นคูณ

5570003073

ร.14 พัน 3

ก.พ. 65

1/65

226 ส.ท. ศุภณัฐ ประเสริฐศรี

5570003573

ช.1 พัน.112 รอ.

ก.พ. 65

1/65

227 ส.ท. พัทธพล วิเศษนอก

5570005036

ร.153 พัน.3

พ.ย. 64

4901/64

228 นำง จินตนำ เดินขุนทด

5570005282

ร.31 รอ.

ก.พ. 65

1/65

229 นำง แต๋ว เดินขุนทด

5570005283

ร.31 รอ.

ก.พ. 65

1/65

230 นำง ลำยง แก้วสูงเนิน

5570005285

ร.31 รอ.

ก.พ. 65

1/65

231 นำย เหลือ เดินขุนทด

5570005288

ร.31 รอ.

ก.พ. 65

1/65

232 ส.ท. ภำคภูมิ ย้อยเมือง

5570005489

ช.พัน.15 พล.ร.15

ก.พ. 65

1/65

233 อส.ทพ. สุขสันต์ ทองสำ

5570006881

กรม ทพ.41

ก.พ. 65

1/65

234 ส.อ. อมเรศ วงษ์เจริญ

5570006930

กรม ทพ.31

ก.พ. 65

1/65

235 ส.อ. ณัฐพล แปงมำลัย

5570006997

ธ.เซ็นทรัล-ช.ร.

มี.ค. 65

601/65

236 ส.ท. ทินรัตน์ เมืองประทุม

5570007435

ช.1 พัน.112 รอ.

ก.พ. 65

1/65

237 อส.ทพ. เกรียงไกร จองนุ้ย

5570007545

กรม ทพ.41

ก.พ. 65

1/65

238 น.ส. อภิญญำ จูมมะณีย์

5570007926

ดย.ทบ.

ก.พ. 65

1/65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565
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239 นำง กันยำ ยอดหำญ

5570008259

ธ.ตลำดถนอมมิตร วัชรพล

มี.ค. 65

601/65

240 นำง กิติมำ โตไธสง

5570009866

ธ.ถ.พรหมรำช-อ.บ.

มี.ค. 65

601/65

241 ส.อ. เจริญพร สำเร็จ

5570010596

ธ.ปรำณบุรี

มี.ค. 65

601/65

242 น.ส. มนต์สินี บูรณำชีวำวิไล

5570010896

ธ.เสนำนิคม

มี.ค. 65

601/65

243 อส.ทพ. อนุวัฒน์ อุ้ยวงษ์

5570011181

กรม ทพ.11

ก.พ. 65

1/65

244 อส.ทพ. อรรณพ พุ่มพวง

5570011183

กรม ทพ.11

ก.พ. 65

1/65

245 นำง ศิริกำนฑ์ ฮวดใช้

5570011391

ธ.บก.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

246 ส.อ. วีรยุทธ ลิ้นเนี่ยว

5570011899

ธ.นครศรีธรรมรำช

ก.พ. 65

1/65

247 นำง ลำใย ฮวบเอี่ยม

5570012184

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

248 นำง คำเคียน สำเนียงเพรำะ

5570012349

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มี.ค. 65

601/65

249 นำย นพดล สื่อเฉย

5570013256

ธ.โลตัส ประชำชื่น

มี.ค. 65

601/65

250 นำง สม ทำนำ

5570013894

รพ.ค่ำยกำวิละ

ก.พ. 65

1/65

251 น.ส. นงนุช แสงภักดี

5570014639

ส.พัน.11 พล.ม.1

ม.ค. 65

6101/64

252 ส.อ. รัชภูมิ บุญยิ่ง

5570015525

ธ.ย่อยโลตัส นวนคร

มี.ค. 65

601/65

253 นำง กำญจน์สุภำ โมรำฤทธิ์

5570015673

พัน.ขกท.

ก.พ. 65

1/65

254 นำง สมัคร ทองด้วง

5580000939

ธ.ร้อยเอ็ด

มี.ค. 65

601/65

255 นำย ประวัติ ศรีกุด

5580001046

ร.8 พัน.3

ก.พ. 65

1/65

256 นำง สำยทอง ศรีกุด

5580001685

ร.8 พัน.3

ก.พ. 65

1/65

257 ส.อ. ชัชวำลย์ พรมมำ

5580002484

ร.14 พัน 3

ก.พ. 65

1/65

258 ส.อ. นำโชค พุกซอ

5580002794

ธ.ปรำณบุรี

มี.ค. 65

601/65

259 ส.อ. วรำชัย ธรรมสำร

5580003107

ธ.รพ.รร.6

มี.ค. 65

601/65

260 ส.อ. ศักดิ์ดำ แสนสีมนต์

5580003232

ธ.ร้อยเอ็ด

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร
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261 ส.อ. สุระ ไฝ่ไร่

5580003386

ธ.บำงบัว

มี.ค. 65

601/65

262 ส.ต. เอกวิทย์ พึ่งวีระวงศ์

5580003585

ธ.อำนำจเจริญ

มี.ค. 65

601/65

263 ส.ต. ทรงพล สำภักดี

5580004245

พัน.สห.41

พ.ย. 64

4901/64

264 ส.ต. จีระศักดิ์ เกตุภูงำ

5580005904

ธ.สนำมเป้ำ

มี.ค. 65

601/65

265 อส.ทพ. ภำนุมำศ อนันต์

5580007368

กรม ทพ.41

ก.พ. 65

1/65

266 ส.ต. พงศ์มนัส ทองภูมิพัฒน์

5580009872

ช.1 พัน.112 รอ.

ก.พ. 65

1/65

267 ส.ต. นฤพนธ์ ปรีชำ

5580010106

ร.151

ก.พ. 65

1/65

268 อส.ทพ. จิรศักดิ์ สินสิทธิ์

5580010474

กรม ทพ.11

ก.พ. 65

1/65

269 อส.ทพ. วัชรพงษ์ ทองสุวรรณ 5580010480

กรม ทพ.11

ก.พ. 65

1/65

270 นำย โสภณ ยิ่งทวี

5580013543

ช.1 พัน.112 รอ.

ก.พ. 65

1/65

271 ส.อ. พีรยุทธ เหมือนจันทร์

5590000759

ธ.บำงบัว

มี.ค. 65

601/65

272 ส.อ. คมสัน พินเชือก

5590002427

ร.31 พัน.3 รอ.

ม.ค. 65

6101/64

273 น.ส. กนกวรรณ ขวัญมนต์

5590003901

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

274 นำง รัติยำ ผิวหอม

5590004112

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

275 นำง จุฬำพร กลัดพ่วง

5590004686

ธ.ถ.สำมัคคี

มี.ค. 65

601/65

276 นำง สมบูรณ์ ชัยสุมัง

5590005947

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

277 น.ส. พัณณิตำกร แก้วทำ

5590006990

พัน.ปจว.

ก.พ. 65

1/65

278 นำย กิตติพงษ์ กัณทะวงค์

5590007758

พธ.ทบ.

ก.พ. 65

1/65

279 ส.ต. พีระพล พันธุ์บุปผำ

5590009103

ม.5 พัน.23 รอ.

ก.พ. 65

1/65

280 น.ส. พัชรินทร์ ทิพยเวศ

5590010019

พธ.ทบ.

ก.พ. 65

1/65

281 ส.ต. วรวิทย์ ขำวประเสริฐ

5590010661

ร.151

ก.พ. 65

1/65

282 น.ส. กำนต์ธิดำ โพธิมำ

5590011474

ธ.บ้ำนสวน-ชลบุรี

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร
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283 นำง นันทำภรณ์ กรุงริรันดร์

5590014271

ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม.

มี.ค. 65

601/65

284 นำย นันทศักดิ์ นิยมฤทธิ์

5600000671

ธ.ถ.ติวำนนท์

มี.ค. 65

601/65

285 อส.ทพ. เสกสรร ศรีเเสง

5600001426

กรม ทพ.21

ก.พ. 65

1/65

286 ส.อ. อิศรำ กำลังสิงห์
5600001898
อส.ทพ.หญิง พัชรำภรณ์ ตอนโคก
287 สูง
5600005054

พล.ร.5

ก.พ. 65

1/65

ทภ.4

ก.พ. 65

1/65

288 ส.ต. สิทธิกร สุวรรณพร

5600005152

ขส.ทบ.

ก.พ. 65

1/65

289 นำย ชำญวิทย์ คิดโสดำ

5600005298

ร.29 พัน.3

ก.พ. 65

1/65

290 อส.ทพ. ณรงศักดิ์ เสำธงทอง

5600005467

กรม ทพ.11

ก.พ. 65

1/65

291 ส.ต. สำธิต สิทธิโยธิน

5600006060

ร้อย.ช.ซบร.สนำม

ก.พ. 65

1/65

292 นำย ทวนทอง มณีแสง

5600006299

ธ.อยุธยำ พำร์ค

มี.ค. 65

601/65

293 น.ส. ชลิตำ ทองรักษ์

5600006454

พัน.ปจว.

ก.พ. 65

1/65

294 น.ส. พิฐชญำน์ วิเชียรไกรสิน

5600006508

พธ.ทบ.

ก.พ. 65

1/65

295 นำง สำคร สำโดด

5600006569

ธ.ปรำณบุรี

มี.ค. 65

601/65

296 ส.ต. ศิริศักดิ์ ศิริรักษ์

5600007494

ปตอ.2 พัน.4

ก.พ. 65

1/65

297 อส.ทพ. ชัยวิชญ์ ยอดสังวำลย์ 5600007803

กรม ทพ.26

ก.พ. 65

1/65

298 ส.ท. ณพงศ์ ภู่วิเศษ

5600011029

ร.5 พัน.2

ก.พ. 65

1/65

299 ส.อ. จำเริญ พรหมช่วย

5600011998

มทบ.45

ก.พ. 65

1/65

300 ส.ต. เฟำซำน กำดเส็น

5600012902

ร.152 พัน.3

ม.ค. 65

6101/64

301 ส.ท. อภิภัทร ถิ่นพังงำ

5600012924

สง.สด.จว.น.บ.

ก.พ. 65

1/65

302 อส.ทพ. ดำรงศักดิ์ สวัสดิ์ภักดี

5600013242

กรม ทพ.48

ก.พ. 65

1/65

303 นนส. กฤตเมธ ฮะวังจู

5610000855

ส.1 พัน.102

ม.ค. 65

6101/64

304 ส.ต. อำนนท์ เมืองมณี

5610002231

ช.1 พัน.112 รอ.

ก.พ. 65

1/65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565
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305 ส.ท. กิตติธัช เหลียวสูง

5610002331

มทบ.22

ก.พ. 65

1/65

306 ส.ท. พงศกร เทียนประพันธ์

5610002730

พัน.ปพ.รอ.

ก.พ. 65

1/65

307 ส.ต. กฤตธัช ทองใหม่

5610003193

ร.153 พัน.3

พ.ย. 64

4901/64

308 นำย ณัฐวัฒน์ คำน่ำน

5610005202

ธ.บก.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

309 ส.อ. อนุชำ ตอพล

5610006398

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

ม.ค. 65

6101/64

310 ส.ท. สหรัฐ ทองสงค์

5610008437

ร.25 พัน.3

ก.พ. 65

1/65

311 นำย อุดม ฤทธิหำญ

5610010160

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

312 อส.ทพ. สถำพร ยอดมณี

5610010381

กรม ทพ.41

ก.พ. 65

1/65

313 อส.ทพ.หญิง ศิริวรรณ โสมะเกิด 5610010399

ธนำณัติ

ก.พ. 65

1/65

314 ส.ต. ชำญณรงค์ ศรีโสภำ

5610010494

ป.2 พัน.21 รอ.

ก.พ. 65

1/65

315 ส.ท. ทรงพล อ่ำฟัก

5610010515

ธ.ลพบุรี

มี.ค. 65

601/65

316 อส.ทพ. สุริยำ นำมเกตุ

5610013756

กรม ทพ.11

ก.พ. 65

1/65

317 น.ส. กนกวรรณ เรือนสุข

5610014404

รร.พธ.พธ.ทบ.

ก.พ. 65

1/65

318 อส.ทพ. นิมิตร จันทสน

5620000627

กรม ทพ.23

ก.พ. 65

1/65

319 ส.ต. พีระพัฒน์พงษ์ศิริ สุวพันธ์ 5620001239

มทบ.22

ก.พ. 65

1/65

320 ส.ต. วัฒนำ แตงอ่อน

5620003357

พัน.มทบ.15

ม.ค. 65

6101/64

321 จ.ส.อ. กลยุทธ ปำปะโข

5620003458

ร.151 พัน.1

ม.ค. 65

6101/64

322 อส.ทพ. สุริยะ ศรีรื่น

5620003501

กรม ทพ.43

ก.พ. 65

1/65

323 นำย ประดิษฐ์ ชื่นใจ

5620003659

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มี.ค. 65

601/65

324 นำย ประยุทธ ชื่นใจ

5620003660

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มี.ค. 65

601/65

325 นำย ประหยัด ชื่นใจ

5620003661

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มี.ค. 65

601/65

326 ส.ท. วีรพงษ์ วงษ์น้อย

5620004745

กสษ.1 กส.ทบ.

ก.พ. 65

1/65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565
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327 อส.ทพ. ธีระวิทย์ จังจำตุพร

5620004814

กรม ทพ.46

ก.พ. 65

1/65

328 ส.ท. วิศรุต ถิระสำโรจน์

5620008064

ร.14 พัน 3

ก.พ. 65

1/65

329 จ.ส.อ. ภูมินทร์ โพธิบุตร

5620008832

มทบ.210

ก.พ. 65

1/65

330 ส.ท. มงคล จันทร์ก้อน

5620011219

ป.9 พัน.19

ก.พ. 65

1/65

331 ส.ท. มำรุตพงศ์ ทิพย์เกิด

5620011370

พล.ร.15

ก.พ. 65

1/65

332 น.ส. นัยนำ นำมอักษร

5620011412

ร.112

ม.ค. 65

6101/64

333 ส.ต. พงษ์นรินทร์ โพธิ์หน่อทอง 5620011416

ร.112

ม.ค. 65

6101/64

334 ส.ต. ณพัชฐพล ใจแก้ว

5620012722

ป.1 พัน.31 รอ.

พ.ย. 64

4901/64

335 ส.ต. ทัศน์พล สำสะนะ

5620012886

ป.1 พัน.11 รอ.

พ.ย. 64

4901/64

336 ส.ท. วิจิตร ใจดี

5620014932

ร.31 พัน.3 รอ.

ก.ค. 64

2641/64

337 นำง ศิริเกตุ หำญธงชัย

5620016622

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-น.ม.

มี.ค. 65

601/65

338 น.ส. บุณฑริกำ หล้ำวิเศษ

5620017078

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-น.ม.

มี.ค. 65

601/65

339 นำง กัณหำ หุ่นประกำร

5630002085

กรม ทพ.12

ก.พ. 65

1/65

340 ส.อ. วีระชัย หุ่นประกำร

5630002087

กรม ทพ.12

ก.พ. 65

1/65

341 อส.ทพ. อัลฮะฟิช เจ๊ะแวสนุง

5630002792

กรม ทพ.47

ก.พ. 65

1/65

342 อส.ทพ. บรรจงจิตร์ แร่ทอง

5630002806

กรม ทพ.46

ก.พ. 65

1/65

343 อส.ทพ. จีรศักดิ์ มีโชค

5630003063

กรม ทพ.41

ก.พ. 65

1/65

344 น.ส. ฐิติรัตน์ สีตำ

5630003386

รพ.ค่ำยสุรนำรี

ก.พ. 65

1/65

345 นำง จำปี หำญพิทักษ์

5630004045

ธ.จรัลสนิทวงศ์

มี.ค. 65

601/65

346 นำย วัฒนำ หำญพิทักษ์

5630004046

ธ.จรัลสนิทวงศ์

มี.ค. 65

601/65

347 ส.ต. นภดล โสภำ

5630005921

ป.72 พัน.723

ก.พ. 65

1/65

348 นำย อภิสิทธิ์ บัวเผื่อน

5630005942

ธ.เพียวเพลส รำชพฤกษ์

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565
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349 อส.ทพ. อนัส บินซำ

5630008945

กรม ทพ.48

ก.พ. 65

1/65

350 อส.ทพ. นฤเบศร์ หนำแน่น

5630009804

กรม ทพ.46

ก.พ. 65

1/65

351 อส.ทพ. นครินทร์ สุวรรณรัตน์

5630012120

กรม ทพ.47

ก.พ. 65

1/65

352 อส.ทพ. มูหำมะรุสลัน นำเรง

5630012152

กรม ทพ.47

ก.พ. 65

1/65

353 อส.ทพ. ศุภชัย สีม่วง

5630012188

กรม ทพ.47

ก.พ. 65

1/65

354 พล.อส. จักรกริช จำยำนะ

5630012494

กรม ทพ.47

ก.พ. 65

1/65

355 อส.ทพ. อัสรี เจ๊ะเง๊ำะ

5630012737

กรม ทพ.47

ก.พ. 65

1/65

356 อส.ทพ. อำรือมัน เจ๊ะเง๊ำะ

5630012738

กรม ทพ.47

ก.พ. 65

1/65

357 ส.ต. กฤษดำ นำคทอง

5630013427

ป.1 พัน.31 รอ.

พ.ย. 64

4901/64

358 ส.ต. โกมินทร์ ไมตรีจิตร

5630013519

รร.ช.กช.

ก.พ. 65

1/65

359 ส.ต. ณัชพล ทวันเวท

5630013805

ม.4 พัน.11 รอ.

พ.ย. 64

4901/64

360 น.ส. นุชณภำ เตโช

5640000156

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

361 จ.ส.อ. พันธ์ชัย เหมือนมำตย์

5640000162

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

362 นำง สมพร เตโช

5640000171

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

363 อส.ทพ. อำลี กะดะแซ

5640000383

กรม ทพ.47

ก.พ. 65

1/65

364 น.ส. ธัญญำรักษ์ ปัญญำเตียม

5640001408

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

365 นำย สังฆ์ทอง ศรียำบ

5640001410

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

366 น.ส. ปัญญ์ฌญำ ใจวงค์ษำ

5640001805

ธนำณัติ

ก.พ. 65

1/65

367 พลฯ ธนดล พำกเพียร

5640003027

พัน.จจ.รอ.

ก.พ. 65

1/65

368 อส.ทพ. กฤตนัย เกตุวงศ์

5640003183

กรม ทพ.36

ก.พ. 65

1/65

369 อส.ทพ. วิชัยชำญ นวลแก้ว

5640003511

กรม ทพ.46

ก.พ. 65

1/65

370 ร.ท. ถิรเดช ธนณำเคนทร์

5640004057

สปช.ทบ.

ก.พ. 65

1/65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565
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371 อส.ทพ. ฮำนี โต๊ะดีน

5640004804

กรม ทพ.44

ก.พ. 65

1/65

372 น.ส. นันทิกำนต์ กลอนแสง

5640005246

กรม ทพ.47

ก.พ. 65

1/65

373 ส.ต. โสพล คะเนตนอก

5640005466

กอง พธ.1

ม.ค. 65

6101/64

374 ส.ต. สงกรำนต์ มรกฎ

5640005883

ร.12 พัน.1 รอ.

พ.ย. 64

4901/64

375 อส.ทพ. คีรี รักนุกูล

5640007274

กรม ทพ.49

ก.พ. 65

1/65

376 อส.ทพ. ซูพียำดี สะแลแม

5640007280

กรม ทพ.49

ก.พ. 65

1/65

377 อส.ทพ. ภิสิทธิ์ แก้วใหม่

5640007290

กรม ทพ.49

ก.พ. 65

1/65

378 อส.ทพ. เสฎฐวุฒิ ขุนศรีแก้ว

5640007300

กรม ทพ.49

ก.พ. 65

1/65

379 อส.ทพ. อนันต์ เผือกชำย

5640007301

กรม ทพ.49

ก.พ. 65

1/65

380 อส.ทพ. อิมรอน บำโด

5640007310

กรม ทพ.49

ก.พ. 65

1/65

381 พล.อส. เชษฐำ ชำญยุทธคีรี

5640007352

มทบ.32

ต.ค. 64

4321/64

382 น.ส. ศศิวิมล ดีคำบำเลส

5640007486

ธ.ฝำง

มี.ค. 65

601/65

383 นำย ศิริชัย เพ็ญสุวรรณ

5640009189

ธ.คอสโม เมืองทองธำนี

มี.ค. 65

601/65

384 นำย สรศักดิ์ สุนทรีย์

5640009190

ธ.โลตัส แหลมฉบัง

มี.ค. 65

601/65

385 นำย สมหวัง สอนศรี

5650002046

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

386 นำง อุทัย สอนศรี

5650002050

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

387 นำง สุภำพร ภูจอม

5650003727

ธ.สำนักพหลโยธิน

มี.ค. 65

601/65

388 นำย สุวิทย์ ภูจอม

5650003728

ธ.สำนักพหลโยธิน

มี.ค. 65

601/65

389 ร.ต. อรุณ พรหมณี

ต100407/28

ธ.สนำมเสือป่ำ

มี.ค. 65

601/65

390 นำง อำรีย์พร เชินร็อค

ต101994/28

ธ.นครรำชสีมำ

มี.ค. 65

601/65

391 นำง บันเทำ วิวำห์

ต102129/28

ธ.ปำกช่อง

มี.ค. 65

601/65

392 จ.ส.อ. สมชำย สุขะ

ต105910/28

ธ.ลำพูน

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565
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393 นำง สมศรี สุขปลื้ม

ต107226/29

ธ.โลตัส ประชำชื่น

มี.ค. 65

601/65

394 ร.อ. ยุทธศำสตร์ กุตัน

ต107853/29

มทบ.23

ก.พ. 65

1/65

395 นำง น้อย จิตรโคกกรวด

ต108250/29

ธ.นครรำชสีมำ

มี.ค. 65

601/65

396 นำง สำย ฉลำดกลำง

ต108891/29

ธ.นครรำชสีมำ

มี.ค. 65

601/65

397 นำย เฉลิม ไหวติง

ต109077/29

ธ.บำงเขน (เซ็นทรัล)

มี.ค. 65

601/65

398 นำง สุวนีย์ อิ่มโภชน์

ต113202/29

ธ.ตรำด

มี.ค. 65

601/65

399 ร.ต. วิสิฏฐ์ สร้อยแก้ว

ต116483/29

ธ.เพชรบูรณ์

มี.ค. 65

601/65

400 พ.อ. วิชิต เดชสองชั้น

ต120144/29

ธนำณัติ

ก.พ. 65

1/65

401 จ.ส.อ. มนตรี สมไทย

ต120539/29

ธ.บุรีรัมย์

มี.ค. 65

601/65

402 นำง ปรำณี สั่งสอนอำตม์

ต121573/29

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มี.ค. 65

601/65

403 นำง สิมำกำน โคตรสมบัติ

ต123917/29

ธ.สระบุรี

มี.ค. 65

601/65

404 นำง บุญเตือน ทรงสุภำ

ต126261/30

ธ.บก.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

405 นำง ประยูร ยะคะเสม

ต127554/30

ธ.กระทรวงกลำโหม

มี.ค. 65

601/65

406 นำง อัญชลี อินทร์ฮวบ

ต129410/30

ธ.แฟรี่แลนด์-น.ว.

มี.ค. 65

601/65

407 นำง สงบ หลงทรัพย์

ต129858/30

ธ.ถ.ประจักษ์-น.ม.

มี.ค. 65

601/65

408 ส.อ. สุรินทร์ สีชมภู

ต132937/30

ธ.ท่ำแพ

มี.ค. 65

601/65

409 นำง สุชีลำ ลับไพรี

ต133038/30

ธ.วงศ์สว่ำง ทำวน์เซนเตอร์

มี.ค. 65

601/65

410 นำย สมวงศ์ รัตนก้ำนตง

ต134865/30

ธ.ร้อยเอ็ด

มี.ค. 65

601/65

411 นำง ประเมิน สร้อยแก้ว

ต135657/30

ธ.เพชรบูรณ์

มี.ค. 65

601/65

412 ร.ต. นันทชิต บรรพสุวรรณ

ต135864/30

ธ.ย่อยถนนสรงประภำ

มี.ค. 65

601/65

413 นำย สวำท นำจวง

ต136518/30

ธ.เลย

มี.ค. 65

601/65

414 ร.ท. สุพิช บุญพิมำย

ต136619/30

ธ.เลย

มี.ค. 65

601/65
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415 นำย ธนกร แสงแจ่ม

ต138027/30

ธนำณัติ

ก.พ. 65

201/65

416 นำง มะลิ ชมภูจันทร์

ต14087/14

ธ.อุบลรำชธำนี

มี.ค. 65

601/65

417 นำง อุไร บรรพสุวรรณ

ต140991/30

ธ.ย่อยถนนสรงประภำ

มี.ค. 65

601/65

418 น.ส. จันทสกำนต์ ธัญจพิสิษฐ์

ต142651/30

ธ.อุตรดิตถ์

มี.ค. 65

601/65

419 นำง ลิ้นจี่ มงคลธรรมกุล

ต143856/30

ธ.ถ.ประชำรำษฎร์-นนทบุรี

มี.ค. 65

601/65

420 นำย บุญชู เพลิดพลำย

ต143909/30

ธ.โรบินสัน สระบุรี

มี.ค. 65

601/65

421 นำง ไพรินทร์ สุมำลัย

ต149935/31

ธ.ปำกช่อง

มี.ค. 65

601/65

422 นำง ประทวน มูลแก้ว

ต150524/31

ธ.สิงห์บุรี

มี.ค. 65

601/65

423 นำง ประไพ สำยวรรณะ

ต152906/31

ธ.สนำมเสือป่ำ

มี.ค. 65

601/65

424 ร.ต. วิสูตร์ วงษ์อินทร์

ต153982/31

ธ.สระบุรี

มี.ค. 65

601/65

425 นำง เหรียญ สิงหวำปี

ต154594/31

ธ.ร้อยเอ็ด

มี.ค. 65

601/65

426 นำง อรนุช เนียมยิ้ม

ต156377/31

ธนำณัติ

ก.พ. 65

1/65

427 ส.อ. อรรถพร ตุ้มเพ็ชร

ต158195/31

ธ.ปทุมธำนี

มี.ค. 65

601/65

428 น.ส. ไสว ขอพร

ต158206/31

ธ.อยุธยำ

มี.ค. 65

601/65

429 นำง รัตนำ บุญสุวรรณโณ

ต160483/31

ธ.พิษณุโลก

มี.ค. 65

601/65

430 นำง มนต์ ด่อนจันทร์

ต163581/31

ธ.เพชรบูรณ์

มี.ค. 65

601/65

431 นำย น้อย ด่อนจันทร์

ต163582/31

ธ.เพชรบูรณ์

มี.ค. 65

601/65

432 นำย แกะ คำอุ่น

ต164399/31

ธ.อุตรดิตถ์

มี.ค. 65

601/65

433 ร.ต. ทวี น้อยสุวรรณ

ต164813/31

ธนำณัติ

ก.พ. 65

1/65

434 นำง อธิกำ ยอดทอง

ต166974/31

ธ.ถ.เอเชีย-น.ว.

มี.ค. 65

601/65

435 นำง ลำจวน อ่วมทร

ต167042/31

ธ.บิ๊กซี-น.ว. (วี-สแควร์)

มี.ค. 65

601/65

436 จ.ส.อ. ธวัชชัย เกตุดำ

ต169060/32

ธ.เลย

มี.ค. 65

601/65
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438 นำง นวย ทองนพ

ต177516/32

ธ.พระพุทธบำท

มี.ค. 65

601/65

439 จ.ส.อ. เฉลิม คุ้มครอง

ต177843/32

ม.1 พัน.17 รอ.

ก.พ. 65

1/65

440 นำง พัน หงษ์ทอง

ต177855/32

ม.1 พัน.17 รอ.

ก.พ. 65

1/65

441 พ.อ. ชัยวัฒน์ คำน่ำน

ต180262/32

ธ.กองบัญชำกำรกองทัพไทย

มี.ค. 65

601/65

442 นำง สำรวย เกิดวัฒน์

ต181278/32

ธ.สิงห์บุรี

มี.ค. 65

601/65

443 จ.ส.อ. ชูชำติ บัวนำค

ต188709/32

ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม.

มี.ค. 65

601/65

444 นำง ธันยธร โพธิ์ทอง

ต192431/32

ธ.รังสิต

มี.ค. 65

601/65

445 ส.อ. วันชัย กิ่นจันทร์

ต193103/32

ธ.พะเยำ

มี.ค. 65

601/65

446 นำย สนิท กิ่นจันทร์

ต193104/32

ธ.พะเยำ

มี.ค. 65

601/65

447 นำง สมจิตต์ โคธนันท์

ต19341/17

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มี.ค. 65

601/65

448 ร.อ. แก้ว งำมเลิศ

ต193741/32

มทบ.23

ก.พ. 65

1/65

449 จ.ส.อ. รักเกียรติ บุญบรรลุ

ต195443/32

ธ.ยโสธร

มี.ค. 65

601/65

450 นำง อรพินท์ อิติโกศิน

ต195582/33

ธ.รัชดำภิเษก-ห้วยขวำง

มี.ค. 65

601/65

451 ร.ต. คธำวุฒิ วันสูงเนิน

ต195756/33

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-น.ม.

มี.ค. 65

601/65

452 ร.ต. สุเทพ ประพันธ์ทรัพย์

ต196512/33

ธ.สระบุรี

มี.ค. 65

601/65

453 ร.ต. นิตย์ สินวำรินทร์

ต196886/33

มทบ.45

ต.ค. 64

4321/64

454 นำง ศรีวรัตน์ กมรำช

ต198952/33

ธ.รพ.รร.6

มี.ค. 65

601/65

455 นำย สุเมธี วิจำรณ์ปรีชำ

ต201406/33

ธ.ท่ำแพ

มี.ค. 65

601/65

456 นำง ดำรำนี จิรังกรณ์

ต203777/33

ธ.อยุธยำ

มี.ค. 65

601/65

457 จ.ส.อ. จักรพงศ์ ทินบุตร

ต204940/33

ธ.ปรำจีนบุรี

มี.ค. 65

601/65

458 นำง ส้มจีน กันยำประสิทธิ์

ต205875/33

ธ.ร้อยเอ็ด

มี.ค. 65

601/65

459 ร.ต. อิทธิพล แสวงผล

ต205953/33

ธ.ร้อยเอ็ด

มี.ค. 65

601/65
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460 ร.ต. สมพงษ์ สะพำนทอง

ต206022/33

ธ.เพชรบูรณ์

มี.ค. 65

601/65

461 นำย โกวิท วรรณวิมลกุล

ต215874/33

ธ.กระทรวงกลำโหม

มี.ค. 65

601/65

462 ร.ท. ถำวร ดวงปำโคตร

ต216774/33

ธ.ลพบุรี

มี.ค. 65

601/65

463 นำง อรวรรณ ดวงปำโคตร

ต216775/33

ธ.ลพบุรี

มี.ค. 65

601/65

464 นำง วรรณำ บุญเลี้ยง

ต217779/33

ธ.ธำตุทอง

มี.ค. 65

601/65

465 นำง นกแก้ว หำลำภ

ต220017/33

ธ.ลพบุรี

มี.ค. 65

601/65

466 นำง บัวสี สุทธิธรรม

ต220816/33

ธ.วงเวียนใหญ่

มี.ค. 65

601/65

467 ส.อ. ประชำนำถ สำรถี

ต222261/33

ธ.สระบุรี

มี.ค. 65

601/65

468 นำย ไกรวัลย์ สำตรพันธ์

ต225141/34

สลก.ทบ.

ก.พ. 65

1/65

469 นำย ธวัชชัย สุขสมจิตร

ต225199/34

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

470 นำง สมคิด ครุสำตะ

ต229915/34

ธ.โลตัส ประชำชื่น

มี.ค. 65

601/65

471 นำย สมพร เกียรติเกำะ

ต230786/34

ธ.ถ.พิบูลละเอียด

มี.ค. 65

601/65

472 นำง จตุพร พรหมรำช

ต230821/34

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-น.ม.

มี.ค. 65

601/65

473 นำง สมัย เมฆสุวรรณ

ต231867/34

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-น.ม.

มี.ค. 65

601/65

474 ร.ท. สิทธิพร ใคร้ยงค์

ต232826/34

ธ.สันป่ำข่อย-เชียงใหม่

ก.พ. 65

1/65

475 นำง กัณณิกำ ใคร้วงค์

ต232865/34

ธ.สันป่ำข่อย-เชียงใหม่

ก.พ. 65

1/65

476 นำง สุดใจ เปรมจันทร์วงษ์

ต234527/34

ธ.ถ.ประชำรำษฎร์-นนทบุรี

มี.ค. 65

601/65

477 นำง ทัศนีย์ สะพำนทอง

ต235846/34

ธ.เพชรบูรณ์

มี.ค. 65

601/65

478 นำย สำกล อุดมฤทธิ์

ต236326/34

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-น.ม.

มี.ค. 65

601/65

479 นำง สุข ทัพทวี

ต237343/34

ธ.บิ๊กซี-น.ว. (วี-สแควร์)

มี.ค. 65

601/65

480 นำย เรวัตร ตั้งสกุล

ต238390/34

ธ.สำนักพหลโยธิน

มี.ค. 65

601/65

481 นำง รัตนำ ดวงโพธิ์ทอง

ต238952/34

ธ.ขอนแก่น

มี.ค. 65

601/65
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482 นำง กิมพงษ์ เสำวคนธ์

ต239273/34

ธ.กองบัญชำกำรกองทัพบก

มี.ค. 65

601/65

483 นำง อังคณำ จิตร์โคกกรวด

ต240283/34

ธ.ย่อยเดอะมอลล์-น.ม.

มี.ค. 65

601/65

484 นำง พรรณทิพำ ฮวดใหม่

ต240736/34

ธ.สนำมเป้ำ

มี.ค. 65

601/65

485 นำง นิตยำ วิชัยนันท์

ต243692/34

ธ.เชียงรำย

มี.ค. 65

601/65

486 นำย ประยูร ศรีโท

ต246603/34

ธ.พระพุทธบำท

มี.ค. 65

601/65

487 นำง วิภำณี บรรหำร

ต249304/35

ธ.ย่อยเซ็นทรัลเวิลด์

มี.ค. 65

601/65

488 นำย จะเด็ด ก๋งอุบล

ต249612/35

ธ.ถ.เศรษฐกิจ 1-สมุทรสำคร

มี.ค. 65

601/65

489 ร.ต. ไพรัช มัคสิงห์

ต250174/35

ต.ค. 64

4321/64

490 นำย เสน่ห์ อูปต๊ะ

ต250644/35

มทบ.45
ธ.ย่อย บิกซี ถนนพระรำม
ที่ 2

มี.ค. 65

601/65

491 นำง สมจิตร อุดมทรัพย์

ต250646/35

ธ.ประจันตคำม

มี.ค. 65

601/65

492 ส.อ. จักรินทร์ กิมสี

ต252242/35

ธ.ลำปำง

มี.ค. 65

601/65

493 นำง อุทัยวรรณ กิมสี

ต252252/35

ธ.ลำปำง

มี.ค. 65

601/65

494 นำย พงษ์ศักดิ์ บุญเกิด

ต252525/35

ธ.รังสิต-คลอง 3

มี.ค. 65

601/65

495 นำง สุคนธ์ เกียงตระกูล

ต252690/35

ธ.นครนำยก

มี.ค. 65

601/65

496 นำง เรียม หำญพนม

ต253173/35

ธ.ตลำดเซฟวัน-น.ม.

มี.ค. 65

601/65

497 นำง จันทร์เพ็ญ จันทร์ประโคน

ต253496/35

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-น.ม.

มี.ค. 65

601/65

498 ส.อ. ทัศดี ทอนเทพ

ต254546/35

ธ.เสริมไทย-ม.ค.

มี.ค. 65

601/65

499 น.ส. อนันตำ สุขสมจิตร

ต256008/35

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

500 นำง สุริยำพร สง่ำวงษ์

ต261342/35

ธ.เพชรบูรณ์

มี.ค. 65

601/65

501 นำย สุดใจ เดชสองชั้น

ต26168/18

ธนำณัติ

ก.พ. 65

1/65

502 นำง ทัศนีย์ โพธิ์ทอง

ต262689/35

ธ.ถ.พรหมรำช-อ.บ.

มี.ค. 65

601/65

503 นำง เพชรมอญ ผลขำว

ต262821/35

ธ.อุบลรำชธำนี

มี.ค. 65

601/65
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505 จ.ส.อ. จรัส เนียมหอม

ต267598/36

มทบ.15

ต.ค. 64

4321/64

506 ร.ต. อัครเดช ผำยวงศ์ษำ

ต270714/36

ธ.สกลนคร

มี.ค. 65

601/65

507 นำง ปิยะวรรณ ปรีชำ

ต270849/36

ธ.นครพนม

มี.ค. 65

601/65

508 นำง อรฑดำ สมพมิตร

ต271474/36

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-น.ม.

มี.ค. 65

601/65

509 นำง สมปอง จ่ำนันท์

ต272174/36

ธ.อุบลรำชธำนี

มี.ค. 65

601/65

510 นำง มณี นิยมตรง

ต272319/36

ธ.นำงรอง

มี.ค. 65

601/65

511 นำง จันทร์ฉำย แปรงทอง

ต272842/36

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

มี.ค. 65

601/65

512 ส.ต.ต.หญิง สุมำลี เดชสองชั้น

ต273666/36

ธนำณัติ

ก.พ. 65

1/65

513 นำย สมบัติ บุญคุ้ม

ต27550/18

ธ.กระทรวงกลำโหม

มี.ค. 65

601/65

514 นำย บุญยัง กรุงริรันดร์

ต276446/37

ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม.

มี.ค. 65

601/65

515 จ.ส.อ. วิชิต อิ่นแก้ว

ต279120/37

ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม.

มี.ค. 65

601/65

516 นำง กัลยำ เรือนคำฟู

ต279181/37

ธ.ถ.ช้ำงคลำน-ช.ม.

มี.ค. 65

601/65

517 นำง รุจิกำญจน์ วรฐำนพัฒน์

ต281885/37

ธ.ลพบุรี

มี.ค. 65

601/65

518 นำง ชมภู ไทยเขียว

ต283078/37

ธ.ย่อยเซียร์ - รังสิต

มี.ค. 65

601/65

519 นำง จำเนียร นวลสีทอง

ต285240/38

ธ.โรบินสัน สุพรรณบุรี

มี.ค. 65

601/65

520 นำง สกุลตลำ โนนใหญ่

ต285645/38

มทบ.43

ก.พ. 65

1/65

521 นำย คำน นำมดี

ต288089/38

ธ.สนำมเป้ำ

มี.ค. 65

601/65

522 นำง สนธยำ นงพยัฆ

ต288614/38

ธ.นครนำยก

มี.ค. 65

601/65

523 นำง ทองจันทร์ พลเยี่ยม

ต289199/38

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-น.ม.

มี.ค. 65

601/65

524 จ.ส.อ. วีระศักดิ์ สีลม

ต289869/38

ส.พัน.1

ก.พ. 65

1/65

525 นำย สำรอง ทอนเทพ

ต290316/38

ธ.เสริมไทย-ม.ค.

มี.ค. 65

601/65

526 นำง บุญธรรม สุขจันทึก

ต31468/19

ธ.สนำมเสือป่ำ

มี.ค. 65

601/65
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527 จ.ส.อ. สมศักดิ์ พันธุ์ไร่

ต32763/20

ธนำณัติ

ธ.ค. 64

6061/64

528 ส.อ. บุญส่ง สติใหม่

ต37330/21

ธ.ถ.พิบูลละเอียด

มี.ค. 65

601/65

529 พ.ท. บัญชำ เจริญศิริ

ต41436/22

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

มี.ค. 65

601/65

530 นำง ประทุม หัตถกรรม

ต43708/22

ธ.พระปฐมเจดีย์

มี.ค. 65

601/65

531 นำย มำนะ เขียวสวัสดิ์

ต4462/10

ธ.เสนำนิคม

มี.ค. 65

601/65

532 นำง ฉวีวรรณ พรอินทร์

ต49792/23

ธนำณัติ

ก.พ. 65

1/65

533 นำง วรำภรณ์ สำรภูมิ

ต54201/23

ธ.โรบินสัน สระบุรี

มี.ค. 65

601/65

534 ร.ต. บุญเรือง กันยำประสิทธิ์

ต58608/24

ธ.ร้อยเอ็ด

มี.ค. 65

601/65

535 จ.ส.อ. ธนำ เทียนบุตร

ต58868/24

ธ.เซ็นทรัล-พ.ล.

มี.ค. 65

601/65

536 นำง วิไล ปะเสระกัง

ต60890/25

ธ.ยโสธร

มี.ค. 65

601/65

537 นำง ไข่ อินทร์ประเสริฐ

ต61278/25

ธ.ปักธงชัย

มี.ค. 65

601/65

538 นำง รอยพิมพ์ พัฒนจงรักษ์

ต62071/25

ธ.ปทุมธำนี

มี.ค. 65

601/65

539 นำง กัญญำ อรุณพันธ์

ต65832/25

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มี.ค. 65

601/65

540 จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ โภคำพำนิชย์ ต66298/25

ธ.เลย

มี.ค. 65

601/65

541 ร.ท. สุรยุทธ ทองด้วง

ต66493/25

ธ.ร้อยเอ็ด

มี.ค. 65

601/65

542 นำง บุญถิน กระเดนกลำง

ต66725/25

ธ.ขอนแก่น

มี.ค. 65

601/65

543 นำง แจ่ม บุญมำศ

ต66818/25

ธ.สิงห์บุรี

มี.ค. 65

601/65

544 ร.อ. ธำรี เสนำ

ต66862/25

ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-น.ม.

มี.ค. 65

601/65

545 นำง บุญหลั่น ส่องแสงศักดิ์

ต67766/26

ธ.อรัญประเทศ

มี.ค. 65

601/65

546 นำง พยอม กิจชอุ่ม

ต69133/26

ธ.เยำวรำช

มี.ค. 65

601/65

547 นำย ขจรศักดิ์ พงษ์ชัยไกรกิติ

ต73759/26

ธ.เตำปูน

มี.ค. 65

601/65

548 นำย คำพูล สัมรำช

ต77788/26

ธ.สนำมเป้ำ

มี.ค. 65

601/65
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549 นำง มำลี ม่วงไม้

ต81253/27

ธ.อยุธยำ

มี.ค. 65

601/65

550 นำง นฤมล อรุณแสง

ต83378/27

ธ.สันป่ำข่อย-ช.ม.

มี.ค. 65

601/65

551 นำง คำต่วน ศรีแก้ว

ต83871/27

ธ.โลตัส ประชำชื่น

มี.ค. 65

601/65

552 นำง สุรินทร์ ฮวบเอี่ยม

ต86165/27

ส่วนกลำง

ก.พ. 65

1/65

553 นำง สุธรรม สุระเสียง

ต87454/27

ธ.สกลนคร

มี.ค. 65

601/65

554 ร.ต. วีระ องอำจ

ต87755/27

ธ.โคกมะตูม-พ.ล.

มี.ค. 65

601/65

555 นำง อุบล อินทรพลับ

ต88909/27

ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต

มี.ค. 65

601/65

556 ร.ท. ชูชัย กำยสิทธิ์

ต90175/27

ธ.นครรำชสีมำ

มี.ค. 65

601/65

557 จ.ส.อ. สมคิด โพธิ์ทอง

ต95864/28

ธ.ถ.พรหมรำช-อ.บ.

มี.ค. 65

601/65

558 นำง ศิริวรรณ ฟักฤกษ์

ต96795/28

ธ.เทเวศร์

มี.ค. 65

601/65

559 นำง ก้ำนก่อง ปำริปุณนัง

ต97462/28

ธนำณัติ

ธ.ค. 64

5501/64

560 นำง ธัญรดี ศรีบุญพิมพ์สวย

ส10755/24

ธ.คอสโม เมืองทองธำนี

มี.ค. 65

601/65

561 พ.อ.หญิง พุทธชำติ สร้อยคำ

ส12290/26

ธ.กองบัญชำกำรกองทัพบก

มี.ค. 65

601/65

562 นำง สมใจ สุดประโคน

ส13298/26

ธ.บุรีรัมย์

มี.ค. 65

601/65

563 พ.ต.หญิง กุลพิชญำ คุ้มสุพรรณ ส13471/27

ธ.รพ.รร.6

มี.ค. 65

601/65

564 นำง บุญรวม สมบุญ

ส13472/27

ธ.รพ.รร.6

มี.ค. 65

601/65

565 นำง ดำรณีย์ เจริญศักดิ์

ส16750/29

ธ.ศรีย่ำน

มี.ค. 65

601/65

566 นำย ธรรมนูญ บุญประจวบ

ส17044/30

ธ.กรุงเกษม

มี.ค. 65

601/65

567 นำง ชลินทร สิงห์อำจ

ส18849/31

ธ.สนำมเสือป่ำ

มี.ค. 65

601/65

568 พ.อ. ศักดิ์ดำ พิมพ์สุข

ส21668/33

มทบ.32

ก.พ. 65

1/65

569 นำง น้ำฝน ประยูรหำญ

ส21898/33

ธ.สันป่ำข่อย-ช.ม.

มี.ค. 65

601/65

570 นำง พิทยำ อุทัยทวีป

ส24502/36

ธ.อุตรดิตถ์

มี.ค. 65

601/65
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572

นำง บำเพ็ญ ผ่ำนเมือง

ส26195/38

ธ.ร้อยเอ็ด

มี.ค. 65

601/65

573

พ.ท. แสวง สำรกำร

ส7809/19

ธ.อรัญประเทศ

มี.ค. 65

601/65

574

พ.อ. ถวิล ศรีหนูสุด

ส8038/20

ธ.รำชบุรี

มี.ค. 65

601/65

575

นำง สมจิต ศรีสำร

5570000706

รพ.ค่ำยอิงคยุทธบริหำร

มิ.ย. 65

2381/65

576

น.ส. วัฒนำ ศรีอ่อน

ต58692/24

ส่วนกลำง

พ.ค. 65

1781/65

หมายเหตุ
1. เป็ นการถอนสภาพสมาชิกไว้ช่วั คราว มีกาหนด 2 ปี สาเหตุคา้ งชาระเงินสงเคราะห์คา่ จัดการศพเกิน 90 วัน
2. ลาดับที่ 575 สมัครซา้ กับหมายเลขทะเบียน ต.175842/32 และ ลาดับที่ 576 ขอลาออกจากการเป็ นสมาชิก
3. สมาชิกที่ถกู ถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะห์คา่ จัดการศพเกิน 90 วัน จะขอคืนสภาพได้ที่ กองการฌาปนกิจ
กรมสวัสดิการทหารบก หรือให้ไปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจานวนเงินที่คา้ งที่หน่วยต้นสังกัด
ตัง้ แต่หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึน้ ไป ภายในกาหนด 2 ปี นับแต่วนั ที่ถกู ถอนชื่อออกจากทะเบียนชั่วคราว โดยไปแสดงตนพร้อม
หลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี ้
- สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน, สาเนาใบต้อนรับ, ใบสาคัญความเห็นแพทย์, คาสั่งให้ออกจากราชการ
(กรณีขาดส่งเพราะลาออกจากราชการ)
4. สมาชิกที่ถกู ถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซา้ ตามระเบียบ ทบ.ฯ ให้ถือการสมัครครัง้ ที่ 2 เป็ นโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอนสภาพ
จึงขอให้สมาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครครัง้ แรก สาหรับรายละเอียดการค้างชาระเงินสงเคราะห์คา่ จัดการศพ
ให้ติดต่อสอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับ ข้อ 3
5. สมาชิกที่ถกู ถอนสภาพไว้ช่วั คราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รบั สิทธิใดๆ ทัง้ สิน้
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กรกฎาคม 2565

85

บัญชีหมายเลขโทรศัพท์
กรมสวัสดิการทหารบก
ลาดับ

ทศท

หน่วยขึ้นตรง

ลาดับ

หน่วยขึ้นตรง

8.

กองการออมทรัพย์ (ตู้กลาง)

0 – 2657 – 3700

ทศท

1.

ศูนย์ข่าว สก.ทบ.

91500,91524

2.

สานักงานผู้บังคับบัญชา

0 – 2278 – 1599,91504 - 5

ผู้อำนวยกำร

91589

เจ้ำกรมสวัสดิกำรทหำรบก

91501, 0 – 2278 – 1619

รองผู้อำนวยกำร

91588

รองเจ้ำกรมสวัสดิกำรทหำรบ (1)

91503, 0 – 2278 - 0868

ธุรกำร

91587, 91593

รองเจ้ำกรมสวัสดิกำรทหำรบ (2)

91502, 0 – 2278 - 0866

แผนกเงินฝำก

91579

3.

นายทหารพระธรรมนูญ

91605, 0 – 2278 - 0419

แผนกถอนเงิน

91578

4.

นายทหารงบประมาณ

91629, 91630, 91631,
Fax. 0 – 2278 - 1498

เงินกู้พิเศษ

91571, 91572

เงินกู้บำบัดทุกข์

91575, 91576

91632, 91633
0 – 2278 - 1498

แผนกบัญชี

91568, 91570

แผนกตรวจสอบ

91595, 91597 Fax. 91574

กองธุรการ

91509, 0 – 2278 - 1588

ส่วนดำเนินกรรมวิธขี ้อมูล

91580, 91583, 91585, 91586

หัวหน้ำกอง

91507

รองหัวหน้ำกอง

91506

ผู้อำนวยกำร

0 – 2278 – 5501, 85921
0 – 2278 - 5098, 85923

แผนกสำรบรรณ

91509, 0 – 2278 – 1588
Fax. 0 – 2278 - 1588

รองผู้อำนวยกำร

85922

แผนกพลำธิกำร

91514

ธุรกำรฯ

Fax. 0 – 2271 – 0262, 85928,
85929

แผนกขนส่ง

91520

ส่งกำลัง

85927

แผนกสวัสดิกำร

91519, 0 – 2278 - 0027

งบประมำณฯ

85925

รับ – ส่ง หนังสือ บก.สก.ทบ.

91524

กำรเงินฯ

85926

สหกรณ์ออมทรัพย์

91620 23, 0 – 2278 - 1077

แผนกวิทยำศำสตร์ฯ

85930

กองแผนและโครงการ

91530 Fax. 0 – 2278 - 1531

แผนกจัดกำรแข่งขันฯ

0 – 2278 – 5095, 85931

ผู้อำนวยกำร

91526

แผนกส่งเสริมกีฬำฯ

0 – 2278 – 5096, 85946

รองผู้อำนวยกำร

91527, 91529

แผนกเครื่องกีฬำ

0 – 2271 – 2060, 85924

แผนกส่งกำลัง

91535, 91537

แผนกบริกำรฯ

85933, 85945

กองกิจการสโมสรทหารบก

แผนกกำลังพล

91531, 91534, 0 – 2278 - 1533

0 – 2616 – 0055,
0 – 2616 - 2059

แผนกแผน

91543, 91545 – 91547
0 – 2278 - 1608

ผู้อำนวยกำร

ต่อ 227

รองผู้อำนวยกำร

ต่อ 228

แผนกโครงกำร

91539 – 91541
0 – 2278 - 1577

แผนกธุรกำร

ต่อ 232

5.
6.

7.

แผนกการเงิน (หัวหน้าแผนก)
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ทศท
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ลาดับ

แผนกกำรเงิน

ต่อ 239

ฝ่ำยจัดซื้อ

ต่อ 444

แผนกอำหำรและเครื่องดื่ม

ต่อ 283

ฝ่ำยตรวจสอบและควบคุม

ต่อ 446

ฝ่ำยขำย

ต่อ 247

ฝ่ำยส่งกำลัง

ต่อ 412

อำคำรรับรองเกษะโกมล

06 – 1657 – 5523 ,
08 – 6576 - 4246

ฝ่ำยธุรกำร, รับ - ส่ง

ต่อ 411

กองการฌาปนกิจ (ตู้กลาง)

0 – 2654 – 7400, 98784

กองการสงเคราะห์

91642, 0 – 2160 – 8606

ผู้อำนวยกำร

7444, 0 – 2282 – 1777

ผู้อำนวยกำร

91641

รองผู้อำนวยกำร

7444, 0 – 2281 – 6620

รองผู้อำนวยกำร

91545

ธุรกำรและกำลังพล

6416, 6424

ธุรกำร

ส่งกำลัง

7422

91612, 91648, 91676
0- 2160 – 8606

แผนกสมำชิก
- ตรวจสอบชำระเงิน
- ถอนสภำพ/คืนสภำพ
- รับสมัคร/เปลี่ยนแปลงข้อมูล
- ตรวจสอบข้อมูล
- รับแจ้งถึงแก่กรรม

6402, 6403, 6405
6404, 6407, 6408, 6462
6467, 6468
6491, 6457, 6489
6477, 6478, 6480
6493, 6494

กำรเงิน

91614 – 91615, 91619
0 – 2126 – 5327

แผนกส่งเสริมกำรศึกษำ

91635, 91637
โทร. 0 – 2244 – 0269

แผนกบำรุงขวัญและเผยแพร่
กิจกรรม

91646, 91647, 91683
Fax. 91682

แผนกพิธี
- ส่วนควบคุมฌำปนสถำน
- ส่วนควบคุมสุสำน

6448, 6449, 7447
6451
6451

แผนกยุทธโยธำ

91562, 91689

แผนกที่อยู่อำศัย

91681, 0 – 2278 – 3849

แผนกกำรเงิน
- ส่วนบัญชีและตรวจสอบ

6434, 6437, 7433
6498, 6499

อำคำรสงเครำะห์ ทบ. พื้นที่
เกียกกำย

0 – 2241 – 7777

ส่วนบัญชี
- ส่วนควบคุมกำรเบิกจ่ำย

6440, 6442

อำคำรสงเครำะห์ ทบ. พื้นที่
บำงเขน

0 – 2521 – 0031,
0 – 2521 – 0439

สำนักงำนคอมพิวเตอร์

6469, 6470

0 – 2202 – 5252

ฌำปนสถำนกองทัพบก
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

อำคำรสงเครำะห์ ทบ. พื้นที่
พญำไท

0 – 2519 - 8383

0 – 2281 – 4701

รับ – ส่ง หนังสือ บก.สก.ทบ.

91524

อำคำรสงเครำะห์ ทบ. พื้นที่หลัง
บก.ทบ.
อำคำรสงเครำะห์ ทบ. พื้นที่สุทธิ
สำร

0 – 2691 - 9990

อำคำรสงเครำะห์ ทบ. พื้นที่
ท่ำช้ำง

0 – 2222 – 0829

อาคารรับรองกองทัพบก
เกียกกาย

0 – 2160 – 8671 - 4

ฌำปนสถำนกองทัพบก
วัดอำวุธวิกสิตรำม
12.

ทศท

13.

0 – 2435 – 1752 – 3

กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง
(ตู้กลาง/อัตโนมัต)ิ

0 – 2279 - 6769

ผู้อำนวยกำร

ต่อ 111

รองผู้อำนวยกำร

ต่อ 222

สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ

ต่อ 404

แผนกขำยปลีก

ต่อ 103

แผนกบัญชี

ต่อ 433

แผนกขำยส่ง และผ่อนส่ง

ต่อ 401

แผนกคลังสินค้ำฯ

ต่อ 423

สวัสดิการสาร

14.

กรกฎาคม 2565

87

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

87

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

88

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

89

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

89

สวัสดิการสาร

กรกฎาคม 2565

90

พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่ำง ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรทหำรบก (2) และคณะ ตรวจควำมคืบหน้ำกำรก่อสร้ำงสระว่ำยน้ำส่วนกลำง ในพื้นที่อำคำรสงเครำะห์
กองทัพบก (ส่วนกลำง) พื้นที่ เกียกกำย โดยมี พลตรี สัมพันธ์ ดำรงค์กุล เจ้ำกรมสวัสดิกำรทหำรบก ให้กำรต้อนรับ เมื่อ 22 มิถุนำยน 2565

พลตรี สัมพันธ์ ดำรงค์กุล เจ้ำกรมสวัสดิกำรทหำรบก นำคณะเจ้ำหน้ำที่ กรมสวัสดิกำรทหำรบก บรรยำยงำนด้ำนสวัสดิกำรให้กับผู้บังคับหน่วยที่ได้รับกำร
แต่งตั้งใหม่ของ กองทัพบก รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมำณ 2565 ณ ห้องภูวนำท โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก เมื่อ 23 มิถุนำยน 2565

พันเอก วรกำร ฮุ่นตระกูล รองเจ้ำกรมสวัสดิกำรทหำรบก (1) ตรวจควำมเรียบร้อยของกำรพักอำศัยให้เป็นไปตำมระเบียบ และสัญญำกำรเข้ำพักอำศัย ณ
อำคำรสงเครำะห์กองทัพบก (ส่วนกลำง) พื้นที่เกียกกำย เมื่อ 30 มิถุนำยน 2565

พันเอก มงคล บุตรดำวงษ์ รองเจ้ำกรมสวัสดิกำรทหำรบก (2) หัวหน้ำคณะตรวจเยี่ยมและบรรยำยงำนด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยในส่วนภูมิภำค ณ มณฑล
ทหำรบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ 30 มิถุนำยน 2565

