พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (1) เป็นประธานการประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กองทัพบก ประจาปี 2565 โดยมี พลตรี สัมพันธ์ ดารงค์กุล เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ร่วมประชุมและร่วมคณะตรวจพื้นที่ ณ วัดอาวุ ธวิกสิตาราม
เมื่อ 12 ตุลาคม 2565

พลตรี สัมพันธ์ ดารงค์กุล เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างบ้านพักกาลังพลของศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอิ นทรา และบ้าน
รับรองกองทัพบก โดยมีผู้อานวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก เป็นผู้นาตรวจ ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา เมื่อ 21 กันยายน 2565

พลตรี สั ม พั นธ์ ดารงค์กุล เจ้า กรมสวั สดิ การทหารบก ตรวจเยี่ ยมอาคารสงเคราะห์ กองทั พ บก (ส่ วนกลาง) พื้ น ที่ บางเขน เพื่ อดู แ ลสภาพ
ความเป็ น อยู่ ข องผู้ พั ก อาศั ย เมื่ อ 21 กันยายน 2565

พลตรี สั ม พั น ธ์ ดารงค์ กุล เจ้ ากรมสวั สดิการทหารบก เป็ น ประธานพิธีม อบเงิ น สวั สดิ การสงเคราะห์ใ ห้ กับกาลั งพลที่ มีบุ ตรที่ มีความต้ องการ
พิ เ ศษและคู่ สมรสที่ พิ การทุ พ พลภาพ ณ กรมสวั สดิ การทหารบก เมื่ อ 7 ตุลาคม 2565

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน สาหรับในเดือนพฤศจิกายนนี ้ ผม เชื ่ อ ว่ า ผู ้ อ ่ า นบางท่ า นต้ อ งนึ ก ถึ ง
ประเพณีไทยที่มมี าอย่างยาวนาน นั่นก็คือ “วัน ลอยกระทง” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
วันเพ็ญขึ้น 15 ค่า เดือน 12 เป็นวันพระจันทร์เต็ม ดวง เป็นช่วงที่ น ้ า หลากเต็ ม ตลิ ่ ง โดยจะม ี ก ารน า
ดอกไม้ ธูป เทียน หรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่าง ๆ ที่ไม่จมน้าและมาจากธรรมชา ติ ย ่ อ ยสลาย
ง่าย ไม่เป็นมลพิษ แล้วนาไปลอยน้าเพื่อเป็นการเปรียบเสมือนลอยความทุ ก ข์ ไ ปกั บ กระทง ไ ปตาม
สายน้าที่ไหล พร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้ยังเป็นการขอขมาต่อแม่น้าลาคลองและ
พระแม่คงคา เนื่องจากมนุษย์เราต้องใช้น้าเพื่อดารงชีวิตประจาวัน
ประเพณีลอยกระทง นอกจากจะเป็นประเพณีที่ม ีคุณค่าต่ อ ครอบครั ว ชุ ม ชน สั งคม และ
ศาสนาด้วย เช่น ทาให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ทาให้ชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกัน จั ด งาน หรื อใน
บางท้องที่ที่ม ีการทาบุญ ก็ถือว่ามีส่วนช่วยสืบทอดพระศาสนา และในหลาย ๆ แห่ งก็ ถื อเป็ นโอกาสดี ในการ
รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้าลาคลองไปด้วย
“ลอยกระทงสุขใจ สืบ สานประเพณีไ ทย รัก ษ์น ้าใสด้ว ยมือ เรา” ผมขอเชิญชวนท่านผู้อ่าน
ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และร่วมกันใช้วัสดุที่ม าจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมนะครับ

สวัสดีครับ
พันเอก กัญจน์ณัฎฐ์ นิลนนท์
บรรณาธิการสวัสดิการสาร
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ยาแก้ปวดกับการเกิด
“โรคกระเพาะ”

กองกิจการสโมสร
www.armyclubthai.com

โรคแผลในกระเพาะอาหารจากยาแก้ปวด

ยาแก้ ป วดเป็ นยาที ่ ใ ช้ กั นมากเพื ่ อบรรเทา
อาการปวดจากสาเหตุตา่ ง ๆ เช่น ปวดข้อ ปวดจากแผล
ผ่ า ตั ด ปวดฟั น ปวดประจาเดื อน หรื อ ปวดศี ร ษะ
ยาบางชนิดใช้ลดไข้และบรรเทาอาการอักเสบ อี กด้ ว ย
เมื่อใช้ยาแก้ปวดมักเป็นที่ กั ง วลว่ า ยาอาจมี ผลเสี ย ต่ อ
ทางเดินอาหารโดยทาให้เกิดเลือดออกหรือเกิดโรคแผล
ในกระเพาะอาหาร (หรือ “โรคกระเพาะ”) โดยเฉพาะ
ยาในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) ที่รู้จักกันในชื่อว่า “ยาแก้
ปวดข้อ” หรือเรียกอีกอย่างว่า “ยาแก้ข้ออักเสบ”
ยาในกลุ่มนี้มีหลายชนิดและมีความเสี ่ ย งที ่ จ ะ
ทาให้เกิดเลือดออกหรือเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร
ได้แตกต่างกัน ยาแก้ปวดในบทความนี้ จึงกล่าวถึงยาใน
กลุ่มเอ็นเสดเป็นหลัก โดยจะให้ข้อมูลถึงกลไกที่ ยาทาให้
เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร การเปรียบเทียบความ
เสี่ย งของยาต่ อการเกิ ด โรคแผลในกระเพาะอาหาร
ปัจจัยส่งเสริม การเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารจาก
ยา และข้อแนะนาในการใช้ยาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร

สวัสดิการสาร

ยาแก้ปวดมีมากมาย ซึ่งนอกจากยาพาราเซตามอลที่รู้จักกัน
ดี และใช้ กั น แพร่ ห ลายแล้ ว ยั ง มี ย าในกลุ ่ ม กลุ ่ ม โอปิ ออยด์
(opioids) เช่น ทรามาดอล (tramadol), เฟนทานี ล (fentanyl),
โคเดอี น (codeine), มอร์ ฟี น (morphine) ซึ่งมีบทบาทมาก
ในการบรรเทาอาการปวดเฉี ย บพลั นและอาการปวดเรื ้ อรั ง
โดยทั่วไปทั้งพาราเซตามอลและยาในกลุ ่ ม โอปิ ออยด์ ถื อว่ า มี
ความเสี่ยงต่าที่จะทาให้ เกิ ด โรคแผลในกระเพาะอาหารหรื อ
“โรคกระเพาะ” ต่างจากยาในกลุ่มเอ็นเสด ซึ่งยาหลายชนิ ด ใน
กลุ่มเอ็นเสดมีความเสี่ย งที ่ จ ะท าให้ เกิ ด เลื อดออกในทาง เดิ น
อาหาร ตลอดจนเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารได้ โดยเฉพาะ
เมื่อใช้ยาเป็นเวลานาน
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เอ็นเสดเป็น “ยาบรรเทาอาการอั กเสบที ่ ไ ม่ ใ ช่
สเตี ย รอยด์ (non-steroidal antiinflammatory drugs
หรือ NSAIDs)” ที่รู้ จ ั กกั นในชื ่ อว่ า “ยาแก้ ป วดข้ อ”
หรือ “ยาแก้ข้ออักเสบ” ยาในกลุ่มนี้ล้วนออกฤทธิย์ ับยั ้ ง
เอนไซม ์ "ไซโค ลออกซิ จ ี เนส“ หร ื อ "ค ็ อกซ์ "
(cyclooxygenase หรือ COX) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการ
สร้างสารพรอสตาแกลนดิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง ยาแก้
ปวดข้อ ข้ ออั กเสบ-กลุ ่ ม เอ็ นเสด) เอนไซม์ ม ี ท ั ้ ง ชนิ ด
“ค็อกซ์-1” และ “ค็อกซ์-2” ซึ่งการยับยั้ง ค็อกซ์- 1 จะ
สัมพันธ์กับการทาให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร ยา
ในกลุ่มเอ็นเสดมีความเสี่ย งที ่ จ ะท าให้ เกิ ด โรคแผลใน
กระเพาะอาหารได้แตกต่างกัน ยาที่ ยับยั้งค็อกซ์-1 ได้ดี
เช่ น อิ น โดเมทาซิ น (indomethacin), ไพร็ อกซิ แ คม
(piroxicam), นาพร็อกเซน (naproxen) มีความเสี ่ ย งใน
การทาให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารได้มากกว่ายาที่
เลือกยับยั้งค็อกซ์-2 หรือยาที่เจาะจงยับยั้งค็อกซ์-2 เช่น
เซเลค็อกสิบ (celecoxib), เอทอริค็อกสิบ (etoricoxib)

ยาทาให้เกิดโรคแผล
ในกระเพาะอาหารได้อย่างไร?
ยาแก้ป วดในกลุ ่ ม เอ็ นเสดท าให้ เกิ ด โรคแผลใน
กระเพาะอาหารหรือ “โรคกระเพาะ” ได้ด้วยกลไกหลาย
อย่าง เช่น ทาให้เกิดการระคายเนื้อเยื่อบุผิว (epithelium)
ในกระเพาะอาหารโดยตรง ทาอันตรายต่ อชั ้ นเยื ่ อเมื อ ก
(mucosa) ผ่านการชักนาให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระ ท า
ให้หลอดเลือดขนาดเล็กที่ชั้นเยื่อเมือกเสียหาย เกิดการรั ่ ว
ของเม็ดเลือดขาวและสารอื่น ส่ ง ผลให้ เกิ ด การขั ด ขวา ง
การไหลเวียนเลือดบริเวณนั้นและเกิ ด แผลเรื ้ อรั ง ได้ แต่
กลไกที่ สาคั ญเชื่ อว่าเกี่ ยวข้องกั บฤทธิ์ยับยั้ งเอนไซม์ ชนิด
ค็ อกซ์ - 1 จึ ง ยั บ ยั ้ ง การสร้ า งสารพรอสตาแกลนดิ นที่
กระเพาะอาหาร ซึ ่ ง ที ่ กระเพาะอาหารนี ้ สารพรอสตา
แกลนดินมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรด ยับยั้งการหลั่ งแกสตริน
(gastrin) ซึ่งเป็นฮอร์โมน ที่ม ี ฤทธิ ์ กระตุ ้ นการหลั ่ ง กรด
และยั ง กระตุ้ น การหลั่ ง ไบคาร์ บ อเนตและเมื อ ก
(สิ่งเหล่านี้ช่วยเคลือบกระเพาะอาหาร) ดั ง นั ้ นสารพรอส
ตาแกลนดินจึงมีบทบาทในการช่วยปกป้องผนังกระเพาะ
อาหาร นอกจากนี้ยังช่วยให้เกล็ดเลื อดเกาะกลุ ่ ม ท า ให้
เลือดที่ไหลออกมากลายเป็นลิ่มเลือดและหยุ ด ไหล ด้ ว ย
เหตุนี้การใช้ยาในกลุ่มเอ็นเสดซึ่งยับยั้งการสร้ า งพรอสตา
แกลนดินจึงขาดสิ่งที่ช่วยลดการหลั ่ ง กรดและสิ ่ ง ที ่ ช่ ว ย
ปกป้องผนังกระเพาะอาหารดังกล่าว จึงเป็นเหตุชักนาให้
เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารได้

Line @ Army Club
ที่มา
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/

ผู้น าเสนอ : พันตรี ศาฑิน มาโกมล
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กองธุรการ
www.rwd-rta.com
เหล่าคนรักรถที่ปกติก็ชอบดูแลบารุงรักษารถเป็น
ประจาอยู่แล้วยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ ยิ่งควรต้องดูแลเอาใจใส่
รถเป็นพิเศษเพราะการใช้งานรถในช่วงหน้าฝนนั ้ นอาจท าให้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์เสื่อมสภาพหรือใช้การไม่ได้เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอีกด้วย ดังนั้นก่อนการออกเดินทางเรา
จึงควรเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถให้ดีเสียก่อน และหลังจากใช้
งานแล้วก็ต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดี เพื ่ อให้ ร ถคั นโปรดสวย
ยาวนาน และช่วยยืดอายุการใช้งานของรถอีกด้วย

1. เช็คที่ปัดน้าฝน น้าฝนที่ตกลงมาท าให้ บ ดบั ง
ทัศนวิสัยในการมองเห็นขณะขับขี่ สิ่งที่ช่วยอานวยให้มองเห็ น
ได้สะดวกยิ่งขึ้นก็คือที่ปัดน้าฝน ดังนั้นก่อนขับขี่ควรมี การเช็ ค
สภาพที่ปัดน้าฝนเป็นประจา ดูว่าชารุดหรือเสื่อมสภาพหรือไม่
เพราะขณะที่เราขับรถเกิดมีฝนตกลงมากะทั นหั น แต่ ท ี ่ ป ั ด
น้าฝนไม่สามารถใช้การได้ ก็อาจจะทาให้เกิด อุ บ ั ต ิ ขึ ้นได้ วิ ธี
ดูแลที่ปัดน้าฝนก็ควรนาผ้าชุบน้าเช็ดทาความสะอาด กาจัดฝุ่น
และคราบฝังแน่น หากสภาพยางที่ปัดน้าฝนเริ ่ ม หลุ ด ออกมา
หรือเป็นขุยควรเปลี่ยนทันที หลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพของยาง
ที่ปัดน้าฝน โดยการไม่จอดรถตากแดด และการเคลือบกระจก
ที่ช่ว ยลดการยื ด เกาะของน ้ า (Water Repellent) เป็ นอี ก
เกราะป้องกันและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์

2. เช็คระบบเบรก ในหน้าฝนแบบนี ้ ร ะบบเบรก
เป็นสิ่งสาคัญที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด เพราะหากเกิ ด ความ
บกพร่องของระบบเบรกจะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ๆ เราจึ ง
ต้องให้ความสาคัญ ควรเช็ ค น ้ า มั นเบรกและผ้ า เบรกทุ ก ๆ
10,000 กิโลเมตร ตรวจสอบดูการทางานของเบรกว่ า ท างาน
ได้ดีปกติ
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3. เช็คยางรถยนต์ ควรเช็ ค สภาพดอกยางและ
ลมยางรถยนต์ เพราะเวลาฝนตกก็มักจะท าให้ ถนนเปี ย กลื ่ น
เกิดน้าขังบนถนน เวลาที่เราขับรถด้วยความเร็วบนท้องถนนที่
เปียกลื่นนั้น ยางรถยนต์โดยเฉลี่ยมี อายุ การใช้ ง านประมาณ
3 ปี ซึ่งยางรถยนต์ที่มีความลึกของดอกยางที่เหมาะสมจะช่วย
ท าให้ การรี ด น ้ า ออกจากถนนได้ ด ี กว่ า ยางที ่ ด อกยางสึ ก
เสื่อมสภาพ และการเติมลมยางที่พอดีก็จะช่วยให้รถเกาะถนน
ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ได้ดี

4. เช็คระบบสัญญาณไฟรถยนต์ ช่ ว งหน้ า ฝนมี
โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้นเพื่อจะช่ ว ยลดโอกาส
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ควรเช็คไฟสัญญาณต่าง ๆ รอบคันรถว่า
ยังทางานได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะไฟหน้าและไฟที่
จาเป็นอื่น ๆ ได้แก่ ไฟต่า ไฟสูง ไฟเบรก ไฟตัดหมอกหน้าและ
หลัง ไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยว ไฟถอยหลัง ที่ล้วนสาคัญต่อการขั บ ขี่
เป็นอย่างมาก หากใช้งานไม่ได้ หรื อรถที ่ ขั บ ตามมาไม่ เห็ น
สัญญาณไฟของเรา หากพบว่าไฟหลอดไฟใช้งานไม่ได้อาจท า
ให้เรามองเห็นถนนไม่ชัดเจนในตอนที่ฝน หากพบว่าไฟหลอด
ไหนใช้งานไม่ได้ แนะนาให้ซ่อมและเปลี่ยนหลอดไฟโดยด่ ว น
การขัดเคลือบโคมไฟหน้าและท้ายช่วยเพิ่มความมองเห็ นของ
โคมไฟซึ่งจะทาให้แสงจากหลอดไฟภายในท างานได้ ด ี ห รื อ
ทางานได้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อช่ ว ยเพิ ่ ม ความปลอดภั ย ต่ อ
เพื่อนร่วมทาง
5. หลีกเลี่ยงการเช็ดรถทันทีหลังขับตากฝนให้ฉีด
ล้ า งสิ่ ง สกปรกทั้ง เศษดิน เศษทรายที่ ติ ด มากั บ รถออกก่ อน
จึงเช็ดด้วยผ้าแห้งเพื่อป้องกันคราบน้า หลังจากขับ รถตากฝน
มาเราไม่ควรนาผ้ามาเช็ดรถทันที เพราะในน้าฝนมีสิ่ง สกปรก
ปะปน การเช็ ด รถทั นที อาจทาให้ ร ถเกิ ด ริ้ ว รอยขี ด ข่ ว นได้
จึงควรล้างรถให้มีความสะอาดเรียบร้อยก่อนแล้ ว ค่ อยเช็ ด รถ
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6. หลีกเลี ่ ย งการจอดรถใต้ ต ้ นไม้ การจอดรถ
ใต้ต้นไม้ในช่วงหน้าฝน อาจเพิ่มความเสี่ยงที่น้าฝนและลมท า
ให้ยางไม้ เกสร หรือเศษไม้หล่นลงบนรถ ทาให้สี ร ถด่ า งหรื อ
เกิดรอยขีดข่วน ดังนั้นจึงควรงดจอดรถใต้ต้นไม้ หากหลีกเลี่ยง
ไม่ได้จริง ๆ ก็สามารถหาผ้าคลุมรถมาคลุมกันไว้ได้

8. เสริม ด้ ว ยการป้ องกั นและดู แ ลบ ารุ ง รั กษา
รถยนต์ของคุณให้ยังคงมี ค วามสวย จะช่ ว ยป้ องกั นสี ต ั ว ถั ง
รถยนต์ให้สวยเงางามอย่างยาวนาน ช่วยป้องกันคราบสกปรก
และรอยขีดขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้นก็ ค ื อ การเคลื อบ
แก้วรถยนต์นั่นเอง และอี กบริ การเสริ ม การเคลื อบกระจก
รถยนต์ ที่จะช่วยลดการเกิดม่านน้าบนกระจก

7. หมั่นทาความสะอาดรถ ช่วงหน้ า ฝนส าหรั บ
ทั้งหมดนี้เป็นวิธีง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถดูแลรถ
ใครที่ไม่ชอบทาความสะอาดรถเพราะคิ ด ว่ า ล้ า งท าความ
สะอาดไปเดี๋ยวฝนตกรถก็เลอะอีก ต้องบอกว่านั่นเป็นความคิด ได้เอง หวังว่าจะช่ วยให้ ท ุ ก คนเข้ าใจวิ ธ ี ด ู แ ลรถได้ อ ย่ าง
ที่ผิด ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ทันที เพราะในหน้าฝนหากขั บ ถูกต้องและช่ วยลดอุ บ ั ต ิ เ หตุ ท ี ่ มั ก จะเกิ ด ขึ ้ น บ่ อ ยในช่ วง
รถออกไปลุยฝน ลุยน้า ลุยโคลนบ่อย ๆ จะทาให้คราบและสิ ่ ง หน้าฝนอีกด้วย
สกปรกต่าง ๆ ที่ติดทั้งนอกและในตัวรถฝังแน่น ยิ่งทาให้ ขจั ด
คราบออกยากมากขึ้น ดังนั้นควรหมั่นดูแลทาความสะอาดรถ
ให้ถูกวิธีเป็นประจา

ที่ม า : https://glasscoatingclub.com
ผู้น าเสนอ : พันโทหญิง บุศ รินทร์ อุลปาทร

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

9

กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง
http://www.awds-rta.com
ขับ รถลุย น ้า ท่วมอย่า งไรให้ร ถไม่พ ัง
พอเข้ า สู ่ ช ่ ว งหน้ า ฝน ปั ญ หาฝนตกรถติ ด คื อสิ ่ ง ที่
หลายคนต้องเผชิญ ยิ ่ ง ถ้ า วั นไหนมี ฝนตกหนั กสถานการณ์
อาจเลวร้ายถึงขั้นมีน้ารอการระบายตลอดเส้นทางที่ต้องสัญจร
ผ่าน ทาให้การขับรถลุยน้าท่ว มขั ง เป็ นสิ ่ ง ที ่ ห ลี กเลี ่ ย งไม่ ไ ด้
แน่นอนว่ารถยนต์ไม่ได้ออกแบบมาให้ขับในน้า ฉะนั ้ นผู ้ ใ ช้ ร ถ
ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้าท่วมสูง ด้วยการศึ กษาเส้ นทาง
และติดตามข่าวสารก่อนออกเดินทาง แต่ถ้า เลี ่ ย งไม่ ไ ด้ หรื อ
เป็นเหตุสุดวิ สั ย ผู ้ ใ ช้ ร ถต้ องมี ค วามระมั ด ระวั ง เป็ นพิ เศษ
เมื่อต้องขับรถลุยน้าท่วม เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายตามมา
วั น นี ้ เ รามี ว ิ ธ ี ลดความเสี ่ ย งเมื ่ อ ต้ อ งเจอเส้ น ทาง
ที่เปรียบเสมือนทะเลกลางกรุ ง เพื ่ อให้ ค ุ ณ ขั บ ผ่ า นน ้ า ท่ ว ม
ได้อย่างปลอดภัยมาแนะนา
สิ่ง ที่ต ้อ งท าก่อ นขับ รถลุย น ้า ท่วมขัง
1.ประเมินระดับนา้ ก่อน
ก่อนจะขับรถลุยน้าควรประเมินระดับน้าที่ท่วมสูง โดยระดั บ
น้าท่วมที่สามารถขับรถฝ่าไปได้อย่างปลอดภัย มีดังนี้
• ระดับ น ้า 5-10 เซนติ เ ม ตร เป็ นระดั บ น ้ า ที ่ ป ลอดภั ย
สามารถขับรถผ่านไปได้ แต่ผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วสูง เพราะ
อาจจะถนนลื่น และสูญเสียการควบคุมรถได้
• ระดับ น ้า 10-20 เซนติเ มตร แม้มีปริมาณน ้ า ท่ ว มขั ง ใน
ระดับหนึ่งแล้ว แต่รถทุกประเภทสามารถขับรถลุยน้าได้
• ระดับ นา้ 20-40 เซนติเ มตร ถือเป็นระดับที่ค่อนข้า งเสี่ยง
กับรถขนาดเล็กที่มีความสูงจากระดับพื้น 15-17 เซนติ เมตร
แม้ขับรถลุยน้าได้แต่อาจทาให้ท่อไอเสียจมน้าได้
• ระดับ นา้ 40-60 เซนติเมตร เป็นอันตรายกับรถขนาดกลาง
ทุกประเภท แนะนาให้หลีกเลี่ยงการขับลุ ย น ้ า แต่ ร ถกระบะ
สามารถขับฝ่าไปได้
• ระดับ นา้ 60-80 เซนติเ มตร นี่คือระดับน้าที่เป็นอันตราย
กับรถยนต์ทุกชนิด ไม่ควรฝืนขับรถลุยน้าเด็ ด ขาด เพราะน ้ า
จะไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ทาให้เครื่องยนต์ดับ
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2.ลดความเร็วลงก่อนถึงจุดนา้ ท่วม
ควรลดความเร็ว เวลารถเคลื่อนที่ผ่านจุดน้าท่วม เพราะถ้าขับ
ด้วยความเร็วสูงรถอาจเสียการทรงตัวได้ นอกจากนี้ทาให้ เกิ ด
คลื่นน้าสูงและน้าอาจเข้ามาในเครื่องยนต์หรือภายในรถได้
3.ปิด แอร์ร ถยนต์เ มื่อ เจอน ้า ท่วม
การปิดแอร์รถ ช่วยลดความเสี่ยงที ่ จ ะท าให้ น ้ า กระจายเข้ า
ห้ องเครื ่ อ งได้ เพราะใบพั ด จากพั ด ลมจะพั ด น ้ า กิ ่ ง ไม้
ถุงพลาสติก หรือเศษขยะที่ลอยตามน ้ า เข้ า มาในห้ องเครื ่ อง
ดังนั้นถ้าต้องขับรถลุยน้ า ท่ ว ม ควรปิ ด แอร์ แล้ ว เปิ ด กระจก
แทน
4.รัก ษาระยะห่า งคัน หน้า ให้ม าก
ควรขับรถทิ้งระยะห่ า งจากรถคั นหน้ า ประมาณ 50 เมตร
เพื่อเพิ่มระยะเบรกเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน เพราะเวลารถวิ่งฝ่าน ้ า
ประสิทธิภาพในการเบรกจะลดลงไปด้วย นอกจากนี้การขับรถ
ตามคันหน้า ทาให้ผู้ขับขี่รู้ว่ามีหลุมหรือสิ่งกีดขวางหรือไม่
5.ลดความเร็วเมื่อ ต้อ งขับ รถสวนทางกัน
แรงปะทะจากรถที่สวนมาทาให้เกิดคลื่นชนกัน แล้วระดั บ น ้ า
เพิ่มสูง ขึ ้ นกว่ า เดิ ม แม้ สถานการณ์ ท ี ่ ว ่ า จะเกิ ด ขึ ้ น ไม่ นาน
แต่ทาให้น้ากระฉอกเข้ามาสร้างความเสียหายกั บ เครื ่ อ งยนต์
และระบบไฟฟ้าเสียหายได้เช่นกัน

6.ใช้เ กีย ร์ต ่า
นอกจากลดระดั บ ความเร็ ว ของรถยนต์ โดยการเลื อกใช้
เกี ย ร์ ต ่ า อาทิ รถเกี ย ร์ ธ รรมดา ใช้ เกี ย ร์ 1 หรื อเกี ย ร์ 2
และรถเกี ยร์ ออโต้ ให้ ใช้ เกี ยร์ L หรื อ D2 ช่ วยให้ ไม่ ต ้ องกั งวล
ว่าเครื่องยนต์ดูดน้าเข้าห้องเครื่ อง น ้ าเข้ าท่ อไอเสี ย และยั งง่ าย
ต่อการเบรกเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วย
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4. ถ้ายังไม่มั่นใจว่ารถได้ความเสียหายจากการขับลุยน้าหรือไม่
ให้นารถไปเช็ ค สภาพที ่ ศ ู นย์ บ ริ การหรื ออู ่ ซ่ อมรถ เพื ่ อให้
สิ่งที่ควรทาเป็นอันดับแรก คื อ ห้ า มสตาร์ ท เครื ่ องเด็ ด ขาด ผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็คเครื่ องยนต์ ระบบเบรก และระบบไฟ
เพราะถ้ า คุ ณ พยายามสตาร์ ท รถทั ้ ง ที ่ ย ั ง จอดแช่ อยู ่ ใ นน ้ า ต่าง ๆ
อาจท าให้ น ้ า ที ่ ค ้ า งอยู ่ ต ามท่ อ หรื อกรองอากาศเข้ า ไป
วิธ ีด ูแ ลรถช่วงหน้า ฝนที่ถ ูก ต้อ ง
ในห้องเครื่องยนต์ได้ ฉะนั้นควรตั้งสติแล้วบิดกุญแจดับเครื ่ อง
และปฏิบัติตามนี้
เมื่อ รถดับ กลางน ้า ท่วมควรท าอย่า งไร

1. ขอความช่วยเหลือในการเข็นรถหนีน้าไปที่สูงหรือที่แห้ง
2. รีบเปิดฝากระโปรงหน้ารถเพื่อตรวจสอบว่า รถดับจากน้า เข้า
ระบบกรองอากาศหรื อ ดั บ จากระบบไฟฟ้ า เปี ย กน ้ า
ด้ ว ยการเปิ ด ฝาหม้ อ กรองอากาศออก เพื ่ อดู แ ผ่ นกรอง
ว่ายังแห้งอยู่ไหม ถ้ายังแห้งดีอยู ่ ร ถก็ น่ า จะดั บ จากระบบไฟ
โดนน้าแล้วลัดวงจร ซึ่งอาจแก้ไขเพื่อให้เราขับรถกลับบ้านได้ ตรวจเช็ค สภาพรถยนต์ช่วงหน้า ฝน
3. เมื่อรู้สาเหตุแล้วให้แก้ไขเบื้องต้นดังนี้
การขับขี่รถยนต์ ช่ ว งหน้ า ฝนท าให้ กลไกต่ า ง ๆ ของตั ว รถ
• ถ้ารถดับเพราะระบบไฟฟ้าให้เป่าไล่น ้ า ออกไป เช่ น ที ่ ขั ้ ว มีการทางานที่หนักขึ้น การเช็ครถหน้าฝนถื อเป็ นการเตรี ย ม
แบตเตอรี่ ที่บริเวณหั ว เที ย นให้ ถอดจุ ๊ บ ยางออกมาเป่ า ลม ความพร้อมขั้นพื้นฐานในการขั บ ขี ่ ร ถยนต์ เพราะสามารถ
ตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ได้ทุกส่วนว่ามีความพร้อมส าหรั บ
ให้แห้ง
การใช้งานหรือไม่ เช่น น้ามันเครื่องยนต์ แบตเตอร์ ร ี ่ ระบบ
• กรณีรถดับเพราะน้าเข้าระบบกรองอากาศหรือเข้ า ท่ อร่ ว ม เบรค ระบบแอร์ ระบบเครื ่ องยนต์ ระบบเบรคและล้ อรถ
ไอดี แนะนาให้เลือกใช้ บ ริ การช่ ว ยเหลื อฉุ กเฉิ นจากบริษ ั ท เพื่อให้มั่นใจว่ารถยนต์จะขับขี่ในช่วงฝนตกได้ อย่ า งปลอดภั ย
ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง
ประกันดีที่สุด
ระบบเบรก
ข้อ ควรปฏิบ ัต ิห ลัง ขับ รถลุย น ้า
1. ถ้ารถของคุณยังขับได้หรือเครื่องไม่ด ั บ ให้ ขั บ รถไป ที ่ แห้ ง เป็ นสิ ่ ง ที ่ ส าคั ญ ในการขั บ ขี ่ ช่ ว งหน้ า ฝน สามารถช่ ว ยลด
่ยงในการเกิดอุบัติเหตุไ ด้ ควรตรวจเช็ ค ระบบเบรก
โดยที่ยังไม่ดับเครื่องยนต์ เพื ่ อให้ ค วามร้ อนของเครื ่ องยนต์ ความเสี
ก่อนการเดินทาง หากพบความผิดปกติให้รีบเปลี่ยนทัน
ไล่ความชื้นในห้องเครื ่ องและไล่ น ้ า ออกจากหม้ อพั กไอเสี ย
ออกไป จากนั้นให้เหยียบเบรกย้า ๆ เพื่อไล่น้าออกจากผ้าเบรก
2. ตรวจเช็คว่าน้าซึมเข้ารถหรือไม่ โดยการเปิดแผ่นยางรองพืน้
หรือพรมปูพื้น ถ้าพบคราบน้าให้รื้อพรมหรือยางปูพนื้ ออกมา
เช็ดและเป่ า ให้ แ ห้ ง แล้ ว น ารถจอดตากแดด เพื ่ อป้ องกั น
รถอับชื้น

ที่มา:https://www.toautocar.com/2019/09/20/blog82/
3. ควรรีบล้างรถให้สะอาด เพื่อขจัดคราบสกปรก เศษทราย https://www.hugsinsurance.com/article/tips-drivingเศษขยะต่าง ๆ ที่ติดอยู่กับรถและห้องเครื่องออก
safely-rainy-season
ผู้น าเสนอ : พันโทหญิง ไอเดีย อดุลยานุภาพ
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4 อาการอันตราย เมื่อคุณออกกาลังกาย
หนักมากเกินไป

กองการกีฬา
www.awd-rta.com

1. กล้ามเนือ้ เอ็น กระดูกบาดเจ็บ
กล้ามเนื้อ เอ็น กระดูกเป็นส่วนสาคัญที่ ร ่ า งกาย
ใช้ระหว่างการออกกาลังกาย หากถูกใช้ ง านอย่ า งหนั ก
เกินไป ก็จะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้ เช่น เอ็นอักเสบ
ฉีกขาด กล้ามเนื้ออักเสบ กระดูกร้าว หากคุณมี อาการ
บาดเจ็บดังกล่าว ควรหยุ ด และพบแพทย์ เพื ่ อรั บ การ
รักษาและรับโปรแกรมที่เหมาะสมในการเริ ่ มออกก าลั งกาย
ครั้งต่อไป จาไว้ เจ็บแล้วอย่า ฝืน เพราะจะท าให้เ จ็บ
เรื้อ รัง ได้
ออกก าลัง กายม ากไป ส่ ง ผลร้ า ยม ากกว่ า ที ่ ค ิ ด
จะเป็นอย่างไร ลองไปอ่านบทความสุขภาพจาก
แพทย์หญิง สุวรรณิการ์ ปาลี กันเลย
เราต่ า งทราบดี ว่ า การออกกาลั ง กายนั้ น
มีประโยชน์ ทาให้สุ ขภาพหั ว ใจและปอดดี กล้ า มเนื ้ อ
แข็ ง แรงกระฉั บ กระเฉงคล่ อ งตั ว บางท่ า นใช้ ก าร
ออกกาลังกายในการลดน้าหนัก ปรับรูปร่างให้เป็นอย่างที่
ใจปรารถนา บางท่ า นใช้ การวิ ่ ง เพื ่ อเป็ นบททดสอบ
ร่างกายและจิตใจ แต่หารู้ไม่ว่าการออกกาลังกายที ่ ห นั ก
เกินไปนั้นก่อให้เกิดโทษได้ นี่คือสัญญาณอั นตรายที ่ บอกว่ า
คุณก าลัง ออกก าลัง กายหนัก เกิน ไปแล้ว !!

2. นอนไม่หลับ จิตใจว้าวุน่
เนื่องจากการออกกาลังกายอย่างหนัก ส่งผลให้
ร่างกายตื่นตัวตลอดเวลา ซึ่งไม่ ใ ช่ ผลดี เพราะร่ า งกาย
คนเราต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอ หากคุ ณ มี อาการ
นอนไม่หลับ จิตใจว้าวุ่น กระสับกระส่าย นั่นอาจเป็ น 1 ใน
สัญญาณเตือนว่าคุณกาลังออกกาลังกายหนักเกินไป
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4. ภาวะหัวใจล้มเหลว
คุณอาจเคยได้ยินข่าวร้ายแบบนี้มาบ้าง นั่นเป็นเพราะ
หัวใจคนเรานั้นก็คือ กล้ามเนื้อ การออกกาลังกายหนั ก เกิ นไป
ทาให้ ห ั ว ใจท างานหนั กและ อ่ อนล้ า ได้ นี ่ เป็ นผลกระทบ
ร้ายแรงที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะฉะนั้นเรามาออกก าลั ง กาย
แบบพอดีกันเถอะ

แล้วแค่ไหนทีเ่ รียกว่า ออกกาลังกายแบบ พอดี และ ดีพ อ ?
การออกกาลั ง แบบคาร์ ด ิ โอ ควรท า 150 นาที ต ่ อ
สัปดาห์ นี่คือพื้นฐานสาหรับคนทั่วไป โดยคุณอาจจะแบ่ ง เป็ น
วิ่ง 30 นาทีต่อวัน รวม 5 วันต่อสัปดาห์ หรื อปรั บ ตามความ
เหมาะสม เท่ า นี้ ก็ เพี ย ง พ อใ ห้ ร่ า ง กา ย คุ ณ แ ข็ ง แ ร ง
แล้ ว แต่ จ ริ ง ๆ แล้วโปรแกรมการออกกาลังกายจะแตกต่างกัน
3. ระบบภูมคิ มกั
ุ้ นบกพร่อง
ตามความต้องการและสภาพร่างกายของแต่ ละคน เช่ น คนที่
งงไหม ? ท าไมระบบภู ม ิ ค ุ ้ ม กั นบกพร่ อง ต้ องการลดน้า หนั ก , นั กวิ่ ง มาราธอน, คนที่ต้องการเพิ่มความ
นั่นเป็นเพราะการออกกาลังกายหนักเกินไป ทาให้ระบบ ฟิตของร่างกาย, คนที ่ อยากเทรนกล้ า มเนื ้ อ , ผู ้ สู ง อายุ หรื อ
ต่าง ๆ ในร่างกายทางานหนัก ส่งผลให้ระบบภูมิ ค ุ ้ ม กั น แม้กระทั่งผู้ที่ได้รับการผ่าตัด หัวใจ ควรได้รั บโปรแกรมการออก
อ่อนแอและนั่นทาให้คุณป่ ว ยง่ า ย ตรงกั นข้ า มกั บ การ ก าลั งกายที ่ เฉพาะเจาะจงและการดู แลที ่ เหมาะสมจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อผลลัพธ์ที่ตรงเป้าหมายและปลอดภัย…
ออกกาลังกายที่พอดีที่จะทาให้คุณแข็งแรง

ที่มา : http://www.ruamphat.com/?p=3162
ผู้น าเสนอ : ร้อ ยตรีหญิง กชมน สอนนิม่
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กองการออมทรัพย์
www.oomsub.com
หากต้องการจัดการหนี้ส ิน สิ่ง ที่ต ้อ ง “หยุด ”
ก่อ นอัน ดับ แรก คือ การเพิ่ม หนี้
ทุกวันนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหน ก็เจอแต่สิ่ง ล่ อตาล่ อใจ
ให้เงินวิ่งออกจากกระเป๋ า ของเราทั ้ ง นั ้ น ร้ า นค้ า ก็ ขยั นออก
โปรโมชั่นอย่างไม่หยุดหย่อน ไหนจะโปรลด 50% โปรผ่ อน
0% 10 เดือน บางคนควบคุมความอยากซื้อของตั ว เองไม่ ไ ด้
บริหารเงินไม่เป็น จนต้องกระทบเงินที่เอาไว้ใช้จ่ายในแต่ละวัน
ลามไปถึงเงินออมที่แทนจะได้ออมให้งอกเงย แต่กลับ ต้ องเอา
มาชาระหนี้สินแทน

ประเภทหนี ้
หนีบ้ า้ น
หนีร้ ถยนต์
หนีผ้ ่อนโทรศัพย์

ยอดหนีร้ วม อัตราดอกเบีย้ ยอดต้องจ่ายต่อเดือน วันครบกาหนดชาระ
2,000,000 5%
14,000
วันที่ 27 ของทุกเดือน
590,000
2.70%
8,370
วันที่ 25 ของทุกเดือน

22,000

0%

2,200

วันที่ 1 ของทุกเดือน

ถ้าใครพลาดไป และต้องการกาจัด หนี ้ สิ นที ่ เกิ ด ขึ ้ นให้
หมดไปโดยเร็วที่สุด สิ่งแรกที่ต้องหยุ ด เลย คื อ การเพิ ่ ม หนี้
บางคนมีวิธีชาระหนี ้ ด ้ ว ยการกู ้ เงิ นมาเพื ่ อจ่ า ยหนี ้ ซึ ่ ง เป็ น
ความคิดที่ผิดมหันต์ และทาให้เราต้องเป็นหนี้โดยไม่รจู้ บ หยุด
ความคิดแบบเดิม ๆ และเริ่มต้นใหม่ด้วยวิธีดังนี้

2. ดูร ายรับต่อเดือน และคานวณงบสาหรับรายจ่ายส่ว นตัว
แต่ล ะเดือ น
นารายได้ - หนี ้ สิ น (ต่ อเดื อน) - (เงิ นออม) = งบ
สาหรับรายจ่ายส่วนตัว แต่ละเดือน ถ้ า ดู แล้ ว รายจ่ า ยแต่ ละ
เดือนยังอยู่ในระดับที่เรายังใช้จ่ายเพียงพอ และพอเหลือใช้อยู่
บ้าง อย่าลืมหักเงินซักนิด มาออมไว้ เพื่อเป็นเงินฉุ ก เฉิ น หาก
โชคร้ายมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเรา ก็ยังสามารถที่ จ ะ
ชาระหนี้ และใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้โดยไม่ต้องกั ง วล แต่ ถ้ า
หนี้สินเยอะมาก จนเงินไม่พอใช้ สิ่งที่ควรทา คื อ ลองหาทาง
เพิ่มรายรับ หาวิธีลดรายจ่ายส่วนตัว เช่น ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย
1. แจกแจงหนี้ หนีบ้ ตั รเครดิต หนีบ้ ตั รกดเงิน สด หนี้ ผ่อ น หรือสิ่งที่ไม่จาเป็นลงบ้ า ง และหาทางลดหนี ้ โดยด่ ว น เช่ น
บ้า น หรือ หนี้ผ ่อ นรถ
หาทาง Refinance เพื่อลดภาระดอกเบี้ย เป็นต้น
ท าเป็ นตารางใส่ ป ระเภทหนี ้ , ยอดหนี ้ ร วม, อั ต รา
ดอกเบี้ย และยอดที่ต้องจ่ายต่อเดื อนรวมถึ ง วั นครบก าหนด
ชาระของหนี้แต่ละก้อน เริ่มต้นด้วยวิธีนี้ จะทาให้เราเห็นภาพ
มากขึ้นว่า ภาระหนี้ในแต่ละเดือน รวม ๆ แล้วเป็นจานวนเงิ น
เท่าไหร่ ยอดไหนต้องชาระวันที่เท่าไร ทาให้บริหารจัดการเงิน
ได้ง่ายขึ้น
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3. หาทางจัด การหนี้อ ย่า งเป็น ระบบ หรือ ลดหนี้
ให้จัดลาดั บความส าคั ญของหนี ้ คื อ เรี ยงล าดั บจาก
หนี้ที่มีดอกเบี้ยมากไปหนี้ที่มีดอกเบี้ยน้อย และ เลือกชาระหนี้
ที่ดอกเบี้ยสูง ๆ และก้อนใหญ่ ๆ ก่อน เพื่อกาจัดดอกเบี้ย ก้ อน
ใหญ่ให้เร็วที่สุด ในขณะที่หนี้ก้อนอื่น ๆ ที่มียอดน้ อย ๆ ก็ ไ ม่
ควรผิดนัดชาระหนี้ เพื่อไม่ให้เสียเครดิตตัวเอง และง่ายต่อการ
กู้ครั้งต่อไปในอนาคต หากมีเหตุจาเป็นจริง ๆ แต่ ถ้ า ค านวณ
แล้ว ยังไงก็ไม่พอจ่าย ให้เริ่มทาการประนอมหนี้ คุยกับเจ้าหนี้
เพื่อขอปรับลดดอกเบี้ย ขอขยายระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ หรือ
ขอปรับลดเงินผ่อนช าระ ถ้ า สามารถเจรจาขอ Refinance
อาจใช้วิธีรวมยอดหนี้ โดยขอกู้เงินก้อนเพื่อมาปิดหนีท้ ี่ดอกเบี้ย
สูง ๆ ออกไปก่อน แล้วค่อยทยอยผ่อนชาระหนี้ที่เหลือ เพื่อลด
ภาระจากดอกเบี้ย หรือ อาจใช้วิธีลดค่าใช้จ่ายแต่ ละเดือนลง
มา แล้วนาเงินส่วนนั้นไปช่วยโปะยอดหนี้ที่มีอยู่กเ็ ป็นได้

4. ทบทวนตัวเอง
พอเรารู้วิธีที่จะจัดการหนี้ได้แล้ว ให้ลองย้อนกลับมาดู
สาเหตุของปัญหาว่า หนี้ของตัวเองเกิดจากสาเหตุอะไรกั น แน่
เป็นหนี้ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายจาเป็น หรือเป็นหนี้ที่เกิดจากกิเลส
- ห นี้ ท่เี ป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยจาเป็ น (ค่ า ผ่ อ นบ้ า น, ค่ า ผ่ อ นรถ ,
ค่า ผ่อ นประกัน รถยนต์)
หนี้ประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นหนี ้ ก้ อนใหญ่ ยั ง ไงก็
ควรควบคุมไม่ให้เกิน 40% ของรายได้ ต ่ อเดื อน จะได้ ม ี เงิ น
เพียงพอสาหรับใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน อาจใช้ว ิ ธ ี เพิ ่ ม เติ ม ที่
สามารถลดหนี้ส่วนนี้ได้บ้าง เช่น ศึกษาการรี ไฟแนนซ์ใ นกรณี
ผ่ อนบ้ า น หรื อโปะเงินก้ อนเพื่ อลดเงิ นต้น หรื อกรณี ผ่อนรถ
ไม่ไหวจริง ๆ อาจเจรจากับไฟแนนซ์เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ แต่
ต้องแลกกับดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
- หนีท้ เี่ กิดจากความอยากได้ อยากมี(ค่าผ่อนโทรศัพ ท์ม ือถือ,
ค่า ผ่อ นกล้อ ง, ค่า ผ่อ นกระเป๋า แบรนด์เ นม)
หนี้ตัวนี้แหละตัวดี เป็นหนี ้ ท ี ่ เกิ ด จากความอยากมี
อยากได้ และใช้จ่าย โดยไม่ยั้งคิด หนทางในการแก้ ไ ขในหนี้
ประเภทนี้ คือ แก้ไขที่ตัวเราเอง ก่อนอื่นต้องตัดใจที ่ จ ะไม่ ก่ อ
หนี้เพิ่ม เพื่อสนองความอยากที่เกินความพอดี และหารายได้
เพิ่มเติมตามความสามารถของตัวเอง เริ่มหาวิธีจัดการรายรับ รายจ่ายในสไตล์ของเราเอง ซึ่งเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชั่นที่สามารถ
ช่วยให้การจดรายรับ - รายจ่ายนั้นง่ายขึ้นมากมายเลยทีเดี ย ว
เราจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่ า เงิ นที ่ เหลื อแต่ ละเดื อนเป็ น
จานวนเท่าไหร่

เมือ่ เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาและรู้จ ัก วิธ ีจ ัด การ
หนีอ้ ย่างเป็นระบบ เราก็จะมีความหวังทีจ่ ะปลดหนีไ้ ด้ม าก
ขึ้น ที่เหลือคือ เปลีย่ นแปลงตัวเอง วางแผนจัดการหนีอ้ ย่า ง
เป็นระบบและมีวนิ ยั เพือ่ เป็นคนทีฉ่ ลาดคิด ฉลาดใช้ และ
ควบคุมหนีไ้ ด้อย่างดี และมีเงินเหลือใช้เหลือออม ห ากทาได้
แล้ว ชีวิตดี ๆ ที่ท ุกคนมองหา ก็อ ยู่ไ ม่ไ กลอย่า งแน่ น อน

ที่มา : https://www.krungsri.com/bank/th/krungsriconsumer/secret-trick.html
ผู้น าเสนอ : พันตรีหญิง ปาริชาติ นิลเขียว
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กองการฌาปนกิจ
www.chapanakit-rta.com

ภัยจากธรรมชาติต่าง ๆ เป็นสิ่ง ที ่ เราไม่ ค าดคิ ด และ
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ภัยจากธรรมชาติ ท ี ่ เกิ ด ขึ ้ น บ่ อย คื อ
ภัยจากน้าท่วมที่เกิดขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วงฤดู ฝนที ่ ฝนตกมาก
หรือมีลมมรสุมพัด ผ่ า นประเทศไทย ท าให้ เกิ ด ฝนตกหนั ก
จนเกิดน้าท่วมบ้านเรื อนที ่ อยู ่ อาศั ย ได้ การรั บ ฟั ง ข่ า วสาร
การแจ้งเตือน เพื่อเตรียมพร้อมรั บ สถานการณ์ ก่ อน เป็ น สิ ่ ง
สาคัญ และเมื่อได้รับการแจ้งเตือนแล้ว เราควรเตรี ย มพร้ อม
รับมืออย่างไร มีคาแนะนามาบอกกัน ดังนี้
ระดับ การเตือนภัยนา้ ท่วม แบ่งออกเป็น 4 ระดับด้วยกัน ดังนี้
1. เฝ้าระวังอุทกภัย : ระดับที่มคี วามเป็นไปได้ว่า จะเกิด
น้าท่วมและอยู่ในระหว่างการสังเกตการณ์
2. การเตือนภัย : การเตือนภัยว่าจะเกิดน้าท่วมแน่นอน
และให้รับมือเตรียมพร้อมป้องกันตัวเองและทรัพย์สิน
3. อพยพทันที : แจ้งเตือนเมื่อเกิดน้าท่วมรุนแรง
4. การกลับเข้าสูภ่ าวะปกติ : การแจ้งเตือนเมื่อเหตุการณ์
กลับสู่ภาวะปกติ หรือเป็นพื้นที่ทไี่ ม่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วม
โดยสามารถติ ดตามระดั บน้าจากสถานีวั ดน้าในจั งหวั ด
ต่ า ง ๆ ด้ ว ยตั ว เองได้ ผ่า นเว็ บ ไซต์ ค ลั ง ข้ อมู ลน้ า แห่ ง ชาติ
www.thaiwater.net
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วิธ เี ตรียมความพร้อมก่อนเกิดนา้ ท่วม
- ติดตามเฝ้าระวังภัย : หมั่นติดตามข่าวสาร พยากรณ์ อากาศ
และประกาศเตื อ นภั ย อยู่ เ สมอ เช่ น กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา,
กรมทรัพยากรน้า และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
- สังเกตจากธรรมชาติ : ให้ความสนใจความเปลี่ยนแปลง
จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่สามารถบอกเหตุได้ เช่น ฝนตกหนั ก
ติดต่อกันหลายชั่วโมง หรือน้าในคลองขึ้นสูงผิดปกติ เป็นต้น
- จัดเตรียมอุปกรณ์ : หากสถานการณ์ ด ู ท ่ า จะไม่ ค ่ อยดี
ให้กักตุนข้าวของเครื่องใช้จาเป็นไว้ โดยควรแพ็ ค ใส่ กระเป๋ า
ฉุกเฉินและแยกสาหรับแต่ละคนให้เรียบร้อย
- สารวจเส้นทางอพยพ : มองหาสถานที ่ ป ลอดภั ย และ
ศึกษาข้อมูลในพื ้ นที ่ ว ่ า ใช้ ท ี ่ ไ หนพั กอาศั ย ระหว่ า งน ้ า ท่ ว ม
พร้อมแจ้งรายละเอียดให้คนในครอบครัวทราบ หรือถ้าเป็นไปได้
ควรเชิญชวนสมาชิกในบ้านมาทาแผนรับมือเตรียมไว้จะดี ที่สุด
- บันทึกช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือ และเตือนภัยเก็บเบอร์
สายด่ ว นต่ า ง ๆ เว็ บ ไซต์ เตื อนภั ย และแอปพลิ เคชั ่ นของ
หน่วยงานที ่ เกี ่ ย วข้ องเอาไว้ เช่ น 192 ศู นย์ เตื อนภั ย พิ บ ั ติ
แห่งชาติ, 1784 กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย , 1199
ศูนย์ปลอดภัยทางน้า, 1196 อุบัติเหตุ ทางน้า, 1669 บริการ
แพทย์ ฉุ กเฉิ น และสถาบั นสารสนเทศทรั พ ยากรน ้ า และ
การเกษตร เป็นต้น
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วิธ ีร ับ มือ เมื่อ รู้ว่า จะเกิด น ้า ท่วม
- จัดเก็บเอกสารสาคัญไว้ในซองกันน้า เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน, ทะเบียนบ้าน, เอกสารเกี ่ ย วกั บ รถ, เอกสารทาง
การเงินและธนาคาร รวมถึ ง สมุ ด โน้ ต ดิ นสอ และช่ องทาง
สาหรับขอความช่วยเหลือต่าง ๆ
- เตรียมสิ่งของจาเป็นเอาไว้ใช้ยามเกิดภัย เช่น น้า อาหาร
ยารักษาโรค เสื้อผ้า ถุงนอน ผ้าห่ม เอกสารสาคัญ ไฟฉาย และ
ถ่ า น ไม้ ขีด และไฟแช็ ค กระดาษชาระ ผ้ า อนามั ย ยากั นยุ ง
ถุ ง ดา เชื อก นกหวี ด เทปกาว รองเท้ า แตะ มี ด พก และ
เสื้อชูชีพ (ถ้ามี)
- ตุนน้าสะอาดสาหรับดื่มและใช้ให้ ได้มากที่สุด
- ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้พร้อมไว้ตลอด
- ปิดช่องปลั๊กไฟเพื่อป้องกันน้าเข้าและป้องกันไฟดูด
- ยกของใช้ในบ้านที่จาเป็นขึ้นที่สูงเพื่ อป้องกันความเสียหาย
- ปิดจุดที่น้าจะเข้ า บ้ า น เช่ น ใช้ กระสอบทรายกั น น ้ า
ติดแผงกั้นน้า ก่ออิฐกั้นน้า และอุดช่องน้าทิ้งหรือท่อน้าบนพื ้ น
เป็นต้น
- ย้ายผู้ป่วย เด็ก คนชรา และสั ต ว์ เลี ้ ย งไปอยู ่ ใ นพื ้ นที่
ปลอดภัย
- เคลื่อนย้ายยานพาหนะทั้งรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
ไปไว้ในพื้นที่ที่น้าท่วมไม่ถึง

ในกรณีทนี่ า้ ท่วมฉับ พลัน หรือ ต้อ งอพยพออกจากบ้ า น
กะทัน หัน ควรปฏิบ ัต ิต ัวดัง นี้
1. ปิดระบบไฟฟ้ า ให้ เรี ย บร้ อย พร้ อมทั ้ ง ปิ ด แก๊ สและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย
2. สวมเสื้อผ้าที่กระฉับกระเฉงและมีโทนสีสว่างเพื่ อให้ง่าย
ต่อการเคลื่อนไหวและสังเกตเห็น
3. ฉีดสเปรย์หรือทายาป้องกันยุงและแมลง
4. ห้ามเข้าใกล้สายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
5. หลีกเลี่ยงการเดินตามเส้นทางที่น้าไหล แม้ระดั บจะไม่
สูงก็ตาม เนื่องจากความเชี่ยวของกระแสน้าอาจทาให้เสียหลัก
และล้มได้
6. กลั บ เข้ า ที ่ เดิ ม หากรู ้ สึ กไม่ ป ลอดภั ย หรื อรู ้ สึ กถึ ง
กระแสไฟในน้า แล้วแจ้งขอความช่วยเหลือ
น้าท่วม เป็นภัยจากธรรมชาติที่ไม่ สามารถหลี กเลี ่ ย งได้
แต่สามารถลดความเสียหายที่อาจจะเกิ ด ขึ ้ นกั บ ตั ว เอง และ
ทรัพย์ของเราได้ ด้วยการตั้ ง สติ ใ ห้ ด ี วางแผนเตรี ย มรั บ มื อ
เตรี ย มความพร้ อมไว้ ก่ อน ไม่ ค วรประมาท หรื อมองว่ า
น ้ า จะไม่ ท ่ ว ม เพราะเมื ่ อถึ ง เวลาที ่ น ้ า ท่ ว มจะได้ ไ ม่ ร ั บ
ความสู ญ เสี ย มาก และคอยติ ด ตามข่ า วสารอย่ า งใกล้ ชิ ด
จัดเก็บข้าวของให้พร้อม และอพยพไปยังที่ปลอดภัย
...........................................

ที่มา : https://home.kapook.com/view232689.html
ผู้น าเสนอ : ร้อ ยโท ภัทรพงศ์ ทัพ วนานต์
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กองแผนและโครงการ
www.awd-plan.com

อันตรายจากไฟดู ด เป็ นเรื ่ องร้ า ยแรง และอาจ
ส่งผลให้ถึงแก่ความตาย วันนี้เราจึงนาเทคนิคการเอาตัว รอด
จากไฟดูดมาฝากคุณผู้อ่านกันค่ะ
ถ้า คุณโดนไฟดูด เอง
• ตั้งสติ ทุ่มแรงทั้งหมดทีม่ ี กระชากอวัยวะที่โดนไฟดูดออกมา
ให้ ไ ด้ ม ากที่สุด ถ้ า ยั ง ไม่ ไ ด้ ผลให้ ต ะโกนขอความช่ ว ยเหลื อ
แต่อย่าให้คนที่มาช่วยสัมผัสกับร่างกายโดยตรงเด็ดขาด
• นาสิ่งที่ไม่นาไฟฟ้า เช่น ไม้, ผ้า, พลาสติก มาเขี่ยสายไฟออก
หรือกระชากร่างกายออกมาอย่างเร็ว
• โทรหา 1669 สายด่วนกู้ชีพ
ถ้า คุณเข้า ไปช่วยผู้ถ ูก ไฟดูด
• ตั้งสติ อย่ารีบ เข้ า ไปช่ ว ยด้ ว ยการสั ม ผั สร่ า งกายของเขา
โดยตรง มองหาว่ า ต้ นตอของไฟฟ้ า ที่ รั่ ว ออกมาจากไหน
แล้ ว หลี กห่ า งจากบริ เวณนั้ นก่ อน
• หากอยู่ในตัวบ้าน ไม่ได้ใส่รองเท้า ให้นารองเท้ามา ใส่ ก่ อน
ถ้ า ไม่มี รองเท้ า ให้ ยืนบนผ้าหนา ๆ , กองหนั ง สื อ, กล่ องไม้ ,
ลังกระดาษ ก็ได้
• หาสิ่งของที่ไม่นาไฟฟ้า เช่น ไม้, ผ้า, ด้ามพลาสติก, สายยาง
เป็นต้น โดยทุกอย่างต้องแห้ง ไม่เปียกน้า คุณสามารถใช้ ของ
จาพวกนี้เขี่ยร่างผู้ถูกไฟดูดได้ เช่น เขี่ยเอาสายไฟออก เป็นต้ น
แต่ถ้าหากผู้ป่วยโดนไฟดูด ทั้งร่าง ให้นาผ้าแห้งพันมือหนา ๆ
แล้วผลักหรือกระชากผู้ป่วยออกมาแรง ๆ ด้ ว ยความรวดเร็ ว
อย่าลืมว่าต้องสวมรองเท้าตลอดเวลา
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• ถ้าจะช่วยเหลือด้วยการถีบ ก็สามารถทาได้ แต่บริเวณข้าง ๆ
ต้องเป็นบริเวณโล่ง เพื่อให้ผู้ป ่ ว ยล้ ม ลงไปโดยไม่ เจ็ บ ตั ว มาก
แนะน าให้ ถ ี บ ช่ ว งสะโพกด้ ว ยความรวดเร็ ว และใช้ แรง
พอประมาณ ต้องให้หลุดออกมาได้ในครั้งเดียว
• แต่ถ้าพบผู้ป่วยถูกไฟดูดในบริเวณเสี่ยงอั นตรายมากเกิ นไป
เช่น ในห้องน้าซึ่งเต็มไปด้วยพื้นอันเปียกแฉะ ให้รีบ หาตู้จ่ายไฟ
ภายในบ้าน คือ กล่อง Circuit breaker หรือ กล่อง Fuse ให้
เปิดกล่องขึ้นมา แล้วมองหาบล็อกรูปที่เป็นรูป 4 เหลี่ยมผื นผ้ า
โดยจะมีที่จับอยู่บริเวณด้านบนสุดของกล่อง Fuse จับแล้ว สั บ
ไป อีกฝั่งหนึ่ง เหมือนสับสวิตช์ไฟฟ้า หลังจากนั้นให้ลองเปิ ด - ปิ ด
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อทดสอบว่าไฟตัดไปแล้วจริงหรือไม่ แล้ว ค่ อย
ไปดูผู้ป่วย
• พอถึ ง คราวช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยได้ แ ล้ ว ให้ ต รวจดู ว่ า เขามี
สติหลงเหลือมาก - น้อยแค่ไหน ถ้ายังมีสติสมบูรณ์ครบถ้วน ให้
เขานอนพัก พร้อม ๆ เช็ ค ร่ า งกายคร่ า ว ๆ ว่ า เกิ ด บาดแผล
ร้ายแรงหรือไม่ ส่วนใหญ่แล้วจะพบว่ามีผมร่วง, มีรอยแดงเป็ น
จ้า ๆ บริเวณ แขน, ขา, ลาตัว, แผ่นหลัง ถ้าผู้ป่วยสวมสร้อยคอ
ที่ทาจากเงิน, ทองคา อาจพบ รอยไหม้ และที่บริเวณฝ่าเท้าอาจ
มีรอยเหมือนไหม้ปรากฏเช่นเดียวกัน
• ถ้าบาดแผลไม่ใหญ่มากให้รีบนาส่งโรงพยาบาล แต่ถ้ า หมด
สติ ให้รีบโทรแจ้ง 1669 สายด่วนกู้ชีพ ระหว่างนั้น ถ้าผู้ป่วยไม่
หายใจ ให้รีบทา CPR ทันที

ที่มา : https://www.electronic-school.com/
ผู้น าเสนอ : ร้อ ยโทหญิง พิมพ์ชนก จันทรฆาฏ
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ไวรัส RSV ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก
กองการสงเคราะห์
www.songkhro.com

ร่ างกายต้ องรั บมื อกั บการเปลี ่ ยนแปลงของสภาพ
อากาศ และหนึ ่ งในโรคส าคั ญที ่ ม ี โอกาสติ ดเชื ้ อ ท าให้ เกิ ด
อาการป่วยง่ายๆ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก คือ โรคติ ดเชื ้ อทางเดิ น
หายใจที่เกิดจากเชื้อไวรั ส RSV เชื ้ อนี ้ มองเผิ น ๆ อาจเหมื อน
ไข้หวัดธรรมดาแต่ก็ไม่ควรประมาท เพราะอั นตรายอาจถึ งแก่
ชีวิตได้
ไวรัส RSV มักทาให้เกิดโรคหลอดลมฝอยอักเสบใน
เด็กเล็ก และแพร่ระบาดได้รวดเร็วทาให้เด็กป่วยพร้ อมกั น
เป็นจานวนมาก โรคนี้มกั มีความรุนแรงกว่าไข้หวัดทัว่ ไปทาให้
เด็กมีอาการหอบเหนื่อยหรือมีภาวะปอดอักเสบร่วมด้วย
ไวรัส RSV เป็นไวรัสชนิดที่มีเปลือกหุ้ม มี ชื ่ อเต็ ม
ว่า Respiratory syncytial virus เป็นเชื ้ อไวรั สที ่ เป็ นสาเหตุ
มาจากไข้หวัด หลอดลมอักเสบ ซึ่งพบได้ บ ่ อยในเด็ ก ส่ วนมาก
อาการไม่ รุ น แรง มั ก หายป่ ว ยภายใน 1 - 2 สั ป ดาห์
แต่อาจจะพบว่ามีอาการรุนแรงได้ในเด็กเล็ก โดยเฉพาะเด็ก
อายุน้อยกว่า 1 ปี เด็กคลอดก่อนกาหนด เด็ กที ่ เป็ นโรคหั วใจ
หรือโรคปอดร่วมด้วย นอกจากนี้การติด เชื ้ อไวรั ส RSV ใน
ผู้สูงอายุ อาจทาให้เกิดอาการรุนแรงเช่นเดียวกับเด็กเล็กได้
อาการของการติ ดเชื ้ อไวรั ส RSV ผู ้ ป ่ วยมั กจะมี
อาการ 4 – 6 วั นหลั ง ได้ รับเชื้อ อาการโดยทั่ว ไปอาจเป็ น
เพี ย งไข้ หวัดธรรมดา แต่ อาการจาเพาะของเชื้ อนี้ที่มั กพบ
ในเด็กเล็กคือ หลอดลมฝอยอั กเสบ ซึ ่ งจะท าให้ เด็ กมี อาการ
คล้ายหอบหืด อาการที่พบมีดังนี้
- มีไข้ ไอ จาม และน้ามูก
- รับประทานอาหารได้น้อยลง
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- หายใจหอบเหนื ่ อย อกบุ ๋ ม ได้ ย ิ นเสี ย งปอด
ผิดปกติ เสียงหายใจดังวี๊ด
- อาจจะพบอาการร้องกวน ซึมลง ในเด็กทารก
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส RSV ติดต่อจากการ
ไอ จาม โดยการสัมผัสน้ามูก น้าลายของผู้ ป ่ วยเชื ้ อไวรั ส RSV
เข้าผ่านทางจมูก ปาก และเยื่อบุตาท าให้ เกิ ดโรค นอกจากนี้
ยั งสามารถได้ ร ั บเชื ้ อจากการสั มผั สสิ ่ งของ เช่ น ของเล่ น
ภาชนะ เฟอร์นิเจอร์ที่เปื้อนน้ามูก น้ าลายของผู ้ ป ่ วย โดยเชื ้ อ
ไวรัส RSV สามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิวของสิ่งของได้นานเป็ นวั น
ถ้าไม่มีการทาความสะอาด และบนมื อได้ นานอย่ างน้ อย 30
นาที
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัส RSV สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ นาน
3 - 8 วั น เด็ กทั ่ วไปสามารถรั บเชื ้ อได้ จากนอกบ้ าน เช่ น
โรงเรียน ศู นย์ เลี ้ ยงเด็ ก และยั งสามารถแพร่ เชื ้ อต่ อให้ กั บ
บุคคลอื่นในบ้านได้ ผู้ที่เลี้ยงดูเด็กจานวนมาก สามารถส่ งผ่ าน
เชื้อได้หากไม่ล้างมือหลังสัมผัสน้ามูก น้าลายของเด็กที ่ ต ิ ดเชื ้ อ
เด็กที่ใช้ของเล่นร่วมกัน หรื อเล่ นในพื ้ นที ่ เดี ยวกั นอาจส่ งต่ อ
เชื้อไปให้ เด็ กอื ่ นที ่ เลี ้ ยงร่ วมกั น หรื อร่ วมชั ้ นเรี ยน รวมถึ ง
ผู้สูงอายุในบ้านได้
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วิธีสังเกตอาการว่าติดเชื้อไวรัส RSV เนื่องจากอาการ
ของโรคจากเชื ้ อไวรั ส RSV อาจแยกไม่ ไ ด้ จากไวรั สระบบ
ทางเดินหายใจตัวอื่น ๆ แต่มักรุนแรงกว่า แพทย์ จะสงสั ยโรคนี้
ในเด็กเล็กที่มีอาการหลอดลมฝอยอั กเสบ โดยเฉพาะในช่ วงฤดู
ที่มีการระบาด แต่ การวิ นิ จฉั ยให้ ร ู ้ แน่ ต ้ องใช้ การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การตรวจเพื่อให้รู้เชื ้ อไม่ ม ี ความจ าเป็ นในผู ้ ท ี่
อาการไม่ หนั ก เพราะการรั กษาไม่ แตกต่ างจากไวรั สระบบ
ทางเดินหายใจตัวอื่น ๆ แพทย์ม ั กจะตรวจหาเชื ้ อโดยการป้ าย
โพรงจมูกไปตรวจในกรณีที่มีอาการหนัก นอกจากนี้อาจจะต้ องมี
การเอกซเรย์ปอด หากสงสั ย ว่ า การติ ด เชื้ อนั้ นลุ กลา มจน
เกิ ด ภาวะปอดอั กเสบ
วิธีการรักษา ในขณะนี้ยังไม่มีการรักษาสาหรับการติ ด
ไวรัส RSV จะเน้นการรักษาตามอาการ เช่ น การทานยาลดไข้
ยาแก้ไอละลายเสมหะ การดื่มน้ าให้ เพี ยงพอป้ องกั นภาวะการ
ขาดน้าและรักษาร่างกายให้อบอุ่น ผู้ป่วยที่อาการไม่รุ นแรง
ไม่จาเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถทานยาและ
พักผ่อนที่บ้านได้
ผู้ป่วยเด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคอื่น ๆ ร่วม และผู ้ สู งอายุ จ ั ดว่ า
เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุ นแรงได้ มั กจะมี อาการไข้ สู ง
ซึมลง มีภาวะหายใจหอบเหนื่อยหรื อภาวะการขาดน ้ าแนะน า
ให้พามาพบแพทย์ เพื ่ อตรวจวิ นิ จฉั ยและนอนพั กรั กษาตั วใน
โรงพยาบาล การรักษาในโรงพยาบาลจะเน้ นรั กษาตามอาการ
เช่ น มี ก ารให้ อ อกซิ เ จนในรายที่ มี อ าการหอบเหนื่ อย
การให้สารน้าทางหลอดเลือดดาในรายที่มีภาวะการขาดน ้ า
และอาจมีการพ่นยาขยายหลอดลม เป็นต้น
วิธีป้องกัน ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนที ่ ใช้ ป ้ องกั นการ
ติดเชื้อไวรัส RSV แต่เราสามารถป้องกันได้ ดังนี้
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย
- ล้างมือบ่อย ๆ ด้ วยสบู ่ และน ้ าสะอาด ควรสอนให้
เด็ก ๆ ล้างมืออย่างถูกต้อง และรักษาสุขอนามัย
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- หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออั ด ไม่ ค วรพาเด็ กไป
เล่นในที่ ๆ มีเด็กเล่นอยู่ด้วยกันจานวนมาก
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่ เนื่องจากอาจท าให้
เกิดอาการรุนแรงในขณะที่มีการติดเชื้อไวรัส RSV ได้
- ผู้ป่วยควรงดการออกนอกบ้านช่วงที่ไม่สบายเพื ่ อ
ลดการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่น และควรปิดปากปิ ด จมู ก
เวลาไอจาม

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
ผู้น าเสนอ : พันเอกหญิง พรรวินท์ สิงหเดช

ตุลาคม 2565
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เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่ความตายเพือ่ เก็บเงินสงเคราะห์คา่ จัดการศพรายเดือน
และรายนามสมาชิกถูกถอนออกจากทะเบียนสมาชิกชัว่ คราว
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2553 การเก็ บ เงิ นสงเคราะห์
ค่าจัดการศพเป็นรายเดือน จากสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก รายละเอียดตามที ่ แจ้ ง แล้ ว นั ้ น ส าหรั บ เดื อน
ตุลาคม 2565 กรมสวัสดิการทหารบก ขอแจ้งการเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน และการจ่ายเงินสงเคราะห์
ค่าจัดการศพ สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย ดังนี้
1. จานวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ตามผนวก ก
2. รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ที่ถึงแก่ความตาย ตามผนวก ข
2.1 ในเดือน กันยายน 2565 (21 สิงหาคม 2565 – 20 กันยายน 2565) ได้รับแจ้งการถึงแก่ความตาย
ของสมาชิก รวม 680 ศพ (ตั้งแต่ศพที่ 5021/65 ถึงศพที่ 5700/65) ซึ่งได้ทดรองจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพไปแล้ว
ไม่เกินร้อยละ 95 เป็นเงินประมาณรายละ 215,183.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิ บ สามบาทถ้ว น)
และจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือภายใน 120 วัน นับแต่วันประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน
2.2 ในเดือน ตุลาคม 2565 จึงขอเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพจากสมาชิกคนละ 340.- บาท
(สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เพื่อทดแทนเงินซึ่งได้ทดรองจ่ายไปแล้ว และเงินส่วนที่เหลือตามข้อ 2.1
2.3 ผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพในเดือน ตุลาคม 2565 (21 กันยายน 2565 –
20 ตุลาคม 2565) จะได้รับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ ไม่เกินร้อยละ 95 เป็นเงินประมาณรายละ 215,026.- บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบหกบาทถ้วน) และจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือภายใน 120 วัน นับแต่วันประกาศเรี ย กเก็ บ เงิ น
สงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน
3. รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ที่ถูกถอนออกจากทะเบียนสมาชิกชั่วคราว ตามผนวก ค
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน และขอเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดื อน เพื ่ อทดแทนเงิ นซึ ่ง ได้
ทดรองจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย ดังรายนามที่แนบมาด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ) พลตรี สัมพันธ์ ดารงค์กุล
(สัมพันธ์ ดารงค์กุล)
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

21

ผนวก ก
การคิดคานวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2565 – 20 กันยายน 2565

ล าดับ

รายการ
ยอดยกมา

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิตติมศักดิ์ วิส ามัญ

สามัญ

รวม

173

649

471,892

472,714

1

ขึ้น ทะเบียนใหม่

-

-

891

891

2

ถึง แก่ความตาย

-

4

676

680

3

ถอนสภาพ

-

-

1,110

1,110

4

คืนสภาพ

-

-

551

551

173

645

471,548

472,366

ยอดยกไป ต.ค. 65

ยอดสมาชิกเมือ่ 21 สิงหาคม 2565
ยอดสมาชิกเมือ่ 20 กันยายน 2565
ลดลง

สวัสดิการสาร

จ านวน
จ านวน
จ านวน

หมายเหตุ
21 ส.ค. 65

ณ 20 ก.ย. 65

472,714 ราย
472,366 ราย
348 ราย

ตุลาคม 2565

22

ผนวก ข
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ที่ถึงแก่กรรม
ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5021/65 นาย พรชัย จิรวรรณธร

ธ.เชียงราย

เส้นเลือดสมองแตก

65

14 ส.ค. 65

5022/65 นาง อ้อน ธานีกุล

ธ.กาญจนบุรี

เส้นเลือดฝอยในสมองแตก

72

13 ส.ค. 65

5023/65 นาง ทองรัก บุญล้อม

ธ.โรบินสัน-สระบุรี

ปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนา
ไวรัส 2019

86

4 ส.ค. 65

5024/65 ร.ต.สุช าติ บกหมื่นไวย

ธ.กาญจนบุรี

ปอดติดเชื้อโควิด

71

28 เม.ย. 65

5025/65 นาง กงจีน ขุลาศรี

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม.

ไตวายระยะสุดท้าย

79

2 ส.ค. 65

5026/65 นาง สมทรง พ่อค้าทอง

ธ.ลพบุรี

ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ
(ป่วยติด เตียง)

78

23 ก.ค. 65

5027/65 นาย ตุลา ฉิมสุวรรณ์

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.

เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
จากการล้ม

39

12 ก.ค. 65

5028/65 นาย นคร เคนชมภู

ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น

มะเร็งปอด

39

15 ก.ค. 65

5029/65 นาง ทุเรียน มิ่งชื่น

ธ.เตาปูน

ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

91

30 ก.ค. 65

5030/65 นาย ปลิน อุลิตประโคน

กรม ทพ.48

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

65

25 พ.ค. 65

5031/65

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี

อุบัติเหตุจราจร

67

21 ก.ค. 65

5032/65 นาง บทจร สิงห์ป้อง

ธ.ร้อยเอ็ด

มะเร็งในกระเพาะ

77

4 ส.ค. 65

5033/65 นาย ธนู พึ่งสว่าง

ธ.ลพบุรี

เลือดออกในสมอง

83

16 ก.ค. 65

5034/65 นาง ประมวล ครุทกรานต์

ธ.ลพบุรี

ไม่ทราบสาเหตุ

84

13 ก.ค. 65

5035/65 จ.ส.อ.ภาณุพงษ์ เบิกบาน

ธ.ลพบุรี

มะเร็งปอด

77

28 ก.ค. 65

5036/65 นาง สงบศรี ค้าชู

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.

ปอดติดเชื้อจากชุมชน

84

3 ส.ค. 65

5037/65 นาง พรรณี สมจันทร์

ธ.อุบลราชธานี

ภาวะหัวใจล้มเหลว

62

7 ก.ค. 65

5038/65 นาย คา นามบุญลา

มทบ.23

สมองฝ่อวัยชรา

77

26 ก.ค. 65

5039/65 นาง พรทิพย์ ป้องโรคา

ร.4

ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

87

12 มิ.ย. 65

ร.ต.อัฏฐวัฒ น์ กุลบานเพียร (ด ารงค์ บานเพียร)

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5040/65 นาย บู๊ สังข์สี

รพศ.2

ติดเชื้อในกระแสเลือด

82

29 ก.ค. 65

5041/65 นาง พัฒนา อินถา

ศฝ.นศท.มทบ.33

ปอดติดเชื้อ

74

22 ก.ค. 65

5042/65 น.ส.สิริอาภา โค้วปรีช า

สง.สด.จว.ช.พ.

ศีรษะได้รับการกระทบอย่าง
รุนแรง

31

30 พ.ค. 65

5043/65 ร.ต.ชุมพล งามสาย

ธ.อุบลราชธานี

หลอดเลือดในสองแตก

89

14 มิ.ย. 65

5044/65 นาง หนา ผาสิน

ธ.อุบลราชธานี

พิการเรื้อรังจากอุบัติเหตุหกล้ม

96

23 ก.ค. 65

5045/65 ร.อ.ทวี เรือนคง

ธ.ราชบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

83

24 มิ.ย. 65

5046/65 ร.ต.บุญช่วย อินทรพัฒน์

ธ.ลพบุรี

97

1 ส.ค. 65

84

21 ก.ค. 65

83

30 ก.ค. 65

5047/65 นาง สมรวย มารศรี

ติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกับ
ติดเชื้อโควิด-19
ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่าง
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี รุนแรงจากการติดเชื้อในทาง
เดินอาหาร

5048/65 พ.ต.สุทัศน์ บุญเที่ยง

ธ.ลพบุรี

5049/65 พ.ท.สุภางค์ พานิช วัฒน์

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด

72

28 ก.ค. 65

5050/65 นาง ทองม้วน ทองสกุล

ธ.ลพบุรี

ชรา

92

30 ก.ค. 65

5051/65 จ.ส.อ.สมศักดิ์ ศรีเรือง

กรม ทพ.42

เนื้องอก(รวมมะเร็ง)

43

6 ส.ค. 65

5052/65 นาง คูณ แสงใสแก้ว

ธ.ยโสธร

สมองฝ่อวัยชรา

82

9 ก.ค. 65

5053/65 ร.ต.หนอม พลอยโคกสูง

ธ.สุวรรณภูมิ

ปอดบวม

92

9 ส.ค. 65

5054/65 ร.ต.ชาติช าย สนิทชน

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี หัวใจขาดเลือด

68

9 ส.ค. 65

5055/65 นาง ประนอม รอดรวย

ธ.ถ.ติวานนท์

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
84
และโลหิตจาง

13 ส.ค. 65

5056/65 ร.อ.บุญธรรม โตสกุล

ธ.ที-สแควร์

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

90

6 ก.ค. 65

5057/65 นาง อรทัย พันธุ์ภัทรสกุล

ศฝ.นศท.มทบ.21

เนื้องอกในสมอง

53

29 ก.ค. 65

5058/65 นาง ประครอง สิมลี

ช.พัน.6 พล.ร.6

เบาหวาน

72

27 ก.ค. 65

5059/65 นาย นิคม มะปะโท

บก.กช.

ปอดอักเสบ ติดเชื้อในระบบ
หัวใจล้มเหลว

73

18 ก.ค. 65

5060/65 นาย สิริพงษ์ วงษ์ช ุ่ม

ธ.ปทุมธานี

ภาวะชราภาพ

74

8 ก.ค. 65

สวัสดิการสาร

ไตวายเรื้อรัง

ตุลาคม 2565
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5061/65 นาง จิษาโรจน์ โชวิเชียร

ธ.เตาปูน

ป่วยติดเตียง(โรคหัวใจ)

69

13 ส.ค. 65

5062/65 นาง กุหลาบ ศักดิ์ศรี

ธ.อุบลราชธานี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

85

14 ก.ค. 65

5063/65 นาย อุดร ไชยรักษ์

ธ.นครนายก

ชรา

83

5 ส.ค. 65

5064/65 พ.อ.เสนาะ อินทรอิ่ม

ธ.ถ.ประจักษ์แยกศาลหลักเมือง

ปอดอักเสบจากโควิด

83

10 ส.ค. 65

5065/65 นาง ฝ้าย ผายพิมาย

ธ.ร้อยเอ็ด

การเจ็บป่วยที่ไม่แน่ช ัด

85

2 ส.ค. 65

5066/65 นาย วิระนันต์ กันหาญาติ

ธ.ถ.พรหมราชอุบลราชธานี

ภาวะปอดติดเชื้อรุนแรงและ
ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน

38

9 ส.ค. 65

5067/65 ร.ต.แสนคมกริช ทรัพย์พันแสน

ธ.พังงา

ภาวะกล้ามเนื้อสลาย

66

28 ก.ค. 65

5068/65 จ.ส.ต.กนก วงษ์ว่องไว

ธ.ลพบุรี

หัวใจล้มเหลว

69

27 มิ.ย. 65

5069/65 จ.ส.อ.สานนท์ ต้นเถา

ธ.ราชบุรี

ภาวะหายใจล้มเหลว

65

7 ส.ค. 65

5070/65 นาง นงเยาว์ สิงหะสุริยะ

สง.สด.จว.น.ค.

ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง

56

9 ส.ค. 65

5071/65 นาง ทองมา ชนะเพีย

พล.พัฒนา 2

ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ

79

13 มิ.ย. 65

5072/65 นาง บุญธรรม แจ้งจีน

ม.พัน.9 พล.ร.4

สมองฝ่อวัยชรา

85

26 ก.ค. 65

5073/65 นาง เฮียง คาชมภู

กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

ติดเชื้อรุนแรงจากแขนอักเสบ
ติดเชื้อ

76

15 ก.ค. 65

5074/65 นาง ลัย ประวัติ

นสศ.

ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค

88

2 ก.ค. 65

5075/65 นาง ถม แก่งหลวง

กสษ.2 กส.ทบ.

ติดเชื้อในกระแสเลือด

89

31 ก.ค. 65

5076/65 นาย สมบูรณ์ ไชยโย

ม.2 พัน.15

ไตเสื่อมระยะสุดท้าย

58

19 ก.ค. 65

5077/65 นาง สุรีพรรณ ฉันวิจิตร

ช.2 พัน.202

ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

39

29 มิ.ย. 65

5078/65 นาย เงิน บูราพรนุสรณ์

มทบ.15

ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด 19

73

2 ส.ค. 65

5079/65 นาง ศรีนวล เขียวอ่อน

มทบ.18

ชรา

77

1 ส.ค. 65

5080/65 นาง สุมน สุกใส

วิสามัญ

การหายใจล้มเหลว

101

5 ส.ค. 65

5081/65 นาง แพงสี โพธา

ยศ.ทบ.

ติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง

78

20 ก.ค. 65

5082/65 นาง ยอด สายแม้น

กอง พธ.2

ความดัน,เบาหวาน

75

2 ส.ค. 65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

25

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5083/65 พระ สุทน ก้องกังวาลย์

พล.ร.2 รอ.

ปอดติดเชื้อ

80

1 ส.ค. 65

5084/65 ร.อ.บุญนะ เฉียวเฉ่ง

ธ.สัตหีบ

มะเร็งปอด

61

1 ส.ค. 65

5085/65 ร.อ.ณรงค์ศักดิ์ สุวรรณะ

ธ.เลย

มะเร็งตับ

88

15 มิ.ย. 65

5086/65 นาย สวัสดิ์ คุ้มญาติ

ธ.ศิริราช

ติดเชื้อไวรัสโควิด 19

86

12 ส.ค. 65

5087/65 ร.อ. ถ.ถุง บุญโรจน์

ธ.ศรีย่าน

ปอดติดเชื้อ

88

15 ส.ค. 65

5088/65 นาง ทองล้วน เฉลยจิตร์

ธ.กาญจนบุรี

ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19

90

13 ก.ค. 65

5089/65 นาง สมบุญ หมวกลาว

ธ.กระทรวงกลาโหม

ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

74

13 ก.ค. 65

5090/65 นาง วันเพ็ญ คีมกระโทก

ธ.เทสโกโลตัส-ประชาชื่น มะเร็งปอด

89

12 ส.ค. 65

5091/65 นาย สนอง เสระยะกุล

ธ.อยุธยา

ปอดอักเสบติดเชื้อ

70

22 ก.ค. 65

5092/65 นาย สนอง วรรณวิริยะ

ธ.สนามเสือป่า

ปอดติดเชื้อ

83

16 ส.ค. 65

5093/65 นาง ทองรัก ประทุมเนตร

ธ.สระบุรี

80

10 ส.ค. 65

5094/65 จ.ส.ต.ณรงค์ ยี่คิ้ว

ธ.ปราจีนบุรี

63

4 ส.ค. 65

5095/65 พ.ท.อานาจ สุวรรณมณี

ธ.สุราษฎร์ธานี

ไตวาย

75

11 ก.ค. 65

5096/65 จ.ส.อ.วีรณัฏฐ์ (จีรศักดิ์) จันดาเพ็ง

ป.2 พัน.12 รอ.

ภาวะช็อคจากการเสียเลือดใน
ช่องอกและช่องท้องจากบาดแผล 35
กระสุนปืน

12 พ.ค. 65

5097/65 นาง คาหน้อย ต๊ะคาลูน

ร.31 พัน.2 รอ.

ภาวะตับวาย

74

29 พ.ค. 65

5098/65 นาง ปทิตตา ชื่นจิตต์

ส่วนกลาง

ติดเชื้อในกระแสเลือด

86

23 ก.ค. 65

5099/65 นาง บุญทิพย์ พรหมมา

ธ.ชุมพร

อัมพาตเส้นเลือดสมองตีบ

88

9 ส.ค. 65

5100/65 นาง สมัย เยี่ยมต้น

ธ.ลพบุรี

ตายตามธรรมชาติ (ชรา)

84

14 ส.ค. 65

5101/65 นาย เสกสรรค์ รัมมะกรณ์

ธ.กล้วยน้าไท

ติดเชื้อปอดอักเสบรุนแรง
จากโควิด 19

58

9 ส.ค. 65

5102/65 ร.ต.หญิง นฤมล จิตรบุตร์

ธ.งามวงศ์วาน

มะเร็งอวัยวะสืบพันธ์ภายนอก

73

1 ส.ค. 65

5103/65 นาย ชม เพ็งมาลา

ธ.บางบัว

หัวใจล้มเหลว

90

3 ส.ค. 65

สวัสดิการสาร

ภาวะความดันโลหิตต่าจากการ
ติดเชื้อ
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจาก
โรคประจาตัวเรื้อรัง

ตุลาคม 2565

26

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

5104/65 นาย สมชาย อิ่มซะ

ธ.เตาปูน

5105/65 เรือเอกหญิง อุบล สุกใส

ธ.กระทรวงกลาโหม

5106/65 นาง พัช รา(เพลิน) พรหมชัย

ธ.พระปฐมเจดีย์

5107/65 นาง คูณ เหล่าบุตรศรี

ธ.สมุทรปราการ

5108/65 นาง สาราญ ลาสอน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

68

18 ส.ค. 65

77

12 ส.ค. 65

76

13 ส.ค. 65

หัวใจ

86

17 ส.ค. 65

สง.สด.จว.ม.ค.

มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
เฉียบพลันแบบไมอีลอยด์

75

30 ก.ค. 65

5109/65 ว่าที่ ร.ท.ชัยรัตน์ วทัญญู

พบ.

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน 60

29 ก.ค. 65

5110/65 นาย ประหยัด ด้วงลา

ช.พัน.8 พล.ม.1

มะเร็งตับ

65

17 ก.ค. 65

5111/65 จ.ส.อ.กิตติคุณ เดชอูป

ธ.ลาพูน

ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ร่วมกับการติดเชื้อโควิด-19

62

3 ส.ค. 65

5112/65 นาง สุบิน บุดดีอาจ

ธ.สกลนคร

หัวใจล้มเหลว

88

24 ก.ค. 65

5113/65 นาย อักษร ม่วงมณี

ธ.สกลนคร

ไตบวม

84

8 ก.ค. 65

5114/65 นาย บุญชื่น ขันติยู

ธ.สกลนคร

สมองฝ่อวัยชรา

77

22 ก.ค. 65

5115/65 จ.ส.ต.นิเวศ ปากเมย

ธ.ขอนแก่น

ติดเชื้อโควิด 19

62

28 ก.ค. 65

5116/65 นาง ทองสา คาระวะ

ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด

ชรา

86

9 ส.ค. 65

5117/65 นาย สมศักดิ์ จันทนะคีรี

ธนาณัติ

ภาวะชราภาพ

65

15 ส.ค. 65

5118/65 พ.ต.โสลส สมบัติพานิช

ธ.สิงห์บุรี

ปอดติดเชื้อโควิด-19

89

15 ส.ค. 65

5119/65 นาย พยม เทียนน้อย

ธ.ถ.ติวานนท์

ชราภาพ

74

19 ส.ค. 65

5120/65 จ.ส.อ.ลิขิต แสงสว่าง

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันร่วมกับ
ติดเชื้อโควิด-19

58

30 ก.ค. 65

5121/65 นาง ทองอินทร์ ประเสริฐไทย

ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี

ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

86

10 ส.ค. 65

5122/65 นาย ทอง โยธาดี

ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่ ชราภาพ

86

5 ก.ค. 65

5123/65 นาง จันทร์ศรี ปินตา

ธ.ตลาดหนองหอยเชียงใหม่

งูกัด

84

31 ก.ค. 65

5124/65 นาง สี คาแก้ว

ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่

มะเร็งตับ

86

27 ก.ค. 65

สวัสดิการสาร

ติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเข้า
กระแสเลือด
สันนิษฐานภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคความดันโลหิตสูง

ตุลาคม 2565

27

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5125/65 จ.ส.อ.อธิวัตร ปานคา

ป.4 พัน.104

เลือดออกในสมอง

43

3 ส.ค. 65

5126/65 นาง บุญเรียบ ช านาญเนตร

ธ.บ้านโป่ง

หัวใจล้มเหลว

83

20 ส.ค. 65

5127/65 นาง อาพร บุญโสม

ธ.กระทรวงกลาโหม

เส้นเลือดในสมองตีบ

72

14 ส.ค. 65

5128/65 นาง ทองใบ แสงเดือน

ธ.นครนายก

ระบบหายใจและหัวใจล้มเหลว

94

6 ส.ค. 65

5129/65 ส.อ.เฉลิมพล สดแสงจันทร์

ดย.ทบ.

ตับวายเฉียบพลัน

50

30 ก.ค. 65

5130/65 นาย ศุภชีพ คาปากูล

ศปภอ.ทบ.

เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ

55

27 ก.ค. 65

5131/65 นาง จาเนียร จันเพ็ง

ธ.ปราจีนบุรี

ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

85

12 ส.ค. 65

5132/65 นาง ลัดดา เหลาฉลาด

ธนาณัติ

เบาหวาน

73

5 ส.ค. 65

5133/65 นาง สุกัญญา สมิตะมุกสิก

ธ.หาดใหญ่

มะเร็งปอด

67

5 ก.ค. 65

5134/65 นาย มาก ศิริกิจ

ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุดรธานี หลอดเลือดสมอง

73

29 ก.ค. 65

5135/65 ร.ต.พิเชษฐ์ จันเนียม

ธ.หาดใหญ่

มะเร็งอวัยวะเพศระยะลุกลาม

63

2 ส.ค. 65

5136/65 ส.อ.ละมาย สมทอง

ธ.ลพบุรี

ชราภาพ

90

15 ก.ค. 65

5137/65 ร.อ.วินัย ดิษฐะ

ธ.หาดใหญ่

สมองฝ่อวัยชรา

82

29 พ.ค. 65

5138/65 พ.ต.ดวง เกียรติขวัญบุตร

ธ.หาดใหญ่

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

68

17 ก.ค. 65

5139/65 ร.ต.สุพจน์ ไชยเสน

ธ.พัทลุง

ติดเชื้อในกระแสเลือด

86

4 ม.ค. 65

5140/65 จ.ส.อ.สุจินต์ ทองทากิจ

พัน.พัฒนา 2

มะเร็งไต

39

30 ก.ค. 65

5141/65 นาง ไพฑูรย์ โซวเซ็ง

พล.ช.

เกลือแร่ในเลือดสูง

72

9 ส.ค. 65

5142/65 นาย กฤติ เรืองโภชน์

พัน.สบร.21 บชร.1

มะเร็งไทรอยด์

71

12 มิ.ย. 65

5143/65 นาง แฉล้ม หอมจันทึก

พัน.สท.

ชรา

88

8 มิ.ย. 65

5144/65 นาย สม วายุภักตร์

ป.3

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

70

3 ส.ค. 65

5145/65 นาง หยุด ใจทองคา

ม.2 พัน.7

ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค

72

9 ส.ค. 65

5146/65 นาง อัมพร โมฬีช าติ

ร.3 พัน.1

ปอดอักเสบติดเชื้อ

58

17 ก.ค. 65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5147/65 นาย ลอง หลอมประโคน

พัน.ซบร.22 บชร.2

หลอดเลือดสมองตีบ

89

1 ส.ค. 65

5148/65 จ.ส.อ.พิช ิต แสงเจริญ

ธ.บางขุนนนท์

ความดันถุงลมโป่งพอง

86

10 ส.ค. 65

5149/65 ร.อ.ประกิจ สนสกุล

ธ.ศรีย่าน

โควิด

88

21 ส.ค. 65

5150/65 นาง สวิท กล่อมอารมณ์

ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า

ชรา

92

11 ส.ค. 65

5151/65 พล.ท.อดุลย์ ศิริวัฒน์

ธ.กระทรวงกลาโหม

หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

69

13 ส.ค. 65

5152/65 นาง สมร วุฒิเจริญภูรี

ธ.ท่าเรือ

ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ

71

16 ก.ค. 65

5153/65 ร.ต.อิทธิพล พลหม้อ

ธ.ศรีย่าน

มะเร็งระยะแพร่กระจาย

67

6 ส.ค. 65

5154/65 ร.ต.ประมวล อะเมกอง

ธ.ฉะเชิงเทรา

ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ

83

7 ส.ค. 65

5155/65 นาง กองนาง คาดสนิท

ธ.บ้านแอนด์บียอนด์ขอนแก่น

ปอดติดเชื้อจากโควิด

90

5 ก.ค. 65

5156/65 ร.ต.พาบุญ สถิระนาคะภูมินทร์

ธ.นครราชสีมา

ภาวะติดเชื้อโควิด-19

85

4 ส.ค. 65

5157/65 นาง สิทธินิยม กมลคุณภักดี

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

59

10 ส.ค. 65

5158/65 จ.ส.อ.จาลอง อริเดช

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.

ภาวะเลือดเป็นกรด

63

6 ส.ค. 65

5159/65 ร.อ.ประดิษฐ์ ชูเนตร

ธ.ปากช่อง

ขาดอากาศจากเสมหะอุดตัน

85

27 ก.ค. 65

5160/65 ร.ต.สัมฤทธิ์ แสนล้อม

ธ.นครนายก

ติดเชื้อในกระแสเลือด

63

8 ส.ค. 65

5161/65 นาง บุญช้อย เพ็ช รบรรพต

ธ.โรบินสัน-สุรินทร์

ไม่เดินเนื่องจากเจ็บหัวเข่า
เป็นเหตุให้นอนติดเตียง

86

30 พ.ค. 65

5162/65 นาง ประนอม พิศแพว

สห.ทบ.

ปอดติดเชื้อ

83

27 ก.ค. 65

5163/65 นาง สุมาลี สุทนต์

มทบ.16

ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19

57

12 ก.ค. 65

5164/65 ส.อ.รุ่งศักดิ์ วงศ์หนองแล้ง

ธ.อุบลราชธานี

หัวใจขาดเลือด

63

31 ก.ค. 65

5165/65 ร.ต.สมบัติ พลโยธา

ธ.อุบลราชธานี

มะเร็งปอด

62

8 ส.ค. 65

5166/65 นาง สายทอง ปานเกิด

ธ.พิษณุโลก

หัวใจและหลอดเลือดจาก
ความดันโลหิตสูง

87

4 ส.ค. 65

5167/65 นาง เสวย แท่งทอง

ธ.อุบลราชธานี

มะเร็งปอดระยะลุกลาม

77

3 ส.ค. 65

5168/65 นาง ทองมา สีนาม

ธ.ร้อยเอ็ด

โพแทสเซี่ยมในเลือดสูง

87

12 ส.ค. 65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

29

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5169/65 นาง ภิรมย์ เกิดโต

ธ.กาญจนบุรี

ภาวะไตวายร่วมกับน้าท่วมปอด

70

21 ส.ค. 65

5170/65 พ.ต.บุญรอด ปัทมะรางกูล

ธ.ย่อยถนนสรงประภา

มะเร็งลาไส้ใหญ่

78

15 ส.ค. 65

5171/65 พ.ท.วิช าญ ทองลิ้ม

ธ.เตาปูน

เส้นเลือดในสมองแตก

78

17 ส.ค. 65

5172/65 จ.ส.อ.สมเกียรติ บุญเลี้ยง

ธ.เตาปูน

มะเร็งเม็ดเลือดขาว

60

14 ส.ค. 65

5173/65 นาง ยุวดี นันทากูล

ธ.เซ็นทรัลพลาซา
พิษณุโลก

ระบบหายใจล้มเหลวจาก
ปอดติดเชื้อ โควิด-19

78

11 ส.ค. 65

5174/65 นาง ยุพิน พาสนยงภิญโญ

ธ.ศรีย่าน

ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด 19

91

11 ส.ค. 65

5175/65 นาง ศิริรัตน์ แซ่ลิ้ม

ธ.อ้อมน้อย

ปอดติดเชื้อ

78

16 ส.ค. 65

5176/65 นาย ประทุม แสงดาว

กร.ทหาร

ความดันและต่อมลูกหมาก

68

2 ก.ค. 65

5177/65 จ.ส.อ.อดุลย์เดช พาหา

มทบ.28

ติดเชื้อในกระแสเลือด

45

13 ก.ค. 65

หัวใจ,เนื้องอกในสมอง

78

12 ส.ค. 65

ปอดติดเชื้อ

85

30 ก.ค. 65

ธ.กองบัญชาการ
กองทัพบก
ธ.กองบัญชาการ
กองทัพบก

5178/65 พล.ท.วิช ัย เวศวงศ์ษาทิพย์
5179/65 นาง โสภา บุญสัตย์
5180/65 นาง ประไพ มีแก้วน้อย

ธ.กาญจนบุรี

ปอดอักเสบโควิด 19

70

18 ส.ค. 65

5181/65 นาง ไสว ช่อทัยสงค์

ธ.เลย

หัวใจล้มเหลว

86

31 ก.ค. 65

5182/65 นาง พรรณี วงษ์หอม

ธ.เลย

ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

77

29 ก.ค. 65

5183/65 นาย ก้อม ประจักษ์

ธ.อุตรดิตถ์

ปอดอักเสบ

71

2 ส.ค. 65

5184/65 นาย ปรีดา ปานใย

ส่วนกลาง

ภาวะหัวใจล้มเหลว

86

14 ส.ค. 65

5185/65 นาง ฉลวย วิลาวงศ์

สพ.ทบ.

ปอดอักเสบจากโควิด-19

87

15 ก.ค. 65

5186/65 ส.อ.เสาร์ พลคาม

ธ.ร้อยเอ็ด

ตับแข็ง

59

4 ส.ค. 65

5187/65 ส.อ.ภูริวัจน์ ธารน้า

ธ.เพชรบูรณ์

ปอดอักเสบจากโควิด 19
และติดเชื้อรุนแรง

61

9 ส.ค. 65

5188/65 จ.ส.ต.ศิริศักดิ์ วิจารณรงค์

ธ.อุดรธานี

ถุงลมโป่งพอง

62

18 ก.ค. 65

5189/65 นาง คาแพง ไกยะรัตน์(ณ หนองคาย)

ธ.อุดรธานี

ตายธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ

84

23 ก.ค. 65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

30

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5190/65 นาง พิน วงศ์วัฒนา

ธ.ราชบุรี

ติดเชื้อ

93

26 พ.ค. 65

5191/65 นาง ดรุณี เนมียะวงค์

ธ.อุดรธานี

ภาวะหัวใจสั่นพลิ้ว

92

8 ก.ค. 65

5192/65 นาง สาคร กรองบุญมา

ธ.อุตรดิตถ์

ไตวายเรื้อรัง

67

2 ส.ค. 65

5193/65 จ.ส.อ.พนม กลิ่นด้วง

ธ.เพชรบูรณ์

เส้นเลือดในสมองแตก

64

30 ก.ค. 65

5194/65 นาย มอย เจิงหม่อง

ธ.เพชรบูรณ์

ถุงลมโป่งพอง

84

7 ส.ค. 65

5195/65 นาง บัวจีน นามณีย์

ป.4

ชราภาพ

83

26 ก.ค. 65

5196/65 นาง หล้า ทะวิจิตร

รพ.รร.จปร.

ชรา

78

13 ก.ค. 65

5197/65 นาง ถวิล ดีวุ่น

พธ.ทบ.

ชราภาพ

77

22 ก.ค. 65

5198/65 นาง เด่น พินทะกัง

มทบ.35

ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

75

8 ส.ค. 65

5199/65 นาย จรัน ศรีสิงห์

พล.ร.2 รอ.

มะเร็งท่อน้าดี

62

8 ส.ค. 65

5200/65 นาย ธงชัย ศรีเชียงหวาง

ศสพ.

ติดเชื้อในกระแสเลือด

66

15 ก.ค. 65

5201/65 พล.ต.บรรพต เที่ยงพูลวงศ์

ธ.สานักพหลโยธิน

บาดเจ็บอวัยวะหลายตาแหน่ง
เนื่องจากอุบัติเหตุจราจร

81

11 ส.ค. 65

5202/65 นาย สุธน ดอกพุฒ

นทพ.

อุบัติเหตุทางจราจร(รถบรรทุกชน
รถ จยย.ทาให้เกิดเลือดออกในสมอง)

66

25 ก.ค. 65

5203/65 พ.ต.ดนัย สุดสงวน

ธ.สานักพหลโยธิน

ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

81

5 ส.ค. 65

5204/65 นาย สารวย เมฆประดับ

พัน.ขส.23 บชร.3

ติดเชื้อในปอด

81

30 ก.ค. 65

5205/65 นาง สูนย์ไพ มณีภาค

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มะเร็งท่อน้าดีตับ

75

24 พ.ค. 65

5206/65 จ.ส.อ.พิช ิต บางแดง

สง.สด.จว.ป.จ.

หัวใจวายแบบคั่งเลือด

45

8 ส.ค. 65

5207/65 นาง เวิน เสนคะ

ธ.นครพนม

สมองฝ่อวัยชรา

89

7 มิ.ย. 65

5208/65 นาง วันทอง รักฉายา

ธ.ลพบุรี

ชราภาพ

76

16 ก.ค. 65

5209/65 นาง ศรีธร จิตไพศาล

ธ.น่าน

ปอดติดเชื้อ

84

9 ส.ค. 65

5210/65 ร.ต. เทียบ โคตรเวียง

ธ.กาญจนบุรี

ระบบหายใจและหัวใจล้มเหลว

64

12 ส.ค. 65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

5211/65 จ.ส.อ.นคร สวนทอง

ธ.ชลบุรี

75

20 ก.ค. 65

5212/65 นาง ว่วยฮ้อ พูลสุข

ธ.กาญจนบุรี

83

7 ส.ค. 65

5213/65 จ.ส.อ.สิทธิพงษ์ ลาภจิตร

ร.21 พัน.1 รอ.

45

20 ก.ค. 65

5214/65 นาย ศรีเนียร ยารังษี

ช.3

ติดเชื้อในกระแสเลือด

81

3 ส.ค. 65

5215/65 ร.ต.ปรีช า หาญประเทศ

ธ.ปากช่อง

ภาวะแทรกซ้อนภายหลังสมอง
67
บาดเจ็บรุนแรงจากบาดเจ็บศีรษะ

7 ส.ค. 65

5216/65 นาย พูนศักดิ์ รองในเมือง

ธ.ร้อยเอ็ด

หลอดเลือดสมองแตก

61

16 มิ.ย. 65

5217/65 นาง นา แสนมหายักษ์

ธ.เชียงราย

ตายจากการเจ็บป่วยที่ไม่แน่ช ดั
สันนิษฐานจากโรคธรรมชาติ

90

7 ส.ค. 65

5218/65 นาง บุญแถม เกษสุนทร

ธ.สระบุรี

มะเร็งลาไส้ใหญ่

78

9 ส.ค. 65

5219/65 ร.ต.วิทยา สง่าแพทย์

ธ.งามวงศ์วาน

ภาวะปอดติดเชื้อ

86

4 ส.ค. 65

5220/65 นาง เฉลียว ศรีดี

ธ.เตาปูน

ภาวะการหายใจล้มเหลว

86

14 ส.ค. 65

5221/65 นาง อิ่นคา จันทร์เทศ

ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง กล้ามเนื้อหัวใจโต

70

4 ก.ค. 65

5222/65 พ.อ.เกียรติศักดิ์ อริยะวงศ์

ธ.สานักราชดาเนิน

มะเร็งระบบทางเดินอาหาร
ระยะแพร่กระจาย

68

16 ส.ค. 65

5223/65 ร.ต.ชัยนาท ทันจิตร์

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม.

โรคหัวใจ

89

12 ส.ค. 65

5224/65 นาง ประทุม ฟักทอง

ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก

ติดเชื้อในกระแสเลือด

86

28 ก.ค. 65

5225/65 นาย เทิน จัดงูเหลือม

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม.

น้าตาลในกระแสเลือดต่า

89

9 ส.ค. 65

5226/65 นาง มา ทองละเอียด

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

84

9 ส.ค. 65

5227/65 นาย เทพ สุวรรณธาดา

ธ.ร้อยเอ็ด

ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค

77

6 ส.ค. 65

5228/65 นาง ธูป คาโบสถ์

ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก

หัวใจโตร่วมกับน้าท่วมปอด

83

7 ส.ค. 65

5229/65 นาง สมศรี สมานเพื่อน

ธ.ชัยภูมิ

หอบเหนื่อย

82

8 ส.ค. 65

5230/65 นาง สุเทพ วัฒนพงษ์พิทักษ์

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.

มะเร็งลาไส้

78

11 ส.ค. 65

5231/65 นาง เชิญ บุญประเสริฐ

ธ.กาฬสินธุ์

สมองฝ่อวัยชรา

86

8 ก.ค. 65

สวัสดิการสาร

มะเร็งลาไส้ใหญ่

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

ระบบทางเดินหายใจและหัวใจ
ล้มเหลว
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจาก
หลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีบ

ตุลาคม 2565

32

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5232/65 นาย บุญนาค ต้นกันยา

ธ.อุดรธานี

ชราภาพ

85

9 ส.ค. 65

5233/65 นาง จันเพ็ง ต้นสูง

ธ.อุดรธานี

หลอดเลือดในสมองตีบ

79

9 ก.ค. 65

5234/65 นาง คนึง สมิงกล้าทัพ

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.

ปอดติดเชื้อโควิด

90

14 ส.ค. 65

5235/65 นาย ประพันธ์ศักดิ์ แสงพรหมรินทร์

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.

สูบบุหรี่มาก

64

6 ส.ค. 65

5236/65 ร.ต.เชนท์ เทศกาล

ธ.พิษณุโลก

หัวใจวายและมีภาวะแทรกซ้อน

72

28 ก.ค. 65

5237/65 นาง พัทธนันท์ พุ่มพฤกษ์

ธ.รามอินทรา กม.4

76

24 ก.ค. 65

5238/65 นาง จิราภรณ์ บุญบูรา

ธ.พิษณุโลก

80

5 ส.ค. 65

5239/65 นาย สว่างภพ กมลสมภพ

ธ.นครราชสีมา

เบาหวาน

61

12 ส.ค. 65

5240/65 นาย พิพัฒน์ สีหาวงษ์

ป.3 พัน.13

ไวรัสตับอักเสบ C

60

27 ก.ค. 65

5241/65 นาง กาบจันทร์ วางท่า

มทบ.34

มะเร็งไทรอยด์ระยะสุดท้าย

84

11 ส.ค. 65

5242/65 นาย เนตร เชื้อเมืองพาน

ร.19 พัน.3

หลอดเลือดบริเวณก้านสมองแตก 62

3 ส.ค. 65

5243/65 นาง จาปี ศิริวาลย์

วศ.ทบ.

ติดเชื้อในกระแสเลือด

60

6 ส.ค. 65

5244/65 จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ กองเงิน

ช.2 พัน.202

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

51

23 พ.ค. 65

5245/65 นาย บัวพันธ์ ทิวาพัฒน์

สง.สด.จว.ม.ส.

ภาวะสมองฝ่อในผู้สูงอายุ

79

20 มิ.ย. 65

5246/65 นาง ละออง ทองแจ่ม

รพ.ค่ายอดิศร

ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด

85

14 ก.ค. 65

5247/65 ร.ต.วิโรจน์ อ่อนอินทร์

ร้อย.ฝรพ.1

ตับแข็งจากสุราเรื้อรัง

62

27 ก.ค. 65

5248/65 นาย สุรินทร์ รัตนเถรา

ร.8

มะเร็งปอด

72

25 ก.ค. 65

5249/65 นาย ชม ภาภูมิพฤกษ์

มทบ.28

มะเร็งท่อน้าดีในตับ

58

29 ก.ค. 65

5250/65 พ.อ.สุริยา ช่วยบารุง

มทบ.43

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน 59

25 พ.ค. 65

5251/65 นาง คาพาง ขุนทา

ธ.อุดรธานี

การติดเชื้อในกระแสเลือด

67

9 ส.ค. 65

5252/65 นาง สาราญ ยาบัว

ธ.น่าน

เส้นเลือดตีบ ปอดติดเชื้อ

82

3 ส.ค. 65

5253/65 ร.ต.สุบิน เทพพันธุ์

ธ.ลาปาง

ติดเชื้อในกระแสเลือด

66

25 พ.ค. 65

สวัสดิการสาร

สันนิษฐานว่าระบบหายใจ
ไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน

ตุลาคม 2565

33

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม
ความดันโลหิตต่าจากการติดเชือ้
ในกระแสเลือด
บาดเจ็บหลายตาแหน่งจาก
ถูกรถกระบะชน

5254/65 นาง มอน ดูงาม

ธ.พะเยา

5255/65 นาง จตุพร พูลเกตุ

ธ.เชียงราย

5256/65 นาง ทองหยาด สมนา

ศูนย์พัฒนากีฬา ทบ.

5257/65 พ.อ.อาพล พงษ์ยิหวา

ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง เส้นเลือดสมองตีบ

5258/65 นาย เอกอมร นวลฉวี

ธ.สานักราชดาเนิน

5259/65 พ.ท ประพัฒพงษ์ เหมนาค

ธ.ปราจีนบุรี

5260/65 จ.ส.อ.บุญมี พวงผกา

ธ.นครพนม

5261/65 นาง คาแปลง โคตรรวงษา (พาสี)

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ
84

9 ส.ค. 65

60

7 ส.ค. 65

74

11 ส.ค. 65

83

10 ส.ค. 65

64

23 ส.ค. 65

59

12 ส.ค. 65

ปอดติดเชื้อโควิด

68

30 มิ.ย. 65

ธ.อุดรธานี

มะเร็งท่อน้าดี

58

3 ส.ค. 65

5262/65 จ.ส.อ.นพดล สุนิรันดร์

พัน.รพศ.ศสพ.

ติดเชื้อโควิดแทรกซ้อนด้วย
ติดเชื้อราเข้ากระแสเลือด

56

19 มิ.ย. 65

5263/65 นาง น้อย ลาซ้อน

ป.3 พัน.13

หัวใจล้มเหลว

69

11 ส.ค. 65

5264/65 นาง บุญทิ้ง สีลิพิน

ศสร.

ติดเชื้อโควิด

85

3 ส.ค. 65

5265/65 นาย สมคิด คล้ายวงษ์

ธ.ปทุมธานี

ภาวะเลือดออกจากทางเดิน
อาหาร

63

20 ส.ค. 65

5266/65 นาย เกษม นิยม

ธ.ชลบุรี

ชรา

70

29 ก.ค. 65

5267/65 จ.ส.อ.เสมือน กลั่นสนิท

ธ.นครไชยศรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

78

28 ต.ค. 64

5268/65 นาย แสวง พลจันทึก

บชร.2

ติดเชื้อในกระแสเลือด

52

4 ส.ค. 65

5269/65 นาย สมชัย ศรีสันติธรณ์

พัน.บ.21

ภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บ
59
ในช่องท้อง

6 ส.ค. 65

5270/65 นาง หนูจันทร์ มากมี

ธ.นครพนม

ชราภาพ

86

4 ส.ค. 65

5271/65 ร.ต.มีช ัย คาพิทูลย์

ธ.นครพนม

มะเร็งปอด

63

1 ส.ค. 65

5272/65 พ.ท.สมบุญ ธีระเดชะชาติ

ธ.ปราจีนบุรี

ระบบไหลเวียนล้มเหลวจาก
โรคประจาตัวเรื้อรัง

88

6 ส.ค. 65

5273/65 ร.ต.ไพศาล จุมรี

ธ.ลาปาง

มะเร็งลาไส้ใหญ่

82

13 มิ.ย. 65

5274/65 นาย รุ่งเรือง อามาตย์เสนา

ธ.บิ๊กซี-อุดรธานี

ปอดติดเชื้อ

76

16 ส.ค. 65

สวัสดิการสาร

ชรา

ระบบหายใจไหลเวียนโลหิต
ล้มเหลว
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจาก
โรคประจาตัวเรื้อรัง

ตุลาคม 2565

34

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

5275/65 นาง ยอดเรือน ทองพรหม

ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่ เส้นเลือดสมองแตก

5276/65 ส.อ.นพคุณ บุญเสรี

ม.พัน.31 พล.ร.15

5277/65 ร.ต.ปรีช า ภู่งามชื่น

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ
61

20 ก.พ. 60

ทาร้ายร่างกายตัวเองด้วยการ
แขวนคอ

29

17 มี.ค. 65

ธ.ชลบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

63

4 ส.ค. 65

5278/65 นาง หลง จิตต์มานะ

ธ.ชลบุรี

การติดเชื้อในกระแสเลือด

85

8 ส.ค. 65

5279/65 นาง อานวย จวงสันทัศน์

ส่วนกลาง

ชราภาพ

79

23 ส.ค. 65

5280/65 นาง ปุ๋ย ไทยแท้

ธ.อุตรดิตถ์

เสียชีวิตด้วยชราภาพ

83

12 ส.ค. 65

5281/65 นาง บุญเลิศ ดีเหนี่ยง

ธ.ย่อยถนนสรงประภา

สันนิษฐานภาวะปอดบวมน้า
และไตวาย

69

26 ส.ค. 65

5282/65 ร.อ.ประสาน เฟื่องอักษร

ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ติดเชื้อในกระแสเลือด

95

25 ส.ค. 65

5283/65 นาย อานวย ยอดบานชื่น

ธ.ถ.ติวานนท์

เส้นเลือดในสมองตีบ

68

23 ส.ค. 65

5284/65 นาง กาญจนา กาญจนโหติ

ธ.บิ๊กซี พระราม 4

สันนิษฐานโรคชราภาพ

94

25 ส.ค. 65

5285/65 นาย จาแลง พรรครัตน์

ธ.จันทบุรี

ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ

98

3 ส.ค. 65

5286/65 นาย ทา แก้วโก

ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่

มะเร็งตับ

83

20 ส.ค. 65

5287/65 นาง น้อย อยู่ดี

ธ.ราชบุรี

ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค

82

12 ส.ค. 65

5288/65 นาย นิรันดร์ ตาละลักษมณ์

ธ.โรบินสัน ศรีสมาน

5289/65 นาง วันเพ็ญ ม่วงขวัญ

ธ.กาญจนบุรี

5290/65 นาย บุญนาค ภูหัวตลาด

ธ.อรัญประเทศ

ปอดอักเสบติดเชื้อเสียชีวิต

78

6 ส.ค. 65

5291/65 นาง สมหมาย พรมมาโฮม

ธ.อุบลราชธานี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

76

16 ส.ค. 65

5292/65 นาย วน วงค์สอน

มทบ.12

ชรา

73

24 ก.ค. 65

5293/65 จ.ส.อ.ทิวา สหัสดี

พัน.มทบ.15

ขาดอากาศจากการบาดเจ็บ
บริเวณลาคอ

44

26 ก.ค. 65

5294/65 นาย สว่าง โพธิ์งาม

ร.13

ชรา

86

7 ส.ค. 65

5295/65 นาง ลัดดา สุนทรามระ

มทบ.32

ติดเชื้อในปอดเป็นเหตุให้
ความดันต่า

67

18 ก.ค. 65

สวัสดิการสาร

ติดเชื้อในกระแสเลือดจากภาวะ
61
ตับอ่อนอักเสบ
ขาดออกซิเจนในเลือด สันนิษฐาน
61
จากเส้นเลือดสมองแตก

ตุลาคม 2565

17 ส.ค. 65
10 ส.ค. 65
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5296/65 นาย บุญทัน อัมภรัตน์

พัน.บ.41

เลือดออกในสมอง

81

10 ส.ค. 65

5297/65 ส.ท.ณัฐวุฒิ ช้อนกระโทก

ร้อย.ลว.ไกล 3

บาดเจ็บหลายอวัยวะจากบาดเจ็บ
24
จราจร

25 มิ.ย. 65

5298/65 นาง กุหลาบ เล็กเผือก

ธนาณัติ

เส้นเลือดในสมองตีบ

73

28 มี.ค. 63

5299/65 นาง พินิจ แพทย์เจริญ

ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่

สันนิษฐานภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคหลอดเลือดสมองตีบ

102

15 ส.ค. 65

5300/65 นาง อัมพร ชัยมูลฐาน

ธ.ท่าแพ

หัวใจวายเฉียบพลัน

84

17 ก.ค. 65

5301/65 นาง บุญปลูก แสนเสนาะ

ธ.อ่างทอง

ปอดอักเสบ ติดเชื้อในกระแส
เลือด

85

18 ส.ค. 65

5302/65 นาง ดลนภา กาฬภักดี

ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต เลือดออกใต้เยื่อที่หุ้มสมอง

66

20 ส.ค. 65

ธ.เตาปูน

ฝีในม้าม

82

19 ส.ค. 65

5304/65 นาง คามุล อินชูใจ

ธ.สานักพหลโยธิน

ติดเชื้อในปอด จากโควิด

87

7 ส.ค. 65

5305/65 นาย คล้าย บุตรราช

พัน.ซบร.22 บชร.2

เลือดออกในทางเดินอาหาร

58

14 ส.ค. 65

5306/65 นาง จิตรา นกแก้ว

ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี

ช็อคจากการติดเชื้อในกระแส
เลือดจากภาวะไตวายเรื้อรัง

79

8 ส.ค. 65

5307/65 นาง คาตัน อ่าทรัพย์

ธ.ลพบุรี

ติดเชื้อโควิด 19

82

7 ส.ค. 65

5308/65 นาง นุช นาถ สุคติ

ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า

ประจาตัว หัวใจวายเรื้อรัง

66

21 ส.ค. 65

5309/65 จ.ส.อ.วาด สุขก่า

ธ.พระปฐมเจดีย์

ปอดติดเชื้อโควิด 19

87

17 ส.ค. 65

5310/65 พ.ท.ขวัญชัย สราญวงศ์

ธ.ลพบุรี

ปอดติดเชื้อโควิด-19

79

23 ก.ค. 65

5311/65 นาง เมา ชื่นสมบัติ

ความดันโลหิตสูง โรคไขมัน
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคเบาหวาน และโรคไต
ระยะที่ 5

86

22 ก.ค. 65

5312/65 นาง ถนอม ไม้สนธิ์

ธ.ลพบุรี

ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19

84

8 ส.ค. 65

5313/65 ร.ต.สุวัฒน์ บุญรื่น

ธ.สิงห์บุรี

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

74

8 ส.ค. 65

5314/65 จ.ส.อ.ถวัลย์ กุลฑล

ธ.ลพบุรี

ความดันโลหิตสูง/ต่อมลูกหมาก

65

7 ส.ค. 65

5315/65 จ.ส.อ.สาเริง คาคติ

ธ.อ่างทอง

สมองฝ่อวัยชรา

72

31 ก.ค. 65

5316/65 ส.อ.ผจงศักดิ์ ชมบูรณ์

ธ.อุบลราชธานี

มะเร็งลาไส้

69

5 ส.ค. 65

5303/65

พระ ประสิทธิ์ ธมฺมาราโม
(ประสิทธิ์ รื่นรมย์)

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

36

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5317/65 นาย พรนิวัฒน์ วรโภชน์

พัน.สร.6

เบาหวาน

74

1 ส.ค. 65

5318/65 นาง อยู่ฮวย ไชยบุตร

กรม ทพ.47

ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

57

6 ส.ค. 65

5319/65 นาง ทองใบ ทองศรี

ธ.ศรีย่าน

ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค

90

11 ก.ค. 65

5320/65 นาง สวัสดิ์ ดาวชัย

ส่วนกลาง

ชราภาพ

76

27 ส.ค. 65

5321/65 นาย จารึก ทาระ

ธ.ปากเกร็ด

ติดเชื้อในกระแสเลือด

63

27 ส.ค. 65

5322/65 นาย เหลือง บุตรศรี

ธ.เพชรบูรณ์

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

91

27 ก.ค. 65

5323/65 นาง เซี่ยมกี่ บุญจันดา

ธ.เทสโก้ โลตัส รังสิต
คลอง 7

หัวใจล้มเหลว

81

2 ก.ค. 63

5324/65 นาย วิเชียร เคารพรัตน์

ธ.ลพบุรี

เส้นเลือดสมองแตก

64

23 ส.ค. 65

5325/65 พ.ท.วินิจ หมงประเสริฐ

ธ.นครนายก

มะเร็งตับ

70

22 ส.ค. 65

5326/65 นาง บานเย็น อยู่นอน

พัน.ร.มทบ.11

สันนิษฐานโรคไตวายจาก
โรคธรรมชาติ

73

12 ส.ค. 65

5327/65 นาง ลออ คุ้มแก้ว

ธ.ราชบุรี

ภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

79

28 ส.ค. 65

5328/65 นาย ขุน ศรีภักดี

ธ.โรบินสัน-สระบุรี

ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค

84

22 ส.ค. 65

5329/65 นาย สุวรรณโณ แสงขัน

ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค

59

22 ส.ค. 65

5330/65 นาง พิลา พจนา

ธ.ถ.ติวานนท์

สมองฝ่อวัยชรา

86

21 ส.ค. 65

5331/65 นาง พิกุล วรปัญญา

ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2

ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค

90

6 ส.ค. 65

5332/65 นาง พิจิตรา สาริบุตร

ธ.อุดรธานี

ปอดอักเสบติดเชื้อ

89

30 ก.ค. 65

5333/65 นาย จวง สามารถกิจ

ธ.สกลนคร

ภาวะหัวใจล้มเหลว

86

10 ก.ค. 65

5334/65 นาง อุบล บุญปาสาน

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน

70

9 ก.ค. 65

5335/65 นาง ยุพิน โสมประยูร

ธ.อุดรธานี

ลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด

87

11 ส.ค. 65

5336/65 จ.ส.อ.ประภาส ขามรัตน์

ธ.ร้อยเอ็ด

มะเร็งปอด

60

19 ก.ค. 65

5337/65 ร.ต.ประยุทธ สุคนธวัฒน์

ธ.สกลนคร

ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

65

29 ก.ค. 65

5338/65 นาง เหลือง เบียนชัย

ธ.สกลนคร

ติดเชื้อในกระแสเลือด

84

21 ก.ค. 65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5339/65 นาง สุพัฒน์ เขาทอง

ธ.ร้อยเอ็ด

หัวใจและหลอดเลือด

76

18 ก.ค. 65

5340/65 นาง ลอง จันทร์กอง

ธ.อุดรธานี

ชราภาพ

84

21 ส.ค. 65

5341/65 นาง กมลทิพย์ ซายเขียว

ป.4 พัน.17

หลอดเลือดสมองแตก

56

21 ก.ค. 65

5342/65 นาง ทองเชื่อม พลมั่น

คส.สพ.ทบ.

มะเร็งปอด

72

8 ส.ค. 65

5343/65 ร.ท.หญิง ประคอง แจ้งปุ้ย

ธ.ถ.สามัคคี

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน

86

27 ส.ค. 65

5344/65 น.ส. สงวน อิ่มปรีช าวงศ์

ธ.ลพบุรี

ชรา

72

11 ส.ค. 65

5345/65 นาย สมศักดิ์ ภานุพรเทวฤทธิ์

ธ.กระทรวงกลาโหม

ปอดติดเชื้อโควิด

78

25 ส.ค. 65

5346/65 ร.ท.พงษ์ศักดิ์ งวดสูงเนิน

ธ.นครราชสีมา

มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย

63

18 ส.ค. 65

5347/65 นาง เงิน ฟุ้งพิลา

ธ.ขอนแก่น

ไตวาย

75

11 ส.ค. 65

5348/65 นาย สุด บุญสูงเนิน

ธ.ขอนแก่น

ติดเชื้อในกระแสเลือด

75

7 ส.ค. 65

5349/65 ร.ต.จารัส พรหมดา

ธ.ปราณบุรี

สันนิษฐานโรคชรา

86

10 ส.ค. 65

5350/65 พ.ท.สุพิน พิทักษ์

ธ.ขอนแก่น

ชรา

75

1 ส.ค. 65

5351/65 นาง เต็ม เงียบกิ่ง

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.

ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว

90

15 ส.ค. 65

5352/65 นาง พร พรหมสาร

ธ.ถ.พรหมราชอุบลราชธานี

ปอดอักเสบติดเชื้อ

89

13 ส.ค. 65

5353/65 นาย ไชยวลิตร โครงกาบ

ร.17 พัน.4

สภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว

56

24 ส.ค. 65

5354/65 นาง นิตยา สายทอง

มทบ.11

ปอดติดเชื้อ

64

17 ส.ค. 65

5355/65 น.ส. อรวรรณ คุณชยางกูร

ธ.บางบัวทอง

ปอดอักเสบ

80

29 ส.ค. 65

5356/65 นาง เบ็ญจางค์ สรรคณี

ธ.รัช ดาภิเษก-ห้วยขวาง

มะเร็งตับอ่อน

72

16 ส.ค. 65

5357/65 พ.ท.ประจักษ์ ช่องวารินทร์

ธนาณัติ

ภาวะปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง

78

20 ส.ค. 65

5358/65 นาง ทองศรี ผาพองยุน

ธ.นครพนม

ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว

73

25 มิ.ย. 65

5359/65 ร.ต.คาบุ สามารถ

ธ.อุบลราชธานี

หัวใจวายฉับพลัน

89

7 ส.ค. 65

5360/65 นาย เทียม อินทร์หนองฉาง

ธ.ตาก

สมองฝ่อวัยชรา

88

31 ก.ค. 65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

38

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5361/65 นาง แก้ว จันลาเศษ

ธ.ขอนแก่น

ชรา

80

8 ส.ค. 65

5362/65 จ.ส.อ.สมพงษ์ ลี้ประเสริฐ

ธ.บางเขน(เซ็นทรัล)

สมองช ้าจากประตูล้มทับเป็นเหตุ
90
ตาย

12 ส.ค. 65

5363/65 ร.ต.สุพจน์ แก้วหนุ

ธ.ราชบุรี

หัวใจวาย

62

6 ส.ค. 65

5364/65 นาง คูณ สิงห์ทอง

ธ.ชลบุรี

มะเร็งตับ

78

16 ก.ค. 65

5365/65 นาง ศรีบุตร ฉันทะ

ธ.พะเยา

ติดเชื้อที่มืออย่างรุนแรง

78

21 ส.ค. 65

5366/65 นาย วิรัตน์ ยิ่งนอก

สง.สด.จว.ข.ก.

สันนิษฐานจากภาวะหัวใจเต้นผิด
64
จังหวะ

17 มิ.ย. 65

5367/65 นาย สมพงษ์ พาลี

พัน.ขส.22 บชร.2

ปอดอักเสบ

67

18 มิ.ย. 65

5368/65 นาง เหวย จันทร์พวง

มทบ.22

ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค

91

13 ส.ค. 65

5369/65 นาย ประพันธ์ รัศมีลอยแก้ว

มทบ.37

ปอดติดเชื้อรุนแรง

77

28 ก.ค. 65

5370/65 จ.ส.อ.อมตะ วงศ์ลุน

มทบ.27

มะเร็งต่อมไทมัส

59

16 ส.ค. 65

5371/65 นาย สาเนียง คาเต็ม

ร.21 พัน.2 รอ.

อุบัติเหตุจราจร

68

21 ส.ค. 65

5372/65 นาย แดง เนียมโสด

พัน.บ.1

ตับวาย

58

15 ส.ค. 65

5373/65 น.ส.อนุสรา หมีดง

ร.31 พัน.2 รอ.

มะเร็งปากมดลูก

35

2 ส.ค. 65

5374/65 นาง วันดี ดารงศักดิ์ศิริ

ธ.สุราษฎร์ธานี

มะเร็งสมอง

61

4 ส.ค. 65

5375/65 นาง สาเภา อ่าศรี

ธ.เชียงราย

ปอดติดเชื้อ

91

1 ส.ค. 65

5376/65 พล.ท.ณรงค์ คล้ายโอภาส

ธ.กองบัญชาการกองทัพ
มะเร็งตับระยะสุดท้าย
ไทย

80

20 พ.ค. 65

5377/65 จ.ส.อ.วิศิษฐ์ พุกพญา

ศคย.ขส.ทบ.

ฐานกะโหลกแตกจากเหตุจราจร

51

3 ส.ค. 65

5378/65 นาย พิมพ์ ใจอ่อน

ธ.ยโสธร

ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต

81

4 ส.ค. 65

5379/65 นาง สุช ิน พวงสุวรรณ

พัน.ซบร.กรม สน.12

ไตวายเรื้อรัง

61

10 ก.ค. 65

5380/65 ส.อ.วทัญญู บัวสุข

ปตอ.1 พัน.5

มะเร็งโพรงจมูก

25

9 ส.ค. 65

5381/65 นาย สนอง บุลนิม

ธ.สนามเสือป่า

ลิ้นหัวใจและหัวใจล้มเหลว

92

25 ส.ค. 65

5382/65 นาย วัฒนา จันทร์สุข

ธ.โพธาราม

ชรา

81

21 ส.ค. 65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

39

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5383/65 จ.ส.อ.ถาวร มัธยมบุรุษ

ธ.สานักราชดาเนิน

มะเร็งหลอดเลือดแดง

70

23 ส.ค. 65

5384/65 นาง วงศ์ กลิ่นสมบัติ

ธ.ราชบุรี

ปอดติดเชื้อ

87

22 ส.ค. 65

5385/65 นาย ชูช าติ เครือแก้ว

ธ.กระทุ่มแบน

มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย

73

25 ส.ค. 65

5386/65 จ.ส.อ.เบ็ญจะ ศรีสมโภช

ธ.นครศรีธรรมราช

มะเร็งต่อมน้าเหลือง

74

12 ส.ค. 65

5387/65 นาย สมจิตร จันทร์สุนทร

ธ.พนมสารคาม

กล้ามเนื้ออ่อนแรง ระบบการ
หายใจล้มเหลว

71

11 ส.ค. 65

5388/65 นาง ลัดดา มุ่งถาวร

ธ.กาญจนบุรี

ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19

86

19 ส.ค. 65

5389/65 ร.ต.ทองมี ชัยนอก

ธ.ปราจีนบุรี

66

8 ส.ค. 65

5390/65 ร.ต.ชม หงษ์คา

ธ.กาญจนบุรี

76

15 ส.ค. 65

5391/65 นาง แช่ม เมืองทอง

มทบ.36

ภาวะปอดติดเชื้อ

89

4 ส.ค. 65

5392/65 นาง สุทธิรา พัช นี

กส.ทบ.

สงสัยมะเร็งระยะลุกลาม

69

8 ส.ค. 65

5393/65 นาง สมควร สิมาวิทย์

ส่วนกลาง

ติดเชื้อในกระแสเลือด,
มะเร็งถุงน้าดี

58

22 ส.ค. 65

5394/65 นาง นวลจันทร์ ขุนจันทึก

ธ.พญาไท

มะเร็งกระเพาะอาหาร

68

30 ส.ค. 65

5395/65 นาง สมาน ด้วงลา

ธ.อุตรดิตถ์

ชรา

83

29 ส.ค. 65

5396/65 นาย สมเกียรติ ขาพิมพ์

ธ.สนามเสือป่า

มะเร็งต่อมลูกหมาก

67

19 ส.ค. 65

5397/65 นาง บุญส่ง ฉายาธรรม

ธ.สระบุรี

ชราภาพ

88

21 ส.ค. 65

5398/65 นาย วิมล อุตะมะ

ธ.ร้อยเอ็ด

มะเร็งตับ

64

23 ส.ค. 65

5399/65 นาง นวลจันทร์ ยอดพิมาย

ช.พัน.9 พล.ร.9

มะเร็งลิ้นระยะที่สี่

53

19 เม.ย. 65

5400/65 นาง ปิยะพร ราวุธกุล

ร.112 พัน.2

ภาวะการสูบฉีดเลือดลดต่าจาก
หัวใจล้มเหลว

53

13 ส.ค. 65

5401/65 ส.อ.พีระพงศ์ ด้วงเรือง

มทบ.41

เส้นเลือดแตกในก้านสมอง

49

18 ส.ค. 65

5402/65 นาง เงิน มีสุขแสงจันทร์

มทบ.310

มะเร็งเต้านม

83

22 ส.ค. 65

5403/65 นาย ย่อย อินทะยาตร

มทบ.25

เส้นเลือดหัวใจตีบ

82

10 ส.ค. 65

สวัสดิการสาร

ภาวะระบบหัวใจและไหลเวียน
เลือดล้มเหลว
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน

ตุลาคม 2565

40

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5404/65 นาง เจียมจิตร์ ชัยโย

ธ.บุรีรัมย์

ชรา

87

18 ส.ค. 65

5405/65 นาย เสาร์ ผุสดี

ธ.พิษณุโลก

หัวใจขาดเลือด

83

17 ส.ค. 65

5406/65 นาง นวลเนียง อุตรนคร

ธ.ย่อยเซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว

ปอดอักเสบติดเชื้อ

85

27 ส.ค. 65

5407/65 จ.ส.อ.สุธรรม ตันจะโข

ธ.หาดใหญ่

สมองขาดเลือด

73

10 ส.ค. 65

5408/65 นาง บุญยวง สินธุบุญ

ธ.ลาพูน

ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง

86

27 ก.ค. 65

5409/65 นาง ละมัด บุตรสาริยัง

ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์

สมองฝ่อวัยชรา

85

11 ส.ค. 65

5410/65 นาง หล้า อัปโมกข์

ศฝยว.ทบ.

มะเร็ง

71

18 ก.ค. 65

5411/65 ร.ต.สวัสดิ์ พูลสุขพลั่ง

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

ชรา

84

7 ก.ค. 65

5412/65 นาง เอี่ยม พรมเลิศ

ธ.อุดรธานี

ขาดอ็อกซิเจน

80

28 มิ.ย. 65

5413/65 นาย โสวัตร ศรีช าลี

ธ.อุดรธานี

สมองฝ่อวัยชรา

76

11 ส.ค. 65

5414/65 ร.ต.พิมพา กอแก้ว

ป.6 พัน.6

ชรา

89

23 ก.ค. 65

5415/65 ร.ต.นาวา(ทองสา) ชัยคาดี

ธ.เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

ปอดติดเชื้อ

61

11 ก.ค. 65

5416/65 ร.ต.อรรณพ ติตถะสิริ

ธ.เตาปูน

มะเร็งลาไส้ใหญ่

66

23 ส.ค. 65

5417/65 นาง สมนึก ธูปเทียนทอง

ธ.ปากช่อง

เลือดออกในช่องอกจากถูก
กระแทกที่อก

75

14 ส.ค. 65

5418/65 ร.ต.ประพจน์ สังสะโอภาส

ธ.สนามเสือป่า

ติดเชื้อในกระแสเลือด

82

19 ส.ค. 65

5419/65 นาย ขัน บุตรวัด

สพ.ทบ.

หัวใจ

68

26 มิ.ย. 65

5420/65 นาง กรรณิการ์ ชัยบาล

มทบ.33

โพแทสเซียมในเลือดสูงและเลือด
58
เป็นกรด

13 ก.ค. 65

5421/65 พ.อ.คาปลิว ศิริพจน์วรรักษ์

ธ.ถ.พรหมราชอุบลราชธานี

ปอดอักเสบติดเชื้อ

74

24 ส.ค. 65

5422/65 นาง เลียบ ธรรมกรณ์

ธ.ลพบุรี

ปอดติดเชื้อ

86

7 ส.ค. 65

5423/65 นาง น้าทิพย์ ทาทอง

ธ.พะเยา

มะเร็งลาไส้ระยะแพร่กระจาย

63

18 ส.ค. 65

5424/65 นาย แหวน ศรีสวัสดิ์

รพศ.1 พัน.1

ปอดอักเสบจากโควิด 19

70

26 ส.ค. 65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

41

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5425/65 จ.ส.อ.เย็น ชาวด่าน

พัน.สร.22 บชร.2

ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

41

15 ก.ค. 65

5426/65 พ.อ.บัวทอง ประสานเนตร

ธ.ย่อยเซียร์-รังสิต

เส้นเลือดสมองตีบ

90

25 ส.ค. 65

5427/65 นาย มี ฐานกุมมา

ธ.เพชรบูรณ์

ติดเชื้อที่ปอด

77

25 ส.ค. 65

5428/65 ร.อ.ผง ประนม

ธ.โรบินสัน-สุรินทร์

ปอดอักเสบจาก covid-19 และ
เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน

96

1 ก.ย. 65

5429/65 นาง หง เหี้ยมโท้

ธ.เตาปูน

ติดเชื้อในกระแสโลหิต

77

25 ส.ค. 65

5430/65 ร.ต.ชุมพล ทองก่อสุข

ธ.ศรีย่าน

เส้นเลือดสมองตีบ ติดเชื้อโควิด 19

65

30 ส.ค. 65

5431/65 ร.ต.ผล คชแก้ว

ธ.อุตรดิตถ์

ภาวะเลือดเป็นกรดแทรกซ้อน
จากโรคเบาหวานชนิดที่สอง

69

12 ส.ค. 65

5432/65 นาง สมจิตต์ นุช รักษา

ธ.ศรีย่าน

ปอดติดเชื้อในโรงพยาบาล

84

29 ส.ค. 65

5433/65 นาย อูฐ สีดาวงษ์

ธ.ปากช่อง

เสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตาย

71

4 ส.ค. 65

5434/65 ร.ต.สุนทร พึ่งไม้

ธ.สมุทรปราการ

ปอดอักเสบ

75

2 ส.ค. 65

5435/65 จ.ส.อ.อภิช าติ มงคลวิสุทธิ์

ธ.น่าน

ติดเชื้อในกระแสเลือด

62

7 ส.ค. 65

5436/65 นาย จันทร์ นาวัลย์

สง.สด.จว.พ.จ.

มะเร็งท่อน้าดี

76

1 ส.ค. 65

5437/65 นาย วิเชียร เทศหริ่ง

พัน.ขกท.

ชรา(ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ)

68

25 ส.ค. 65

5438/65 ร.ต.ชาญ แก้วอยู่

ธ.ศรีย่าน

ปอดติดเชื้อโควิด 19

91

25 ส.ค. 65

5439/65 นาง ซิว ประเสริฐพัฒนา

ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์

ติดเชื้อในกระแสเลือดจากการ
ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ

83

20 ส.ค. 65

5440/65 นาง อารมณ์ ศิริ

ธ.ราชบุรี

มะเร็งต่อมน้าเหลือง

72

18 ส.ค. 65

5441/65 น.ส. ชฎาณิศ พูดจา

ธ.ถ.ติวานนท์

มะเร็งปอด

63

25 ส.ค. 65

5442/65 นาง ภคมณ ธรรมวัฒนา

ธ.กองบัญชาการกองทัพไทย สันนิษฐานโรคหัวใจ

90

31 ส.ค. 65

5443/65 นาง ปรุง งามยิ่ง

ธ.ปราจีนบุรี

ระบบหายใจ,หัวใจล้มเหลว

88

25 ส.ค. 65

5444/65 ส.อ.บุญเลิศ ศรีสยาม

ธ.ปราจีนบุรี

มะเร็งตับระยะสุดท้าย

49

19 ส.ค. 65

5445/65 นาง สารวย สุกพวง

ธ.หนองจอก

ชรา

80

27 ส.ค. 65

5446/65 นาง อาพร แก้วสถิตย์

ธ.ย่อยถนนสรงประภา

ลิ่มเลือดอุดตันในปอด

70

28 ส.ค. 65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

42

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5447/65 จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ จิตต์มหิมา

ธ.ท่าแพ

ชราภาพ

74

31 ส.ค. 65

5448/65 นาย นพดล สัตยวงศ์

ธ.เลย

ติดเชื้อเยื่อบุช ่องท้อง

52

19 มิ.ย. 65

5449/65 อส.ทพ.ดิลก ลิขสิทธิ์

ธ.มีนบุรี

เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น

61

5 ก.ค. 65

5450/65 นาย กิตติ ใจสนิท

ม.2 พัน.15

หลอดเลือดแดงใหญ่ที่ช ่องอกและ
57
ตับขาดจากภยันตราย

5 ส.ค. 65

5451/65 พล.ต.วันลพ สุขจร

สลก.ทบ.

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

60

4 ก.ย. 65

5452/65 นาง อรทัย มากเจริญ

ธ.ศรีย่าน

มะเร็งลาไส้ใหญ่

63

29 ส.ค. 65

5453/65 นาย จักรกฤษณ์ เมฆกัลจาย

ธ.สนามเสือป่า

เกร็ดเลือดต่า

75

29 ส.ค. 65

5454/65 จ.ส.อ.ประยูร ยะแก้ว

มทบ.33

ภาวะติดเชื้อของเนื้อเยื่อชัน้ ลึก

51

3 ก.ค. 65

5455/65 นาง ม่วย เพิ่มกาลังพล

ธ.ตลาดหนองหอยเชียงใหม่

ภาวะหัวใจขาดเลือดและหยุดเต้น 89

10 ก.ค. 65

5456/65 นาง บุญช่วย แซ่ตัง

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.

หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

80

17 ส.ค. 65

5457/65 นาง ชนากานต์ (นภาสุข) ขวัญดี

ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่ หัวใจวายเฉียบพลัน

59

6 ส.ค. 65

5458/65 นาง วนิดา จันทเคลิ้ม

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะแบคทีเรียกินเนื้อ

73

6 ส.ค. 65

5459/65 นาง น้อย ถาคา

ธ.ตลาดหนองหอยเชียงใหม่

สมองฝ่อวัยชรา

91

2 ส.ค. 65

5460/65 จ.ส.อ.อุทัย สุทัศน์ ณ อยุธยา

ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่

เลือดออกในทางเดินอาหารส่วน
ต้น

79

21 ก.ค. 65

5461/65 นาง สายบัว พลเภา

ธ.ลพบุรี

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

53

28 ส.ค. 65

5462/65 ร.ต.โสภา เสริฐจันทึก

ธ.ยโสธร

เบาหวาน,โรคความดัน

73

6 ส.ค. 65

5463/65 นาง พุทธา บัวพรม

ธ.สกลนคร

ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

85

9 ก.ค. 65

5464/65 นาง อั้ว เกตุดี

ธ.ลพบุรี

ผู้ป่วยติดเตียง/โรคหัวใจโต/มะเร็ง 89

11 ส.ค. 65

5465/65 นาย สมบูรณ์ สุทธิสาร

ธ.ขอนแก่น

สมองเสื่อมวัยชรา

82

23 ส.ค. 65

5466/65 นาง ระเบียบ คล้ายสุบรรณ์

ธ.ปักธงชัย

โควิด 19

87

24 ส.ค. 65

5467/65 นาง เชื่อง ขอเชิญกลาง

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม.

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

96

21 ส.ค. 65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

5468/65 นาง ปทุม จันทร์ศรี

ร.9

5469/65 จ.ส.อ.อนุวัตร วรรคไธสงค์

ร.29 พัน.2

5470/65 นาง ประภา สุรินทร์ (ปัญญา)

ศพปน.พท.ศอพท.

5471/65 นาง แปลง สาเพ็ง

มทบ.23

5472/65 นาง ละออง โพธิ์ตาทอง

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

63

1 ส.ค. 65

43

1 ก.ค. 65

65

12 ส.ค. 65

ชรา

85

19 ส.ค. 65

ม.7 พัน.14

ชราภาพ

69

9 ส.ค. 65

5473/65 นาง พิศมัย วงศ์เสนา

วศ.ทบ.

เส้นเลือดแดงใหญ่อุดตัน
ในช่องท้อง

78

20 ส.ค. 65

5474/65 ร.ต.หญิง วิรัตน์ หลวงพิทักษ์

ธ.ศรีย่าน

ชรา

87

13 ธ.ค. 64

5475/65 นาง บุญสม กุฎีศรี

ธ.พระนครศรีอยุธยา

ติดเชื้อในกระแสเลือด

95

26 ส.ค. 65

5476/65 นาง น้อย สายตา

ธ.จรัญสนิทวงศ์

ชรา

83

1 ก.ย. 65

5477/65 นาง จาลอง ดีแสนเลิศ

ธ.คลองจั่น

ชรา

79

29 ส.ค. 65

5478/65 ร.ต.สมาน แข็งการขาย

ธ.แฟรี่แลนด์ นครสวรรค์ ติดเชื้อในปอดรุนแรง

74

20 ส.ค. 65

5479/65 พล.ต.อุทัย โกมลเกตุ

ธ.สนามเสือป่า

ปอดติดเชื้อ

92

27 ส.ค. 65

5480/65 ร.ต.อนันต์ หงษ์ประเสริฐ

ธ.สานักราชดาเนิน

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

87

24 ส.ค. 65

5481/65 นาง จินตนา สงวนแสง

ธ.กระทรวงกลาโหม

หัวใจวายเฉียบพลัน

70

31 ส.ค. 65

5482/65 ร.ต.สังวาลย์ จิตรประสงค์

ธ.ลพบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

79

19 ส.ค. 65

5483/65 นาง บัวลอย รุ่งสุข

ธ.สิงห์บุรี

ชรา

91

30 ส.ค. 65

5484/65 พ.ท.ไสว เมธาแสนโพธา

ธ.ปราณบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

83

6 ส.ค. 65

5485/65 ร.ต.ประภาส วิช ิตวรคุณ

ธ.ทุ่งสง

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน

62

19 ส.ค. 65

5486/65 นาย สุเมธ อินทร์จงจิต

รร.ขว.ทบ.

ไฟฟ้าช๊อต

67

18 ส.ค. 65

5487/65 นาง ณัฏฐภัทร จันทวิช

ธ.เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ

มะเร็งปอดระยะสุดท้าย

74

18 ส.ค. 65

5488/65 นาง จรินทร์ ทองประเสริฐ

ธ.บางบัว

มะเร็งถุงน้าดีระยะแพร่กระจาย

64

31 ส.ค. 65

5489/65 ร.ต.สนิท มีลาภกิจ

ธ.เสนานิคม

ติดเชื้อในกระแสเลือด

76

2 ก.ย. 65

สวัสดิการสาร

เลือดออกในสมอง

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

บาดแผลกระสุนปืนที่ศีรษะ
และทรวงอก
ถุงลมโป่งพองหรือปอดอุดกั้น
เรื้อรัง

ตุลาคม 2565
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5490/65 นาย ฉลอง เขื่อนแก้ว

ธ.กองบัญชาการ
กองทัพบก

มะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย

78

28 ส.ค. 65

5491/65 ร.ต.เลิศฤทธิ์ กาวาลา

ธ.สนามเป้า

หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

64

4 ก.ย. 65

5492/65 นาย คงฤทธิ์ ศรีอวน

ธ.อุดรธานี

ปอดติดเชื้อ

60

23 ส.ค. 65

5493/65 พ.ท.น้อม แก้วท่าข่อย

ธ.เตาปูน

ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ

83

17 ส.ค. 65

5494/65 นาย ทองเจือ พลบูรณ์

ธ.ราชบุรี

ชรา

86

13 ส.ค. 65

5495/65 ส.ท.ภูดินันท์ เนตรอุดร

ร.29 พัน.1

มะเร็งตัวอ่อนอัณฑะระยะ
แพร่กระจาย

22

23 ส.ค. 65

5496/65 นาย แสวง พิมพ์วัน

ม.พัน.21 พล.ร.6

ชรา

83

24 ส.ค. 65

5497/65 นาย นคร อ่องเอี่ยม

ส่วนกลาง

ชราภาพ

83

21 ส.ค. 65

5498/65 นาง สมบูรณ์ อ่อนแก้ว

ธ.บางบัวทอง

มะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะลุกลาม

81

6 ส.ค. 65

5499/65 นาง คมขา ทองคาแดง

ธ.กล้วยน้าไท

ติดเชื้อในกระแสเลือด

77

25 ส.ค. 65

5500/65 นาย นุกูล ทรัพย์มี

ธ.พญาไท

ถุงลมอุดกั้นเรื้อรังกาเริบ

75

31 ส.ค. 65

5501/65 นาง สมคิด ชมดี

ธ.อุทัย-อยุธยา

ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

92

31 ส.ค. 65

5502/65 ร.ต.ประภาส เลี่ยมสกุล

ธ.ตาก

ติดเชื้อในกระแสเลือด

60

17 ส.ค. 65

5503/65 นาง เศรณีเรขา ทองเงิน

ธ.กองบัญชาการ
กองทัพบก

ติดเชื้อในกระแสโลหิต

58

19 ส.ค. 65

5504/65 จ.ส.อ.ไมตรี ใจเสงี่ยม

ธ.กาญจนบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

67

22 ก.ค. 65

5505/65 นาง สายทอง วงษ์ช ัยเพ็ง

ธ.ขอนแก่น

ภาวะของเสียคั่งในสมอง

86

30 ก.ค. 65

5506/65 พ.อ.บุญฤทธิ์ บริภัณฑ์

ธ.ปราณบุรี

ชราภาพ ร่วมกับโรคติดเชือ้ โควิด 19 71

16 ส.ค. 65

5507/65 นาง สุภาพรรณ บุญมา

ธ.ปราจีนบุรี

ลาไส้ขาดเลือดและทะลุ

65

17 ส.ค. 65

5508/65 นาย กัด กันทอง

ธ.เพชรบูรณ์

ชราภาพ

86

19 ส.ค. 65

5509/65 จ.ส.อ.ณัฐพล สิงห์พิมพ์

ช.พัน.15 พล.ร.15

มะเร็งตับระยะสุดท้าย

32

24 ก.ค. 65

5510/65 นาง เผียน ทองพระไพร

มทบ.32

สมองเสื่อมในวัยชรา

82

22 ก.ค. 65

5511/65 นาย พงศักดิ์ รุ่งเรือง

มทบ.36

มะเร็งปอด

62

14 ส.ค. 65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5512/65 น.ส. เกศินี เกศาพัฒนา

ส่วนกลาง

น้าเกินจากภาวะโปรตีนในเลือดต่า

75

24 ส.ค. 65

5513/65 นาง สุมิตรา อาจารยางกูร

ธ.โรบินสัน-สุพรรณบุรี

ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวติ ได้
52
(เนื่องจากมีโ รคประจาตัว)

15 มี.ค. 65

5514/65 นาง สาคร กันไพรี

ธ.รพ.พญาไท 3

สมองฝ่อวัยชรา

86

28 ส.ค. 65

5515/65 นาง วิจิตร มงคลพันธ์

ธ.สนามเสือป่า

ปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโควิด 19

87

31 ส.ค. 65

5516/65 ร.ต.มานิตย์ สารวมดี

ธ.สนามเสือป่า

ชราภาพ

89

17 ส.ค. 65

5517/65 หม่อมหลวง กิตติเกษม เกษมสันต์

ธ.สานักพหลโยธิน

ตามธรรมชาติไม่ทราบเหตุ

91

1 ก.ย. 65

5518/65 นาง ผ่อง รัตนพิทักษ์

ธ.สุราษฎร์ธานี

สมองฝ่อในวัยชรา

86

29 ก.ค. 65

5519/65 นาง พิมพา ธิมาชัย

ธ.ยโสธร

ปอดติดเชื้อ

82

20 ส.ค. 65

5520/65 ร.ต.วิเชียร ยันตะ

ธ.ชลบุรี

ไตวายเฉียบพลัน

68

19 เม.ย. 65

5521/65 นาย สันต์ สอนสมนึก

ธ.ย่อยสถาบันราชภัฏ
สกลนคร

สมองฝ่อวัยชรา

78

15 ส.ค. 65

5522/65 นาง เฉลิมขวัญ วงค์คาจันทร์

ธ.สกลนคร

มะเร็งกระดูก

73

18 ส.ค. 65

5523/65 นาย บุญรอด ชูเชิดดอก

ธ.บุรีรัมย์

ภาวะช็อคจากการสูญเสียเลือด

80

24 ส.ค. 65

5524/65 นาง ยวด ศรีนา

ธ.สกลนคร

สมองฝ่อวัยชรา

88

22 ส.ค. 65

5525/65 พ.ต.มงคล นุ่มจันทร์

กรม ทพ.49

มะเร็งลาไส้ใหญ่

58

3 ก.ค. 65

5526/65 นาง ยันต์ อ้อมณฑา

พัน.รพศ.ศสพ.

มะเร็งระยะลุกลาม

50

14 ส.ค. 65

5527/65 จ.ส.อ.สุบรรณ์ เนื่องพนอม

ร.8

ภาวะแคลเซี่ยมสูงในกระแสโลหิต 59

15 ส.ค. 65

5528/65 นาง เพียงจันทร์ บุบผามาศ

มทบ.11

ติดเชื้อในปอด

85

23 ส.ค. 65

5529/65 พระบรรจง ฐิตจาโร (บรรจง เริงใจ)

วิสามัญ

ระบบหายใจล้มเหลว

96

30 ส.ค. 65

5530/65 นาง ดลจิต จวงเจิม

ส่วนกลาง

กระดูกคอข้อสะโพกด้านซ้ายหัก

78

3 ก.ย. 65

5531/65 นาง จันทรา เหมะทัพพะ

ธ.กระทรวงกลาโหม

ภาวะผิวหนังอักเสบ

84

30 ส.ค. 65

5532/65 นาง เกลี้ยง แก้วเจริญ

ธ.กระทรวงกลาโหม

เบาหวานร่วมกับโรคแทรกซ้อน

90

3 ก.ย. 65

5533/65 พ.ท.ชลิต สระสี

ธ.สนามเสือป่า

ถุงผนังลาไส้แตกทะลุ

75

22 ส.ค. 65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5534/65 นาย บุญยัง คงอยู่

ธ.ศรีย่าน

ลาไส้ใหญ่ขาดเลือด

60

1 ก.ย. 65

5535/65 นาย เขียน บุบผามาลา

ธ.บางนาตราด-กม.4

มะเร็งท่อน้าดี

88

4 ก.ย. 65

5536/65 นาง องุ่น อินทฤทธิ์

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เส้นเลือดสมองตีบ

81

28 ส.ค. 65

5537/65 พ.อ.สมบูรณ์ สัตยพานิช

ธ.กระทรวงกลาโหม

ปอดอักเสบโควิด

90

23 มิ.ย. 65

5538/65 นาย ถวิลชัย ชัยเจริญ

ธ.สนามเสือป่า

ผลสืบเนื่องจากโรคเส้นเลือด
สมองตีบ

59

4 ก.ย. 65

5539/65 นาย สมศักดิ์ ดิษคุ้ม

ธ.เสนานิคม

ก้อนในปอด

66

3 ก.ย. 65

5540/65 นาง บุญยวง คายอดใจ

ธ.แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่ สมองฝ่อวัยชรา

90

3 ก.ย. 65

5541/65 นาย ผาย ลาโม้

ม.5 พัน.24 รอ.

ภาวะหัวใจล้มเหลว

77

26 ส.ค. 65

5542/65 นาง สาเภา ทานสัมฤทธิ์

ธ.ลพบุรี

เส้นเลือดสมองแตก/ผู้ป่วยติดเตียง

86

19 ส.ค. 65

5543/65 นาง จั่น พาศรี

ธ.ลพบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลกดทับ

76

23 ส.ค. 65

5544/65 นาง เวียน กลิ่นกาหลง

ธ.ลพบุรี

ตายธรรมชาติเนื่องจากชราภาพ

85

10 ส.ค. 65

5545/65 ร.ต.แดง แสงวิเชียร

ธ.อรัญประเทศ

เอนไซม์ตับผิดปกติ

61

14 ก.ค. 65

5546/65 นาง คาหวัน ทะลอย

ธ.น่าน

ติดเชื้อในปอด

65

26 ส.ค. 65

5547/65 นาย อรรณพ พานทอง

ธ.ลพบุรี

ช็อคจากการติดเชื้อในกระแส
เลือดจากหัวใจขาดเลือด

64

8 ส.ค. 65

5548/65 นาง ประยูร กัญยามา

ม.พัน.21 พล.ร.6

เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง

67

19 ส.ค. 65

5549/65 นาง เสน่ห์ สาหร่าย

พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9

ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 74

25 ส.ค. 65

5550/65 ส.อ.ณัฐพนธ์ คล้ายนิล

พัน.บ.9

อวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บหลาย
26
ระบบ

28 ส.ค. 65

5551/65 นาย หนูลม จันอบ

ร.3 พัน.3

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

77

9 ส.ค. 65

5552/65 จ.ส.อ.ไชยยงค์ ทองทาสี

ธ.สะพานควาย

อาการเจ็บป่วยที่ไม่แน่ช ัด

75

16 ส.ค. 65

5553/65 นาง เรณู ผาทอง

มทบ.38

มะเร็งเยื่อบุมดลูก

66

18 ส.ค. 65

5554/65 นาย เสนอ ศิริบูรณ์

มทบ.27

ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค

76

22 ส.ค. 65

5555/65 นาง เครือ กองแก้ว

ป.4 พัน.17

มะเร็งเต้านม

77

15 ก.ค. 65

สวัสดิการสาร
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5556/65 นาย จวน คงชัย

ธ.โรบินสัน-สุรินทร์

ปอดติดเชื้อ

82

10 ส.ค. 65

5557/65 พ.อ.วสุช นม์ บุษยะบุตร

ธ.พิษณุโลก

ปอดอักเสบติดเชื้อ

66

21 ส.ค. 65

5558/65 นาง พิศวง ณ พัทลุง

ธ.สนามเสือป่า

ไตเรื้อรังระยะสุดท้าย

82

4 ก.ย. 65

5559/65 พ.ต.พลี ภูมมินทร์

ธ.เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ปอดอักเสบ

87

2 ส.ค. 65

5560/65 นาง ต้อย เอี่ยมประเสริฐ

ธ.ลพบุรี

59

24 ส.ค. 65

5561/65 นาง สมคิด นิช รัตน์

ธ.ถ.พรหมราชอุบลราชธานี

ปอดอักเสบร่วมกับติดเชื้อ
โควิด-19
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจาก
ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง

82

22 ส.ค. 65

5562/65 นาง สุริยนต์ เสี้ยวโพนทัน

ม.พัน.19 พล.ร.9

ภาวะติดเชื้อจากฝีที่ม้าม

62

2 เม.ย. 65

5563/65 นาง ตุ๊กตา แจ้งกัน

พธ.ทบ.

หลอดเลือดสมองตีบ

60

11 ส.ค. 65

5564/65 นาง เฉลิม ลอยทอง

กอง สพบ.พล.ม.1

โรคประจาตัวหอบหืด

85

20 ก.ค. 65

5565/65 นาย แก้ว เสนารินทร์

ร.23 พัน.4

ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง
จากการติดเชื้อโควิด 19

83

4 พ.ค. 65

5566/65 นาง สิริพร ทองทับ

กอง พธ.และ ชสบ.4

มะเร็งในกล้ามเนื้อมดลูก

56

11 ส.ค. 65

5567/65 นาง เยื้อน สาลีผล

มทบ.13

เส้นเลือดในสมองแตก

88

18 ส.ค. 65

5568/65 ส.อ.ภานุวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ส่วนกลาง

ขาดอากาศหายใจ

25

1 ก.ย. 65

5569/65 นาง พิไลวรรณ พึ่งเพียร

ธ.กระทรวงกลาโหม

ชรา

90

6 ก.ย. 65

5570/65 นาง ทองใบ ทองอยู่

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ

69

4 ก.ย. 65

5571/65 นาง คาปอน ทะเสนฮด

รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยา
ชราภาพ
มหากษัตริย์ศึก

92

27 ส.ค. 65

5572/65 นาย ผ่อน จ่างแสง

ธ.สนามเป้า

สมองฝ่อวัยชรา

84

9 ก.ย. 65

สงสัยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

88

30 ส.ค. 65

มะเร็งต่อมลูกหมาก

60

19 ส.ค. 65

5573/65 นาง บุญศรี เสาธง
5574/65 ร.อ.สมควร เริงพจน์

ธ.กองบัญชาการ
กองทัพบก
ธ.กองบัญชาการ
กองทัพบก

5575/65 นาง สมจิตร ห้องดอกไม้

สร.

หัวใจล้มเหลวฉับพลัน

80

25 ส.ค. 65

5576/65 ร.ต.ชั้น ขันธบุตร

ธ.โชคชัย 4

มะเร็งปอด

76

1 ก.ย. 65

สวัสดิการสาร
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5577/65 นาย มานะ ชื่นใจ

ศตก.

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

72

10 ส.ค. 65

5578/65 ร.ท.ณกรณ์ เถรวัตรบวร

ร.112 พัน.1

มะเร็งปอดระยะลุกลาม

59

12 ส.ค. 65

5579/65 จ.ส.อ.เสถียร สายดา

ธ.ลพบุรี

มะเร็งตับระยะสุดท้าย

66

25 ส.ค. 65

5580/65 นาย เสียง ริดใย

ธ.ลพบุรี

ปอดอักเสบรุนแรง

85

24 ส.ค. 65

5581/65 นาย สังเวียน มะคต

ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2

มะเร็งปอด

62

24 ส.ค. 65

5582/65 นาง นันทนา ไตรเดช

ธ.เพียวเพลส รามคาแหง 110 ชราภาพ

100

5 ก.ย. 65

5583/65 นาง ตุ๊ เพ็งเรือง

ธ.อุทัย-อยุธยา

ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน

88

26 ส.ค. 65

5584/65 นาง อุบลรัตน์ ยุทธการบัญชา

ธ.สนามเป้า

ภาวะเลือดแข็งตัวทั่วร่างกาย

83

30 มิ.ย. 65

5585/65 พระ ปิยะวุทฒิ์ จุลเมือง

ส่วนกลาง

ชราภาพ

81

8 ก.ย. 65

5586/65 จ.ส.อ.เอกรัตน์ แพรวพรายรัตน์

ธ.กาญจนบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

74

20 ส.ค. 65

5587/65 นาง อุษากร ชิณศรี

ธ.สกลนคร

ชราภาพ

79

27 ส.ค. 65

5588/65 นาง แสงศรี สุทธิอาจ

ธ.สกลนคร

ชรา

86

23 ส.ค. 65

5589/65 ร.ต.ทิม ปลั่งกลาง

ธ.นครราชสีมา

ปอดติดเชื้อ

97

12 ส.ค. 65

5590/65 พ.ท.ธวัช ระวิวรรณ

ธ.ท่าแพ

ผลที่ตามมาของภาวะหลอดเลือด
87
ในสมองแตก

12 มิ.ย. 65

5591/65 นาง สมสาย พิช ยศ

ธ.พะเยา

ปอดอักเสบ

66

23 ส.ค. 65

5592/65 นาง บัวผัน ศิริพงษ์

ธ.ท่าแพ

ตายตามธรรมชาติ

93

12 ส.ค. 65

5593/65 ร.ต.อุเทน อ่อนพิมพ์

ร.21 พัน.3 รอ.

บาดเจ็บศรีษะอย่างรุนแรงจาก
อุบัติเหตุจราจร

35

10 ก.ค. 65

5594/65 นาง วันดี วิลัยศรี

มทบ.36

เลือดออกในสมอง

71

17 ส.ค. 65

5595/65 ร.ท.ณัฐศักดิ์ ขันอาสา

ร.21 พัน.3 รอ.

37

10 ก.ค. 65

5596/65 จ.ส.อ.อัครเดช นาคสุด

ร.21 พัน.3 รอ.

38

10 ก.ค. 65

5597/65 จ.ส.อ.พิเชษฐ อริยะปลา

ร.7 พัน.5

ไตวายเรื้อรัง

50

18 ส.ค. 65

5598/65 นาง กันธิมา เกิดกลาง

ธ.ปากช่อง

หัวใจล้มเหลว

82

28 ส.ค. 65

สวัสดิการสาร

บาดเจ็บศีรษะอย่างรุนแรงจาก
อุบัติเหตุจราจร
บาดเจ็บศรีษะอย่างรุนแรงจาก
อุบัติเหตุจราจร
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5599/65 นาย เผ่า ใจหวัง

ธ.ช่องนนทรี

ชราภาพและโรคเรื้อรัง

83

6 ก.ย. 65

5600/65 นาง มณี พิมพ์ปรุ

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.

ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค

94

25 ส.ค. 65

5601/65 นาง เกษร สุขเสริม

ธ.ร้อยเอ็ด

มะเร็งต่อมน้าเหลือง

87

30 ส.ค. 65

5602/65 ส.อ.ไชยพงษ์ พีรยศพัฒน์

ธ.บุรีรัมย์

มะเร็งปอด

78

18 ส.ค. 65

5603/65 พ.ต.หมั่น เสาวกูล

ธ.นครราชสีมา

ชรา

84

9 ส.ค. 65

5604/65 นาง บับพา จันทีเทศ

ธ.ขอนแก่น

ภาวะน้าคั่งในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ

81

28 ส.ค. 65

5605/65 ร.ต.ประสงค์ ดาเอี่ยม

ธ.นครศรีธรรมราช

ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว

65

31 ส.ค. 65

5606/65 นาย อารีย์รัตน์ แขดอน

ธ.นครราชสีมา

ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ล้มเหลวเฉียบพลัน

62

30 ส.ค. 65

5607/65 นาง กมลวรรณ กิตติวรคุณากร

ธ.นครศรีธรรมราช

ภาวะตับแข็งระยะสุดท้าย

67

26 ส.ค. 65

5608/65 นาย สาเภา บุตรชา

ธ.ร้อยเอ็ด

ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด

70

5 ก.ย. 65

5609/65 จ.ส.อ.หนูเกต ช่างแสง

ทน.2

ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค

86

19 ส.ค. 65

5610/65 นาง พจนา ปานอินทร์

สง.สด.จว.พ.ร.

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน

83

15 ก.ค. 65

5611/65 จ.ส.อ.ศักดา นาคตาขุน

กรม ทพ.41

เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง

42

6 ม.ค. 65

5612/65 นาง คาภา มาโดน

พล.ร.5

ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต

68

21 ส.ค. 65

5613/65 นาง อาไพ เทนสิทธิ์

ธนาณัติ

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
รุนแรง

77

27 ส.ค. 65

5614/65 นาง ถุงเงิน พิมแม่น

ธนาณัติ

ชรา

87

3 ก.ย. 65

5615/65 นาง วิไล แสงเมฆ

ส่วนกลาง

ชราภาพ

83

8 ส.ค. 65

5616/65 พล.ท.สามทัพ สัณหจันทร์

ธ.สานักพหลโยธิน

มะเร็งปอดระยะสุดท้าย

62

28 ส.ค. 65

5617/65 พ.ท.เสริมชาติ จุยานนท์

ธ.สนามเสือป่า

กล้ามเนื้อหัวใจโต

55

5 ก.ย. 65

5618/65 นาง ประยวน สินเธาว์

ธ.อุดรธานี

ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด

87

12 ส.ค. 65

5619/65 นาง วิไล คุ้มภัย

ธ.ปากช่อง

เมลิออยโดสิส

56

6 ก.ย. 65

5620/65 นาง กาญจนา ผาสุข

ธ.เพชรบูรณ์

เบาหวาน

53

30 ส.ค. 65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5621/65 นาง บุญเลี่ยม ศรีมา

ธ.มีนบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

77

3 ก.ย. 65

5622/65 นาง เรืองศรี นครังสุ

ธ.นครพนม

มะเร็งทวารหนัก

59

19 ส.ค. 65

5623/65 นาง ทองรวม ใจอ่า

สส.

ความดันโลหิตสูง

74

27 ส.ค. 65

5624/65 จ.ส.อ.เทวิน แจ้งกระจ่าง

รร.ช.กช.

ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ

58

14 ส.ค. 65

5625/65 นาง ดวงสุดา อายุวัฒน์

พัน.ขส.24 บชร.4

ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

84

5 ส.ค. 65

5626/65 น.อ.มงคล กัจจายะนันท์

ธ.ลพบุรี

ติดเชื้อรุนแรง

66

29 ส.ค. 65

5627/65 ร.ต.อัครเดช อุ่นแก้ว

ธ.ลพบุรี

เลือดออกในสมอง

68

31 ส.ค. 65

5628/65 พล.อ.มนัส เสถียรกาล

ธ.หาดใหญ่

ภาวะหัวใจและการหายใจล้มเหลว

73

26 ส.ค. 65

5629/65 นาง อ่อนแก้ว บุญนา

ธ.ยโสธร

ระบบหายใจและระบบไหลเวียน
โลหิตล้มเหลวฉับพลัน

84

31 ส.ค. 65

5630/65 ส.อ.อวยพร มุนินทราพงษ์

ธ.อุบลราชธานี

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

65

29 ส.ค. 65

5631/65 นาง สาคร พรหมสิงห์

ธ.ถ.พรหมราชอุบลราชธานี

ปอดอักเสบชนิดรุนแรง

85

20 ส.ค. 65

5632/65 นาง มานิจ พวงสมบัติ

ธ.ตาก

ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ

89

18 ส.ค. 65

5633/65 นาง ปลื้มจิตต์ ช้างสิงห์

วิสามัญ

ปอดอักเสบติดเชื้อจากการสาลัก

98

9 ก.ย. 65

5634/65 นาง พรศรี มะลิวัล

ส่วนกลาง

มะเร็งปอด

70

6 ก.ย. 65

5635/65 นาง พิมพ์ลักษณ์ นากสุวรรณ

รพ.รร.6

ลิ่มเลือดอุดกั้นในหลอดเลือดปอด
56
เฉียบพลัน

3 ก.ค. 65

5636/65 นาง ชื่นจิตต์ พิมมานนท์

ธ.ปากเกร็ด

สันนิษฐานหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

84

17 ส.ค. 65

5637/65 ร.ต.สุพจน์ ขันนาค

ธ.รังสิต-คลอง 3

ชรา

96

9 ก.ย. 65

5638/65 นาย บุญลือ ยืนทน

ธ.ปราจีนบุรี

หัวใจหยุดเต้นจากการติดเชือ้ ใน
กระแสเลือดและความดันโลหิตต่า

81

24 ส.ค. 65

5639/65 พล.ต.สมคิด แตงรัตนา

ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์
คเมืองทองธานี

หัวใจตายเฉียบพลัน

67

9 ส.ค. 65

5640/65 นาง วิรัช วงศ์ษา

ธ.ถ.ติวานนท์

ลิ้นหัวใจ

68

18 ส.ค. 65

5641/65 นาง สงวน เทากระโทก

ธ.ศรีย่าน

ผังผืดที่ปอด

57

23 ส.ค. 65

5642/65 พ.ต.พรเทพ น้อยนวม

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งปอด

61

27 ส.ค. 65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

51

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5643/65 นาง เอื้อง พึ่งพรธรรม

ธ.นครศรีธรรมราช

ปอดบวมจากโควิด

90

23 ส.ค. 65

5644/65 นาง สะอาด พนมรัตน์

ธ.รังสิต-ปทุมธานี

สมองฝ่อวัยชรา

74

12 ส.ค. 65

5645/65 จ.ส.อ.ภัทระ แจ้งจงดี

ช.พัน.4 พล.ร.4

มะเร็งกระเพาะอาหาร

53

19 พ.ค. 65

5646/65 นาง ราตรี แต่งแดน

ร้อย.ลว.ไกล 3

ชรา

74

15 มิ.ย. 65

5647/65 อส.ทพ.บัญชา พรศรี

กรม ทพ.35

ปอดข้างซ้ายแตก

39

13 ส.ค. 65

5648/65 นาง สมภาร กัณทะ

กรม ทพ.35

ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต

61

12 ส.ค. 65

5649/65 นาย บุญหนา นามมาตย์

ป.4 พัน.4

ปอดติดเชื้อร่วมกับติดเชื้อโควิด 19

76

23 ส.ค. 65

5650/65 นาง ลาพรวน โท่มาก

ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก

พังพืดที่ปอดรุนแรง

85

3 ส.ค. 65

5651/65 นาย อานาจ ปานเงิน

ส่วนกลาง

ภาวะตับวาย

59

9 ก.ย. 65

5652/65 นาง อรวรรณ น้อยประสาร

ธ.ย่อยอินทรารักษ์

ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

92

2 ก.ย. 65

5653/65 ร.ต.นิพนธ์ เกษแก้ว

ธ.เพชรบูรณ์

ภาวะน้าในเยื่อหุ้มปอดข้างขวา

59

7 ก.ย. 65

5654/65 ร.ต.เชิดศักดิ์ โฝงสูงเนิน

ธ.ลพบุรี

ภาวะช็อกจากการติดเชื้อใน
62
กระแสโลหิตจากติดเชื้อแบคทีเรีย

20 ส.ค. 65

5655/65 นาง นันทา เหมะธุลิน

ธ.อุดรธานี

สมองฝ่อวัยชรา

86

2 ก.ย. 65

5656/65 ร.ต.โสภณ ยงยืน

ธ.อุดรธานี

หัวใจล้มเหลว

72

22 ส.ค. 65

5657/65 นาง แสวง ทองก้อน

ทน.2

เบาหวานและความดันโลหิตสูง

72

27 ส.ค. 65

5658/65 นาย อรรถชิต หลวงเจริญ

ป.2 พัน.2 รอ.

มะเร็งปอดระยะลุกลาม

70

13 ส.ค. 65

5659/65 นาง คาน ชิมมุม

มทบ.32

ภาวะหัวใจล้มเหลว

72

27 ก.ค. 65

ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งตับอ่อน

64

10 ก.ย. 65

5661/65 ร.ต.เสนอ เกษมสิทธิ์

ธ.ราชบุรี

มะเร็งลาไส้

90

14 ส.ค. 65

5662/65 นาย บุญศรี ภูประวัน

ธ.ขอนแก่น

เบาหวานร่วมกับวัยชรา

81

24 ส.ค. 65

5663/65 นาง บุญโฮม คามุกดา

ธ.ขอนแก่น

มะเร็งปอดระยะสุดท้าย

89

31 ส.ค. 65

5664/65 นาง ทองรส โคตะมะ

ธ.ชุมแพ

เบาหวาน

73

22 ส.ค. 65

5660/65

นาง ลลิตภัทร แสงใส
(ภัทรีญา สาตรรอด)

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5665/65 นาง สมร โยธะชัย

ธ.ขอนแก่น

ไตวายเฉียบพลัน

84

12 ส.ค. 65

5666/65 นาย ทองใบ ศรเจริญ

มทบ.26

มะเร็งปอด

71

29 ส.ค. 65

5667/65 นาง ราพึง พี่พิมาย

ธ.บางบัว

ปอดติดเชื้อ

75

1 ก.ย. 65

5668/65 จ.ส.อ.ประยงค์ กระจ่างสี

ธ.เตาปูน

ติดเชื้อเรื้อรังที่กระดูกนิว้ เท้า

70

3 ก.ย. 65

5669/65 นาย เหรียญ ล้าเลิศ

ธ.อิมพีเรียล เวิลด์ สาโรง เบาหวาน

85

2 ก.ย. 65

5670/65 จ.ส.อ.นาพล ปันจุติ

ธ.ตลาดหนองหอยเชียงใหม่

ติดเชื้อโควิด-19

70

5 ส.ค. 65

5671/65 นาย สุนทร ปิยไพร

ธ.ศรีย่าน

ปอดติดเชื้อ

75

31 ส.ค. 65

5672/65 นาย ประชุม ภูมิผิว

พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 ปอดติดเชื้อ

56

17 ส.ค. 65

5673/65 นาย ทองอิน คาตึก

พัน.พัฒนา 3

มะเร็งปอด

76

19 ส.ค. 65

5674/65 ร.ต.จตุพร พิมสารดุก

มทบ.33

มะเร็งปอด

36

9 ส.ค. 65

5675/65 จ.ส.อ.สุนทร แก้วขอนแก่น

ธ.ร้อยเอ็ด

มะเร็งตับ

80

7 ก.ย. 65

5676/65 นาง คา ปัญญา

ธ.เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย

มะเร็งปอด

83

9 ส.ค. 65

5677/65 นาย สนั่น แสงเงิน

ธ.ลาปาง

ชราภาพ

79

20 มี.ค. 65

5678/65 นาง บัวไข คาศรี

ธ.อุดรธานี

หัวใจล้มเหลว

83

14 มิ.ย. 65

5679/65 นาง จิระพันธุ์ สมัครการ(กาวิวงค์)

กสษ.3 กส.ทบ.

ติดเชื้อที่ปอด

62

20 ส.ค. 65

5680/65 ร.ต.รณชัย ช่วงแก้ว

ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด

64

17 ส.ค. 65

5681/65 พ.อ.บุญส่ง จินดา

ธ.ศรีย่าน

เลือดออกในทางเดินอาหารและ
โพแทสเซียมสูง

69

12 ก.ย. 65

5682/65 พ.อ.สมเจตน์ บุญวิวัฒน์

ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า

ไตวาย

88

10 ก.ย. 65

5683/65 จ.ส.อ.สมชัย จันทองจีน

ธ.ราชบุรี

ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ

75

8 ก.ย. 65

5684/65 นาง บัวพันธ์ คงรักษ์

คส.สพ.ทบ.

ปอดติดเชื้อ

57

28 ส.ค. 65

5685/65 นาย คามา ติ๊บประใจ

ธนาณัติ

ไตระยะที่ 5

82

28 ส.ค. 65

5686/65 นาง วิเชียร มีนายน

ธ.เพชรบุรี

เลือดออกในสมอง

86

10 เม.ย. 65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุทถี่ งึ แก่กรรม

อายุ วัน ทีเ่ สียชีวติ

5687/65 นาย จานงค์ ยืนยิ่ง

ธ.อุบลราชธานี

เลือดออกในสมองจากความดัน
โลหิตสูงฉุกเฉิน

61

2 ก.ย. 65

5688/65 นาง เสน มากสง

ธ.พัทลุง

สมองฝ่อวัยชรา

87

31 ส.ค. 65

5689/65 นาย แจ้ง ใจเชื่อม

ธ.บิ๊กซี-ลาพูน

หัวใจล้มเหลวฉับพลัน

79

19 ส.ค. 65

5690/65 จ.ส.อ.พิทยา คาละกาย

ธ.ชลบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

61

29 ส.ค. 65

5691/65 ร.ท.ดิเรก คะชาชื่น

ธ.หนองมน

มะเร็งตับ

72

30 ส.ค. 65

5692/65 ร.ต.ประเสริฐ เพ่งพิศ

ธ.สะพานควาย

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

85

19 พ.ค. 65

5693/65 นาง กัลยาณี ภูพานทอง

วิสามัญ

ข้ออักเสบติดเชื้อ

86

5 ก.ค. 65

5694/65 นาง ประมวล ทองปั้น

นทพ.

มะเร็งปีกมดลูก

62

30 ส.ค. 65

5695/65 นาง ปราณี พรหมชินวงศ์

รพ.รร.6

สันนิษฐานปอดติดเชื้อโควิด-19

86

10 ก.ย. 65

5696/65 จ.ส.อ.สนั่น แก้วบรรจง

ธ.ปากเกร็ด

โรคประจาตัว

85

11 ก.ย. 65

5697/65 นาย เสน่ห์ อินทโฉม

ธ.แจ้งวัฒนะ

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

88

12 ก.ย. 65

5698/65 ร.ต.จานงค์ กันทะไชย

ธ.สกลนคร

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

67

16 ส.ค. 65

5699/65 นาง นาจ วงศ์แก้ว

ทภ.2

พิษจากการกลืนยาฆ่าวัช พืช

69

4 ส.ค. 65

5700/65 นาย มัสตอฟา แดงมิน

ศอ.สพ.ทบ.

ติดเชื้อในปอด

73

24 ส.ค. 65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

54

ผนวก ค
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ที่ถูกถอนสภาพออกจากทะเบียนสมาชิกชั่วคราว
ล าดับ

ยศ-ชือ่ -สกุล

เลขทะเบียน

สัง กัด

เดือนทีค่ า้ ง ศพทีค่ า้ ง

1

นาย หรรษธร กุศลสนอง

5395004801

ธ.สนามเสือป่า

มิ.ย. 65

2381/65

2

นาง ปรินทร เกษรานนท์

5396001166

ธ.น่าน

มิ.ย. 65

2381/65

3

นาง รัตนา ผิวบาง

5396002271

ธ.ปราจีนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

4

นาง กนกวรรณ งามเย็น

5396002510

มทบ.12

พ.ค. 65

1781/65

5

นาง ละเมียด เทพอาสน์

5396004419

ธ.เพชรบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

6

นาง จารุวรรณ อินทร์โท่โล่

5396005162

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

7

พ.อ. ญาณกร ธิติบุณยกร

5401015041

ศอว.ศอพท.

พ.ค. 65

1781/65

8

ร.อ. สุช ิน มงการ

5405000054

ธ.ศรีย่าน

มิ.ย. 65

2381/65

9

พ.ท. สัณหกิจ แฟ้มคลองขอม

5405000395

ธ.สกลนคร

มิ.ย. 65

2381/65

10 จ.ส.อ. ยิ้มแย้ม ญาณสุวรรณ

5405004463

ธ.สระแก้ว

มิ.ย. 65

2381/65

11 จ.ส.อ. อนุตรา โทนุบล

5405017798

ธ.อุตรดิตถ์

มิ.ย. 65

2381/65

12 น.ส. นิภาพร กล้วยเนียม

5405018418

ธ.ศรีย่าน

มิ.ย. 65

2381/65

13 นาง เสาวพรรณ แท้ช ัยศรี

5405018474

ธ.โรบินสัน โอเชียน-น.ศ.

มิ.ย. 65

2381/65

14 จ.ส.อ. สามารถ วัฒนะ

5405019914

มทบ.15

พ.ค. 65

1781/65

15 นาย เพ็ช ร พยนต์เลิศ

5405020836

ธ.บางเขน (เซ็นทรัล)

มิ.ย. 65

2381/65

16 นาง ช่อทิพย์ ทานองนาค

5405021078

ธ.โลตัส ประชาชื่น

มิ.ย. 65

2381/65

17 นาง สารวย น้อยแนม

5406002521

ธ.ชุมพร

มิ.ย. 65

2381/65

18 นาง อาแล วังคีรี

5406003229

ธ.เพชรบูรณ์

มิ.ย. 65

2381/65

19 นาย ประสิทธิ์ วังคีรี

5406003233

ธ.เพชรบูรณ์

มิ.ย. 65

2381/65

20 นาง รัช นี โอฬารสกุล

5406003753

ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร
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21 นาง พวงผกา ใจตรง

5406006269

ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด

มิ.ย. 65

2381/65

22 นาง พรรณี รอดพันธุ์

5406007708

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

23 นาง เรณู ลิวอิส

5406008649

ธนาณัติ

เม.ย. 65

1201/65

24 นาง มยุรี กระทู้

5406010962

ธ.เพชรบูรณ์

มิ.ย. 65

2381/65

25 นาย สุพล พึ่งตน

5406010983

ธ.เพชรบูรณ์

มิ.ย. 65

2381/65

26 น.ส. สุกัญญา จันทร์จารัส

5406011357

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

27 นาง สุวรรณา อินสุริยา

5406012092

ธ.เพชรบูรณ์

มิ.ย. 65

2381/65

28 นาง จรรยารักษ์ บุญมาตุ่น

5406013315

ธ.อุดรธานี

มิ.ย. 65

2381/65

29 นาง นฤมล สืบน้อย

5406014058

ธ.ถ.เวสสุวรรณ์ (นครสวรรค์)

มิ.ย. 65

2381/65

30 นาง หนูเดือน สูงสันเขต

5406015285

ธ.กาแพงเพชร

มิ.ย. 65

2381/65

31 น.ส. เยาวรัตน์ ขาเขียว

5406016940

ธ.ที-สแควร์

มิ.ย. 65

2381/65

32 นาง สมใจ มงการ

5406017340

ธ.ศรีย่าน

มิ.ย. 65

2381/65

33 นาง ประยูร สีหะวงษ์

5406018914

ธ.บางบัวทอง

มิ.ย. 65

2381/65

34 นาง ศรีเมือง เกษรกุล

5406020311

ธ.โลตัส ประชาชื่น

มิ.ย. 65

2381/65

35 จ.ส.ต. เสน่ห์ นาสมวงค์

5410000891

ธ.สนามเป้า

มิ.ย. 65

2381/65

36 นาย สุนทร อุบลพงษ์

5410002926

ธ.บิ๊กซี-น.ว. (วี-สแควร์)

มิ.ย. 65

2381/65

37 ส.อ. กานต์พจน์ ภูดวงดาษ

5410003148

ธ.ร้อยเอ็ด

มิ.ย. 65

2381/65

38 พ.ท. วรวุธ เพิ่มกาลังพล

5410003935

ธ.เซ็นทรัลเฟสติวัล-ช.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

39 จ.ส.อ. บัญชา หนูคง

5410004395

ธ.สานักราชดาเนิน

มิ.ย. 65

2381/65

40 พ.อ. สิริช ัย แสงชูโต

5410006270

ธ.กองบัญชาการกองทัพบก

มิ.ย. 65

2381/65

41 ด.ต. สุริยา สร้อยสูงเนิน

5410008120

ธ.ปัตตานี

มิ.ย. 65

2381/65

42 ส.อ. ผวน วันทอง

5410008391

ธ.ตลาดหัวอิฐ-น.ศ.

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร
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43 ร.ต. สมบัติ เกิดคล้าย

5410009385

ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

44 จ.ส.อ. ทศพล เฉิดรักษา

5410009477

ธ.อุดรธานี

มิ.ย. 65

2381/65

45 นาง อัฒนา อมรวงศ์

5410012866

ธ.ร้อยเอ็ด

มิ.ย. 65

2381/65

46 จ.ส.อ. ประกิต ขวัญพะงุ้น

5410013711

ศปภอ.ทบ.4

เม.ย. 65

1201/65

47 ร.ต. สุริยา ตาวัน

5410014253

มทบ.43

เม.ย. 65

1201/65

48 จ.ส.ต. สุพล โพธิ์ช ัย

5410014607

ธ.บ้านแอนด์บียอนด์-ข.ก.

มิ.ย. 65

2381/65

49 ส.ต. ธนิต จังพานิช

5410014882

ธ.โพธาราม

มิ.ย. 65

2381/65

50 ร.อ.หญิง ลดาวัลย์ อาจหาญ

5410015006

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

51 พล.อส. กฤษฎา ภู่รัก

5410015325

ธ.เดอะคริสตัล

มิ.ย. 65

2381/65

52 จ.ส.อ. สุริยะ อินอร่าม

5410015433

ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉ.ช.

มิ.ย. 65

2381/65

53 นาง อรทัย ศิรินทร์

5410018245

ธ.นครพนม

มิ.ย. 65

2381/65

54 นาง ธมลวรรณ ตาทอง

5410018432

ส่วนกลาง

พ.ค. 65

1781/65

55 จ.ส.อ. ธานินทร์ ใจกล้า

5410018873

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

56 นาง ทองใบ ใจกล้า

5410018878

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

57 ส.อ. จิรศักดิ์ บุญนาค

5410020106

ธ.ชลบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

58 นาง พัช ยา บัวแสง

5410021174

ธ.เพชรบูรณ์

มิ.ย. 65

2381/65

59 นาย ถนอมศักดิ์ เสนาป่า

5410021501

ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

มิ.ย. 65

2381/65

60 ส.อ. ดิเรก สายศรี

5410021845

ธ.ปักธงชัย

มิ.ย. 65

2381/65

61 ร.ท. วิรุจ นพรัตน์

5410022450

กรม ทพ.48

เม.ย. 65

1201/65

62 จ.ส.อ. สมศักดิ์ วรรณพราหมณ์

5410022881

ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี

มิ.ย. 65

2381/65

63 นาง ฉวี ป้องสีดา

5420000111

ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

มิ.ย. 65

2381/65

64 ส.อ. เกรียงศักดิ์ โทพา

5420001958

ธ.สนามเป้า

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร
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65 นาง จินตนา ทองเอม

5420003907

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

66 นาง บัวยน พาคา

5420003996

ธ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
อยุธยา

มิ.ย. 65

2381/65

67 น.ส. ณพัช ญ์มณฑ์ สุขนันภินี

5420004176

ธ.ย่อยถนนสรงประภา

มิ.ย. 65

2381/65

68 นาง คิด เฉลิมรัตน์

5420004515

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

69 นาง จุ๋ม เวทมนต์

5420004908

ธ.พิมาย

มิ.ย. 65

2381/65

70 นาง วงเดือน เดชะ

5420005252

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

71 จ.ส.อ. สุนทร สิทธิรักษ์

5420005361

ร.15 พัน.1

พ.ค. 65

1781/65

72 ส.อ. ประสพโชค บุราณเดช

5420005883

ศซส.สพ.ทบ.

เม.ย. 65

1201/65

73 ว่าที่ ร.ต. พัฒธพณ ฐิติวัช รากูล

5420006975

ธ.ถ.พระรามที่ 9

มิ.ย. 65

2381/65

74 นาง ภิรมณ์ แก้วหลง

5420007536

ธ.เชียงราย

มิ.ย. 65

2381/65

75 นาง คามวย นิตยาสิทธิ์

5420009002

ธ.ขอนแก่น

มิ.ย. 65

2381/65

76 ส.อ. เรืองศักดิ์ ไทยนุกูล

5430000051

ธ.ชุมพร

มิ.ย. 65

2381/65

77 ส.ต. ปรัช ญา เรืองสังข์

5430000189

มทบ.41

ก.พ. 65

1/65

78 นาง บุญจันทร์ สุพล

5430001606

ร.111 พัน.1

พ.ค. 65

1781/65

79 จ.ส.อ. วีรยุทธ พรหมจันทร์

5430002189

ร.7 พัน.5

พ.ค. 65

1781/65

80 ส.ท. สมเกียรติ โกมุท

5430002275

ธ.ปากเกร็ด

มิ.ย. 65

2381/65

81 นาย พิพัฒน์พงษ์ ตาทอง

5430002533

ส่วนกลาง

พ.ค. 65

1781/65

82 นาง แดง แก่นจันทร์

5430002937

ธ.สนามเสือป่า

มิ.ย. 65

2381/65

83 นาย จรรรงค์ ฉัตรเงิน

5430003002

ธ.ลพบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

84 นาง จิราภรณ์ กลิ่นหอม

5430003079

ธ.ลาปาง

มิ.ย. 65

2381/65

85 นาง อรวรรณ ศรีสมุทร์

5430003270

ธ.ลพบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

86 นาย ยงยุทธ ศรีสนธิ์

5430003564

ธ.เพชรบูรณ์

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร
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87 นาง จารัส ศรีสนธิ์

5430003571

ธ.เพชรบูรณ์

มิ.ย. 65

2381/65

88 นาย ชาติช าย สุจริต

5430004415

ธ.ปราณบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

89 น.ส. ประภัสสร สุจริต

5430004455

ธ.ปราณบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

90 นาย ภาณุพงศ์ ปรางจันทร์

5430004474

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

91 นาย สุพรรณ สายศรี

5430005589

ธ.ปักธงชัย

มิ.ย. 65

2381/65

92 นาง จูมลี สายศรี

5430005591

ธ.ปักธงชัย

มิ.ย. 65

2381/65

93 จ.ส.อ. วีระ ดีระเมียด

5430006051

มทบ.25

พ.ค. 65

1781/65

94 นาย ยุทธนา อาจหาญ

5430007282

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

95 น.ส. แสงเดือน กรมกอง

5430007470

ธ.หล่มสัก

มิ.ย. 65

2381/65

96 น.ส. นิภา จันทรแขวง

5430008934

ธ.ตลาดถนอมมิตร วัช รพล

มิ.ย. 65

2381/65

97 ส.อ. นรวิช ญ์ ประทุมรัตน์

5430009149

ธ.บางบัว

มิ.ย. 65

2381/65

98 อส.ทพ. วิสูตร ไผ่ศิลาผาภูมิ

5430009384

ธ.กาญจนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

99 อส.ทพ. นิยม เหล็กไหล

5430009806

กรม ทพ.13

พ.ค. 65

1781/65

100 น.ส. จันทร์เพ็ญ ป้อมทอง

5430009892

ธ.กองบัญชาการกองทัพบก

มิ.ย. 65

2381/65

101 นาง บังอร จันทรวิจิตร

5440000761

ธ.ตระการพืช ผล

มิ.ย. 65

2381/65

102 นาง วิมลรัตน์ หาญระเบียบ

5440000766

ธ.ตระการพืช ผล

มิ.ย. 65

2381/65

103 นาง จุรีมาท ภู่พันธ์

5440001668

ธ.เพชรบูรณ์

มิ.ย. 65

2381/65

104 นาง พัตร์ ศรีใส

5440002778

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

105 นาง เพชรรัตน์ แสงรัตน์

5440002782

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

106 นาย เหลือง ดีระเมียด

5440003362

มทบ.25

พ.ค. 65

1781/65

107 นาง ละเอียด ดีระเมียด

5440003376

มทบ.25

พ.ค. 65

1781/65

108 นาง ผิน แพนลา

5440006513

ธ.ปราจีนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร
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109 นาง สิรภัทร แพนลา

5440006520

ธ.ปราจีนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

110 นาง นงนุช บุญเชื่อม

5440006805

ธ.สระแก้ว

มิ.ย. 65

2381/65

111 นาง นิษฐ์สุดา อิศรางกูร ณ อยุธยา

5440007178

ธ.อ่างทอง

มิ.ย. 65

2381/65

112 จ.ส.อ. สมปอง เอิบอิ่ม

5440007233

ธ.กระทุ่มแบน

มิ.ย. 65

2381/65

113 จ.ส.อ. ไพศาล คะเณเร็ว

5440007359

ป.5 พัน.105

มี.ค. 65

601/65

114 ส.อ. วุฒิพงษ์ จันทร์ดี

5440007668

ธ.ศรีย่าน

มิ.ย. 65

2381/65

115 นาง มลิวัลย์ ถาวร

5440007895

ธ.โรบินสัน สระบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

116 อส.ทพ. จันที จันทะเกษ

5440008688

ธ.อุบลราชธานี

มิ.ย. 65

2381/65

117 อส.ทพ. บุญเลิศ พ่อขันชาย

5440008708

ธ.สกลนคร

มิ.ย. 65

2381/65

118 นาง อ้อมจิตร เพ็งนิ่ม

5440009524

ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ

มิ.ย. 65

2381/65

119 น.ส. จตุพร นาแล

5440010154

ธ.ปราจีนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

120 จ.ส.อ. ณรงค์ ป้องคาลา

5450000237

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

121 นาย ถวิล ปุระสะธัมมัง

5450000238

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

122 นาง คาพันธ์ ปุระสะธัมมัง

5450000241

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

123 นาง กรรณิการ์ ศรีแจ่ม

5450000513

ธ.ท่าเรือ

มิ.ย. 65

2381/65

124 นาย สุทธิรักษ์ โนจากุล

5450000664

ธ.โรบินสัน-กาญจนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

125 นาย ชื่น พุ่มจิตร

5450000819

ธ.เพชรบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

126 นาง สายทอง ตะนาดไธสง

5450002712

ธ.เตาปูน

มิ.ย. 65

2381/65

127 น.ส. นวลศรี เกตุแก้ว

5450002895

ธ.กาญจนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

128 นาง สถาพร ชัยทิพย์

5450002964

ธ.กาญจนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

129 น.ส. นันทวรรณ สหายแก่น

5450003396

ธ.ขอนแก่น

มิ.ย. 65

2381/65

130 น.ส. มานะ จาดเมือง

5450003414

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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131 นาง กรรณิการ์พร พรพีระสกุล

5450003718

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

132 น.ส. มณีนุช ทองเอม

5450004265

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

133 นาง มนสิช า ไชยทน

5450005432

ธ.เชียงราย

มิ.ย. 65

2381/65

134 นาง นารีรัตน์ ธิตบิ ุณยกร

5450005982

ศอว.ศอพท.

พ.ค. 65

1781/65

135 ส.อ. ชาญชัย ศิริโก่งธนู

5450006737

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

136 จ.ส.อ. พัลลภ บุญคา

5450007250

ธ.ร้อยเอ็ด

มิ.ย. 65

2381/65

137 น.ส. ปริญญาวัลย์ ปรางจันทร์

5450007717

ธ.เซ็นทรัล-พ.ล.

มิ.ย. 65

2381/65

138 นาง จีรพร เมืองสุข

5450007745

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

มิ.ย. 65

2381/65

139 ส.อ. เจตน์สฤษฏิ์ แก้วรัตน์

5450008595

ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง

มิ.ย. 65

2381/65

140 จ.ส.อ. ศักดิ์ พรหมรักษา

5450009749

ร.15 พัน.4

พ.ค. 65

1781/65

141 นาง สุมาลี พึ่งผล

5450010582

ธ.ศรีย่าน

มิ.ย. 65

2381/65

142 น.ส. อโนมา เย็นนัทธี

5450010647

ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์เซนเตอร์

มิ.ย. 65

2381/65

143 นาย รังสรรค์ เสืออิ่ม

5450011598

ธ.หัวหมาก

มิ.ย. 65

2381/65

144 นาง ณัฐสินี กสิเวช

5450011847

ธ.สนามเป้า

มิ.ย. 65

2381/65

145 น.ส. กัญจ์ภาชัญ สังข์ศรีแก้ว

5450011982

ธ.ลาปาง

มิ.ย. 65

2381/65

146 นาง พรวลัย เมฆสว่าง

5450013452

ธ.โลตัส ประชาชื่น

มิ.ย. 65

2381/65

147 นาง สุปราณี สุริยันต์

5450013943

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

148 นาง เปรมฤดี ตัณฑิกุล

5450014072

ธ.สกลนคร

มิ.ย. 65

2381/65

149 นาง บาหยัน สร้อยสูงเนิน

5460000105

ธ.ปัตตานี

มิ.ย. 65

2381/65

150 จ.ส.อ. คุณธรรม สุเทนะ

5460001778

พัน.บ.21

พ.ค. 65

1781/65

151 ส.อ. มานพ วงค์วุฒิ

5460002314

ธ.ลพบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

152 นาย นคร บุศย์ปรีช า

5460003292

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

61

ล าดับ

ยศ-ชือ่ -สกุล

เลขทะเบียน

สัง กัด

เดือนทีค่ า้ ง ศพทีค่ า้ ง

153 นาย วิรัตน์ วงษ์เลิศ

5460003322

ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2

มิ.ย. 65

2381/65

154 นาง ศรีมอญ สักลอ

5460003388

ธ.เชียงราย

มิ.ย. 65

2381/65

155 นาง จันทร์ดี ยั่งยืน

5460003418

ธ.พะเยา

มิ.ย. 65

2381/65

156 พ.อ. จานงค์ ช่วยบุญนา

5460003552

มทบ.41

ต.ค. 59

3761/59

157 ส.อ. นิพิช ฌน์ คงเงิน

5460005186

ธ.บิ๊กซี-น.ว. (วี-สแควร์)

มิ.ย. 65

2381/65

158 นาย ก่า ขันนาค

5460006603

ธ.ราชบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

159 นาง มานิตย์ ขันนาค

5460006606

ธ.ราชบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

160 นาย พ้อม บุญคา

5460006966

ธ.ร้อยเอ็ด

มิ.ย. 65

2381/65

161 นาย คา โพธิ์ช ัย

5460007159

ธ.บ้านแอนด์บียอนด์-ข.ก.

มิ.ย. 65

2381/65

162 นาย ทวี ขันเพชร

5460007564

ธ.ยโสธร

มิ.ย. 65

2381/65

163 นาง เรณู แผ้วเฉลิมสุข

5460008400

ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

164 นาง กนกพร มากบุญดี

5460008413

พัน.บ.41

พ.ค. 65

1781/65

165 นาง พุทธี นาสมวงค์

5460009261

ธ.สนามเป้า

มิ.ย. 65

2381/65

166 ส.ต. มานพ โสภี

5460009572

ธ.อานาจเจริญ

มิ.ย. 65

2381/65

167 น.ส. พัช ราภา กรรษา

5460009913

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

168 นาง ฟองจันทร์ ราชวังใน

5460010512

ธ.แพร่

มิ.ย. 65

2381/65

169 นาง รุ่งรวี อินทร์ประสิทธิ์

5460010682

ธ.น่าน

มิ.ย. 65

2381/65

170 นาง บัวจันทร์ ณ ลาพูน

5460010697

ธ.มีโชค พลาซ่า เชียงใหม่

มิ.ย. 65

2381/65

171 นาง กี่ ฤทธิศักดิ์

5460011739

ธ.เลย

มิ.ย. 65

2381/65

172 อส.ทพ. พีรยุทธ ฤทธิศักดิ์

5460011776

ธ.เลย

มิ.ย. 65

2381/65

173 อส.ทพ. สิทธิพร สุทธิ

5460013313

ธ.เลย

มิ.ย. 65

2381/65

174 นาง รุจี พูลแย้ม

5460013869

ธ.ลพบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

62

ล าดับ

ยศ-ชือ่ -สกุล

เลขทะเบียน

สัง กัด

เดือนทีค่ า้ ง ศพทีค่ า้ ง

175 ร.ต. พลการ ปั้นพิพัฒน์

5460014477

ส่วนกลาง

เม.ย. 65

1201/65

176 นาง สมยา เหมือนพระ

5460014632

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

177 นาง อรุณี ม่วงสอน

5460015620

ธ.อุทัย-อยุธยา

มิ.ย. 65

2381/65

178 น.ส. อุระวะรา ซอมรัมย์

5460015676

ขว.ทบ.

พ.ค. 65

1781/65

179 นาย ก้อน ปุ๊กออน

5460016109

ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

180 นาย พีรวัฒน์ พุกสุข

5470000050

ธ.ราชบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

181 ส.อ. ภาณุพล เตชะกุลัง

5470000174

ธ.บ้านโป่ง

มิ.ย. 65

2381/65

182 อส.ทพ. ชาญณรงค์ ศรีวรรณ

5470000918

ธ.น่าน

มิ.ย. 65

2381/65

183 นาง ธนพร แจ้งกระมล

5470001299

ธ.กาญจนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

184 นาย วันชัย สร้อยสน

5470001363

ธ.เตาปูน

มิ.ย. 65

2381/65

185 ส.อ. พิทักษ์ พ่วงรอด

5470001410

มทบ.43

เม.ย. 65

1201/65

186 ร.ต. ณัฐพงษ์ ศรีบุรินทร์

5470001657

กง.ทบ.

พ.ค. 65

1781/65

187 จ.ส.อ. ภูวนาท พุดประกอบ

5470002066

ศฝ.นศท.มทบ.42

เม.ย. 65

1201/65

188 ส.อ. มนัส พลเยี่ยม

5470002082

สส.

ธ.ค. 64

5501/64

189 จ.ส.อ. สมเกียรติ ขันธวิช ัย

5470002406

ธ.ปราจีนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

190 น.ส. เบญจวรรณ สัช ชา

5470003154

ธ.รพ.รร.6

มิ.ย. 65

2381/65

191 นาง อรวรรณ ตรีภาค

5470003256

ธ.อุทัย-อยุธยา

มิ.ย. 65

2381/65

192 นาง ประภา ลับแลใจ

5470003298

ธ.ถ.ติวานนท์

มิ.ย. 65

2381/65

193 นาง อัจฉรา ศรีสังวาลย์

5470003728

ธ.บางใหญ่ซ ิตี้

มิ.ย. 65

2381/65

194 นาง เพ็ญศิริ อนุสรณ์

5470004553

ธ.นครราชสีมา

มิ.ย. 65

2381/65

195 นาง ทัศนีย์ ศรีโวหะ

5470004554

ธ.ศรีสะเกษ

มิ.ย. 65

2381/65

196 นาง พายับ วงค์วุฒิ

5470005067

ธ.ลพบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

63

ล าดับ

ยศ-ชือ่ -สกุล

เลขทะเบียน

สัง กัด

เดือนทีค่ า้ ง ศพทีค่ า้ ง

197 จ.ส.อ. ซูไฮรี ซิ

5480001348

ร.5 พัน.3

พ.ค. 65

1781/65

198 จ.ส.อ. ธงชัย คุ้มตระกูล

5480001456

ม.พัน.16 พล.ร.5

เม.ย. 65

1201/65

199 จ.ส.ท. สุเนตร พันธ์เพชร

5480002190

ป.3 พัน.13

พ.ค. 65

1781/65

200 ร.ท. อาทิตย์ พรมนอก

5480002360

ป.3 พัน.13

พ.ค. 65

1781/65

201 จ.ส.อ. วีระยุทธ ศรีวริสาร

5480003106

ร.5 พัน.3

พ.ค. 65

1781/65

202 นาง กาบ ขันพล

5480003823

ธ.สันป่าข่อย-ช.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

203 นาง เกษร ทาโบราณ

5480004111

ธ.ขอนแก่น

มิ.ย. 65

2381/65

204 นาง อภิจารวี สละ

5480004164

ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง

มิ.ย. 65

2381/65

205 ส.อ. คมกฤช ทองอุไร

5480005160

ธนาณัติ

พ.ค. 65

2201/65

206 นาง เสถียร แก้วมะ

5480005552

ธ.สกลนคร

มิ.ย. 65

2381/65

207 จ.ส.ท. สุธีระ เพียรพิทักษ์

5480005981

มทบ.28

พ.ค. 65

1781/65

208 พ.ต. ธนวัฒน์ เนตรน้อย

5480006067

ธ.สานักราชดาเนิน

มิ.ย. 65

2381/65

209 นาย บุญเลิศ พูลผล

5480006180

ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

210 นาย พรมมินทร์ นามวงค์

5480006923

ธ.ร้อยเอ็ด

มิ.ย. 65

2381/65

211 นาง ทองกูล แข็งฤทธิ์

5480007607

ธ.น่าน

มิ.ย. 65

2381/65

212 นาง หนู พูลผล

5480008041

ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

213 พ.อ.หญิง ณัฐประภา สุริยมณฑล

5480010098

พบ.

พ.ย. 64

4901/64

214 อส.ทพ. สยาม พิมพร

5480010510

กรม ทพ.13

พ.ค. 65

1781/65

215 นาง ธนพร ดอกรัก

5490000241

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

216 จ.ส.อ. วีระเชษฐ์ วุฒิสวัสดิ์

5490003015

ธ.น่าน

มิ.ย. 65

2381/65

217 จ.ส.ต. ธรรมรัตน์ พุทธกาล

5490003777

ธ.นาสาร

มิ.ย. 65

2381/65

218 นาง ฐิติภรณ์ ผิววันดี

5490004640

มทบ.37

เม.ย. 65

1201/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

64

ล าดับ

ยศ-ชือ่ -สกุล

เลขทะเบียน

สัง กัด

เดือนทีค่ า้ ง ศพทีค่ า้ ง

219 นาง สายใจ หาวัน

5490004652

มทบ.37

เม.ย. 65

1201/65

220 ส.อ. ศุภชัย ศรีสุระ

5490005253

ธ.อุบลราชธานี

มิ.ย. 65

2381/65

221 นาย ธวัช ชัย แก้วรัตน์

5490005280

ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง

มิ.ย. 65

2381/65

222 อส.ทพ. เจริญ กองอุดมกิจ

5490006348

กรม ทพ.32

พ.ค. 65

1781/65

223 นาง บัวพัน กองอุดมกิจ

5490006354

กรม ทพ.32

พ.ค. 65

1781/65

224 นาย บัวลา ผลจาปา

5490006460

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

225 ส.อ. มงคลชัย ทรัพย์บุญทวี

5490006465

มทบ.46

พ.ค. 65

1781/65

226 น.ส. ปทุมวดี พันธ์หนอย

5490006866

ธ.กาญจนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

227 นาง จอย พันศิริพัฒน์

5490007111

ธ.ราชบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

228 นาง สมทรง สีดาโคตร

5490007917

ธ.ปากช่อง

มิ.ย. 65

2381/65

229 นาง สุมาลี โพธิ์ช ัย

5490008549

ธ.บ้านแอนด์บียอนด์-ข.ก.

มิ.ย. 65

2381/65

230 จ.ส.อ. กรุงศรี นวนลมลี

5490008812

ร.3 พัน.1

พ.ค. 65

1781/65

231 ส.อ. ปรีดีย์ ศรีละออง

5490009716

ช.พัน.9 พล.ร.9

พ.ค. 65

1781/65

232 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ บุญตา

5490009994

กรม ทพ.14

พ.ค. 65

1781/65

233 จ.ส.อ. พจน์จรินทร์ วังขุนพรหม

5490010069

ร.152 พัน.3

พ.ค. 65

1781/65

234 จ.ส.อ. วีระ จานงค์รัตน์

5490011223

ร.25 พัน.3

พ.ค. 59

1321/59

235 น.ส. วรนารี ปรางจันทร์

5500000009

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

236 นาง จันทร์จิรา ดอนชาไพร

5500000149

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

237 นาย สุรินทร์ ดอนชาไพร

5500000152

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

238 ส.อ. ธีรวัฒน์ ทองแก้วละเอียด

5500000241

พล.ร.15

มี.ค. 65

601/65

239 ส.อ. เชิด จัตุรัตต์

5500000814

ร.23 พัน.4

พ.ค. 65

1781/65

240 จ.ส.ต. บุญฤทธิ์ ดิเรกสุข

5500000926

ร.14 พัน.2

พ.ค. 65

1781/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

65

ล าดับ

ยศ-ชือ่ -สกุล

เลขทะเบียน

สัง กัด

เดือนทีค่ า้ ง ศพทีค่ า้ ง

241 น.ส. สิริพร จีวัน

5500001680

ธ.บางบัวทอง

มิ.ย. 65

2381/65

242 นาย หอม พิมพร

5500002675

กรม ทพ.13

พ.ค. 65

1781/65

243 นาง สมวงศ์ เรืองพุ่ม

5500002838

ธ.ราชบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

244 นาย ผ่าน อุ่นพา

5500003430

ธ.อุตรดิตถ์

มิ.ย. 65

2381/65

245 ส.อ. โสภณ จันทร์ฉาย

5500003712

ร.5 พัน.2

พ.ค. 65

1781/65

246 ว่าที่ ร.ต.หญิง พัฒนะ ประสมทรัพย์

5500003736

ธ.รพ.รร.6

มิ.ย. 65

2381/65

247 นาง ลาไพ สิงห์แก้ว

5500004110

ธ.สะพานควาย

มิ.ย. 65

2381/65

248 นาง บุญมี ธรรมวงค์

5500004614

ธ.อุบลราชธานี

มิ.ย. 65

2381/65

249 นาย โสม เอกพิมพ์

5500004615

ธ.อุบลราชธานี

พ.ค. 65

1781/65

250 นาง หนูเต็ม เอกพิมพ์

5500004616

ธ.อุบลราชธานี

มิ.ย. 65

2381/65

251 ส.อ. กิตติศักดิ์

5500004990

กรม ทพ.45

มี.ค. 65

601/65

252 นาง สงวน คันธบุปผา

5500005616

ธ.ปราจีนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

253 นาง วิช ดา สุวรรณ์

5500005667

ธ.ย่อยถนนสรงประภา

มิ.ย. 65

2381/65

254 นาง บังอร บรรเทิงสุข

5500005877

ส.พัน.35 นสศ.

เม.ย. 65

1201/65

255 อส.ทพ. ศิริช ัย ศิริมา

5500005962

ธ.กาญจนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

256 พล.อส. สุรศักดิ์ พนัสนาชี

5500006041

ธ.ชุมพร

มิ.ย. 65

2381/65

257 นาง จาเลย บุญตา

5500006438

กรม ทพ.14

พ.ค. 65

1781/65

258 น.ส. กัญชรีย์ บุญรมย์

5500006533

ธ.รพ.รร.6

มิ.ย. 65

2381/65

259 ส.อ. รณฤทธิ์ โคตรแสงศรี

5500007117

ร.3 พัน.3

พ.ค. 65

1781/65

260 ส.อ. ชาติช าย ไปบน

5500007148

ธ.เสริมไทย-ม.ค.

มิ.ย. 65

2381/65

261 นาง นัน โคตรแสงศรี

5500007623

ร.3 พัน.3

พ.ค. 65

1781/65

262 นาย สวย โคตรแสงศรี

5500007624

ร.3 พัน.3

พ.ค. 65

1781/65

คงโหรน

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

66

ล าดับ

ยศ-ชือ่ -สกุล

เลขทะเบียน

สัง กัด

เดือนทีค่ า้ ง ศพทีค่ า้ ง

263 นาย กฤตยา ชัยมงคล

5510000328

ธ.เมกาบางนา

มิ.ย. 65

2381/65

264 น.ส. กวิฏา จันทร์อุ่น

5510000880

ธ.คอสโม เมืองทองธานี

มิ.ย. 65

2381/65

265 นาย ดุลยวัต เงินมาก

5510001039

ธ.พะเยา

มิ.ย. 65

2381/65

266 นาง ชลลดา รื่นอารมย์

5510003018

ธ.พิจิตร

มิ.ย. 65

2381/65

267 นาง พรรนิภา คลังสมบัติ

5510004045

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

268 นาย น้อย ปาปะเถ

5510006362

ธ.ตรีเพชร

มิ.ย. 65

2381/65

269 จ.ส.อ. สุริยนต์ อู่นอก

5510006439

มทบ.11

เม.ย. 65

1201/65

270 ส.อ. สมภพ สมัครเขตรการ

5510006460

มทบ.15

เม.ย. 65

1201/65

271 นาง ภัณฑิรา พูลผล

5510006562

ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

272 นาย ทองเจริญ ยางงาม

5510008186

ธ.ชลบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

273 นาง นภัสวรรณ์ ปั้นพิพัฒน์

5520000869

ส่วนกลาง

เม.ย. 65

1201/65

274 นาง บุญเรือง จารุแพทย์

5520000918

ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

275 นาย พิช ัย จารุแพทย์

5520000919

ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

276 จ.ส.อ. อนุศาสน์ ดงภูบาล

5520002589

กรม ทพ.45

พ.ค. 65

1781/65

277 นาย เชนทร์ ฉายแสง

5520002684

ธ.ราชบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

278 จ.ส.อ. วันชาติ กาญจนสมศักดิ์

5520003024

ธ.ศรีย่าน

มิ.ย. 65

2381/65

279 นาง วาสนา บุตรนาม

5520003732

ธ.อานาจเจริญ

มิ.ย. 65

2381/65

280 อส.ทพ. วิเศษ โคตรพรม

5520003740

ธ.โรบินสัน-มุกดาหาร

มิ.ย. 65

2381/65

281 ส.อ. ธาดา วนกลาง

5520005006

ธ.โรบินสัน สระบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

282 นาง ราตรี ยตะโคตร

5520006337

ธ.สกลนคร

มิ.ย. 65

2381/65

283 นาง เกสร เสน่หา

5520006814

ธ.ศรีสะเกษ

มิ.ย. 65

2381/65

284 น.ส. อัจฉริยา เสน่หา

5520006956

ธ.ศรีสะเกษ

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

67

ล าดับ

ยศ-ชือ่ -สกุล

เลขทะเบียน

สัง กัด

เดือนทีค่ า้ ง ศพทีค่ า้ ง

285 นาง วรรณลักษณ์ อินสว่าง

5520007685

ธ.ลพบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

286 นาย เจษฎา ศรีโวหะ

5520008098

ธ.ศรีสะเกษ

มิ.ย. 65

2381/65

287 ส.อ. ทวนทอง นามโท

5520008202

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

288 อส.ทพ. ขจร ปราบจะบก

5520009242

ธ.กาญจนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

289 นาย พีรศักดิ์ คนรักษา

5520012042

ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

290 นาย สุพล นามแสงผา

5520012176

รพ.รร.6

พ.ค. 65

1781/65

291 นาง สุวิภา แสงชูโต

5520012686

ธ.กองบัญชาการกองทัพบก

มิ.ย. 65

2381/65

292 น.ส. นิช านันท์ สุรเวก

5520013494

ธ.เทเวศน์

มิ.ย. 65

2381/65

293 น.ส. ณัฐพร ปัญญาชัย

5520014365

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

294 นาง นพรัตน์ จันทร์วัฒน์

5520014707

ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า

มิ.ย. 65

2381/65

295 นาง อัจฉรียา อินเดอร์มือห์เล

5520017170

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

296 ส.อ. วิษณุ พลดร

5520018771

พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15

พ.ค. 65

1781/65

297 น.ส. พัช ราภรณ์ สืบวงศ์

5520018912

ธ.ท่าแพ

มิ.ย. 65

2381/65

298 นาย ชัยวัฒน์ มีผลกิจ

5530000017

ธ.อุทัย-อยุธยา

มิ.ย. 65

2381/65

299 ร.ต. ประดิษฐ หวังผล

5530000860

ธ.รพ.รร.6

มิ.ย. 65

2381/65

300 ร.ท. ชุมพล จันทรา

5530001470

ธ.บางลาภู

มิ.ย. 65

2381/65

301 นาง สมพิศ เชียงอั้ง

5530002174

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

302 จ.ส.อ. อุทัย อินทะลาด

5530003594

ช.2 พัน.201

พ.ค. 65

1781/65

303 นาย ปัฐตพงษ์ ไวยโชติ

5530004292

ธ.รามอินทรา กม.4

มิ.ย. 65

2381/65

304 น.ส. เพ็ญรุ้ง ป้ายนอก

5530005068

ธ.ถ.หายโศรก-ร้อยเอ็ด

มิ.ย. 65

2381/65

305 นาง วาสนา บุญครอง

5530005439

ธ.อุบลราชธานี

มิ.ย. 65

2381/65

306 นาย พรณรงค์ แย้มคา

5530005573

ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

68

ล าดับ

ยศ-ชือ่ -สกุล

เลขทะเบียน

สัง กัด

เดือนทีค่ า้ ง ศพทีค่ า้ ง

307 ส.ท. ธวัช ชัย ฉัตรสุวรรณ

5530006225

ธ.ยโสธร

มิ.ย. 65

2381/65

308 น.ส. จิรวดี แจ่มใส

5530007302

ธ.ถ.ติวานนท์

มิ.ย. 65

2381/65

309 ส.อ. ชัยสิทธิ์ ฤทธิ์กุน

5530008548

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

310 ส.ต. นรินทร์ บัวสีรัน

5530009032

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

311 อส.ทพ. พิศาล พูลภักดี

5530009086

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

312 ส.อ. ราชัญ มาตแสง

5540000581

ปตอ.2

พ.ค. 65

1781/65

313 ส.ต. เอกพงค์ นาคเพ่งพิศ

5540003128

ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4

เม.ย. 65

1201/65

314 อส.ทพ. นิวัฒน์ เกษรสวัสดิ์

5540003224

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

315 นาย ระยะ สุวรรณใจ

5540003245

ธ.นราธิวาส

มิ.ย. 65

2381/65

316 นาง จินดา วุฒิสวัสดิ์

5540003782

ธ.น่าน

มิ.ย. 65

2381/65

317 นาย หาญ วุฒิสวัสดิ์

5540003784

ธ.น่าน

มิ.ย. 65

2381/65

318 อส.ทพ. เด่นชัย แก้วคาลือ

5540006404

ธ.เชียงราย

มิ.ย. 65

2381/65

319 อส.ทพ. ใหม่ มาละ

5540006422

ธ.พะเยา

มิ.ย. 65

2381/65

320 อส.ทพ. สาย ต่วนโต

5540007420

ธ.แม่สอด

มิ.ย. 65

2381/65

321 ส.อ. อุรุพงศ์ ทองรอด

5540007474

ร.25 พัน.3

พ.ค. 65

1781/65

322 อส.ทพ. เดชา คาเทิ้ม

5540008182

กรม ทพ.12

พ.ค. 65

1781/65

323 จ.ส.อ. อนุวัฒน์ วงษ์จันทร์

5540008651

ร.6 พัน.2

พ.ค. 65

1781/65

324 นาย จาปา วันทองสุข

5540009261

ธ.เลย

มิ.ย. 65

2381/65

325 ส.ท. วระวิทย์ อุบลสุวรรณ

5540009517

ป.5 พัน.5

พ.ค. 65

1781/65

326 อส.ทพ. วีระ เกียนประโคน

5550000532

ธนาณัติ

เม.ย. 65

1201/65

327 พ.ต. ภานุพงศ์ ชนะวรรณโณ

5550000992

ร.5 พัน.3

พ.ค. 65

1781/65

328 นาย เดช บัวศรี

5550001072

ธ.สนามเสือป่า

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

69

ล าดับ

ยศ-ชือ่ -สกุล

เลขทะเบียน

สัง กัด

เดือนทีค่ า้ ง ศพทีค่ า้ ง

329 นาง สมจิตร์ สาดสี

5550001427

ธ.สนามเสือป่า

มิ.ย. 65

2381/65

330 นาย ขวัญเมือง คงหญ้าคา

5550002333

ธ.กองบัญชาการกองทัพไทย

มิ.ย. 65

2381/65

331 ส.อ. คมกริช กอฮ้อย

5550003675

ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

332 ส.ท. ตรีเทพ พิทักษ์จินดา

5550004525

ป.5 พัน.5

พ.ค. 65

1781/65

333 ส.ท. ภัทรกาญจน์ การไมตรี

5550004801

ร.21 รอ.

ก.พ. 65

1/65

334 ส.อ. สุธิพงค์ บุญรักษ์

5550005351

กรม ทพ.48

เม.ย. 65

1201/65

335 อส.ทพ. ปรีช า ไผ่งาม

5550005865

กรม ทพ.13

พ.ค. 65

1781/65

336 อส.ทพ. สมชาย พิผ่วนนอก

5550005869

กรม ทพ.13

พ.ค. 65

1781/65

337 นาง มณีรัตน์ ปักโคทะกัง

5550005943

ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์เซนเตอร์

มิ.ย. 65

2381/65

338 อส.ทพ. สังเวียน ทรงเนียมศรี

5550006306

ธ.นางรอง

มิ.ย. 65

2381/65

339 อส.ทพ. ปิยะพงศ์ คงสกุล

5550006663

กรม ทพ.11

พ.ค. 65

1781/65

340 อส.ทพ. คาดี ผู้ดี

5550006751

ธนาณัติ

เม.ย. 65

1201/65

341 อส.ทพ. สวัสดิ์ ชะรารัมย์

5550006954

ธ.นางรอง

มิ.ย. 65

2381/65

342 อส.ทพ. ไพบูลย์ ชูวัฒนสิริ

5550007202

ธ.บุรีรัมย์

มิ.ย. 65

2381/65

343 อส.ทพ. รุทษราชฐ์ ดวงมาลา

5550007205

ธ.นางรอง

มิ.ย. 65

2381/65

344 ส.ต. ชวเมธ นังตะลา

5550008135

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

345 นาย บุญโฮม บุญญาพิทักษ์

5550010593

ธ.ปราจีนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

346 นาง ลบ บุญญาพิทักษ์

5550010594

ธ.ปราจีนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

347 น.ส. มัลลิกา เสิดแสงมุข

5550011195

ธ.พระปฐมเจดีย์

มิ.ย. 65

2381/65

348 ส.ท. จักรพล พันธุ์หนองโพน

5550011723

ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ

มิ.ย. 65

2381/65

349 ส.ต. ถาวร โอนอ่อน

5560001872

ร.5 พัน.3

พ.ค. 65

1781/65

350 ส.อ. ปิยวัฒน์ พรหมมินทร์

5560002129

ธ.ถ.เอเชีย-น.ว.

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

70

ล าดับ

ยศ-ชือ่ -สกุล

เลขทะเบียน

สัง กัด

เดือนทีค่ า้ ง ศพทีค่ า้ ง

351 อส.ทพ. สิทธิพงศ์ ทศพงศ์

5560003496

กรม ทพ.42

พ.ค. 65

1781/65

352 ส.ท. ยุทธวรรณ กล้าแข็ง

5560003532

ร.14 พัน.2

พ.ค. 65

1781/65

353 ส.อ. ภาสกร ใจตา

5560003823

ส.พัน.23 ทภ.3

พ.ค. 65

1781/65

354 ส.ต. อภิรักษ์ สมอ่อน

5560004252

ธ.สานักพหลโยธิน

มิ.ย. 65

2381/65

355 ส.อ. เสกสรรค์ ศรีพรมมา

5560004466

ธ.สานักพหลโยธิน

มิ.ย. 65

2381/65

356 ส.อ. จักราวุฒิ สิทธิเสรีสุวรรณ

5560006102

ม.พัน.16 พล.ร.5

เม.ย. 65

1201/65

357 อส.ทพ. หนูกัน อาบทอง

5560006311

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

358 ส.ต. อภิช ัย วณิช พูลสุข

5560006563

ส.พัน.1

เม.ย. 65

1201/65

359 อส.ทพ. อลงกรณ์ บุญกาญจน์

5560006637

กรม ทพ.42

พ.ค. 65

1781/65

360 ส.อ. ธีรพงษ์ สุวรรณโล

5560006754

ร.5 พัน.3

พ.ค. 65

1781/65

361 ส.ท. สุพจน์ วงษ์สวัสดิ์

5560007876

ช.พัน.15 พล.ร.15

ธ.ค. 64

5501/64

362 อส.ทพ. สุรพงศ์ วรรณะ

5560008150

กรม ทพ.11

พ.ค. 65

1781/65

363 นาง รัตนา ปุกอ้าย

5560008483

ธ.บางบัว

มิ.ย. 65

2381/65

364 จ.ส.อ. ธีรยุทธ ตอซอ

5560008861

พัน.ส.ซบร.เขตหลัง

พ.ค. 65

1781/65

365 จ.ส.อ. สถาพร โพธิศรี

5560010275

ศคย.ขส.ทบ.

พ.ค. 65

1781/65

366 ส.อ. ศุภฤกษ์ การดี

5560010645

ธ.พนมสารคาม

มิ.ย. 65

2381/65

367 อส.ทพ. นันทเดช ระมัดนา

5560011918

กรม ทพ.22

พ.ค. 65

1781/65

368 อส.ทพ. อนุพงศ์ ไชยสาน

5560012653

กรม ทพ.11

พ.ค. 65

1781/65

369 อส.ทพ. พรชัย ขาแจ้ง

5560013048

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

370 ส.ต. สิทธิช ัย บุญเวช

5560013334

กรม ทพ.42

เม.ย. 65

1201/65

371 นาง กนกกร กลั่นธูป

5560013529

ธ.สนามเป้า

มิ.ย. 65

2381/65

372 นาง จุฑารัตน์ ยิ้มทองหลาง

5560013554

ธ.สนามเป้า

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

71

ล าดับ

ยศ-ชือ่ -สกุล

เลขทะเบียน

สัง กัด

เดือนทีค่ า้ ง ศพทีค่ า้ ง

373 อส.ทพ. ดร ประสงค์เสียง

5560013615

กรม ทพ.41

เม.ย. 65

1201/65

374 น.ส. ขวัญฤทัย ศาสตร์อารยะ

5560013660

ธ.โคกมะตูม-พ.ล.

มิ.ย. 65

2381/65

375 น.ส. โชติกา ปิตะสิงห์

5560013670

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

376 น.ส. ชนากานต์ เหลี่ยมทอง

5560013686

ธ.สนามเป้า

มิ.ย. 65

2381/65

377 น.ส. นฤมล แก้วโอภาส

5560013705

ธ.ท่าแพ

มิ.ย. 65

2381/65

378 นาย นิธิรัช ด์ จันทร์พุฒ

5560013709

ธ.สนามเป้า

มิ.ย. 65

2381/65

379 นาย ปรีช า ยิ่งยง

5560013726

ธ.โคกมะตูม-พ.ล.

มิ.ย. 65

2381/65

380 นาย ปรีช า ใหม่พุมมา

5560013727

ธ.สนามเป้า

มิ.ย. 65

2381/65

381 นาง สุธาทิพย์ ยิ่งยง

5560013798

ธ.โคกมะตูม-พ.ล.

มิ.ย. 65

2381/65

382 อส.ทพ. เอกลักษณ์ ก๋งซ้าย

5570000166

ธ.สุไหงโก-ลก

มิ.ย. 65

2381/65

383 นาง ประภาวรรณ สีพูน

5570000893

ร.3 พัน.3

พ.ค. 65

1781/65

384 นาง วิไลวรรณ เทพประสิทธิ์

5570000894

ร.3 พัน.3

พ.ค. 65

1781/65

385 นาง เกษร เวฬุวะนารักษ์

5570001583

ส่วนกลาง

พ.ค. 65

1781/65

386 พล.อส. สุขสันต์ เวฬุวะนารักษ์

5570001624

ส่วนกลาง

พ.ค. 65

1781/65

387 ส.อ. ครุฑเทวา แสงสว่าง

5570001746

ธ.สนามเป้า

มิ.ย. 65

2381/65

388 ส.ต. วชิรา วรรณสุทธิ์

5570002720

ป.2 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

389 ส.อ. พงษ์พัฒน์ วงษ์รี

5570002999

ม.พัน.12 พล.ม.1

พ.ค. 65

1781/65

390 จ.ส.ท. โสภณ วิยะรส

5570003866

ธ.บุรีรัมย์

มิ.ย. 65

2381/65

391 ส.อ. พิรพัฒน์ เปาะทองคา

5570004021

ทภ.4

พ.ค. 65

1781/65

392 ส.ต. สราวุฒิ สุทธิพันธ์

5570004033

กรม ทพ.48

เม.ย. 65

1201/65

393 ส.อ. ธีรพงศ์ ศรีประสงค์

5570004990

ม.พัน.4 พล.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

394 อส.ทพ. สุเทพ พิกุลแก้ว

5570005459

กรม ทพ.41

พ.ค. 65

1781/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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ล าดับ

ยศ-ชือ่ -สกุล

เลขทะเบียน

สัง กัด

เดือนทีค่ า้ ง ศพทีค่ า้ ง

395 ส.อ. หนูสิน สุรสรณ์

5570006698

ร.6

พ.ค. 65

1781/65

396 อส.ทพ. ทนงศักดิ์ นพรัตน์

5570006834

กรม ทพ.41

พ.ค. 65

1781/65

397 ส.อ. ใบแทน ก้างออนตา

5570006919

กรม ทพ.31

พ.ค. 65

1781/65

398 ส.ท. บรรชา สลักศิลป์

5570007502

พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9

เม.ย. 65

1201/65

399 นาง คาพา กัลยาประสิทธิ์

5570007686

ธ.เพชรบูรณ์

มิ.ย. 65

2381/65

400 นาย ชายน้อย แก้วพิมพ์

5570008218

ธ.เซ็นทรัล-ศาลายา

มิ.ย. 65

2381/65

401 นาง ลายอง คิดระเบียบ

5570008456

ธ.สนามเสือป่า

มิ.ย. 65

2381/65

402 อส.ทพ. ปรัช ญา น้อยสุข

5570008556

ธ.ย่อยเซ็นทรัล พระราม 3

มิ.ย. 65

2381/65

403 ส.ท. วิรัตน์ ชลบุตร

5570010671

ร.151 พัน.3

เม.ย. 65

1201/65

404 ส.อ. จิตติพงษ์ อ่องวงศ์

5570010701

มทบ.15

มี.ค. 65

601/65

405 ส.ท. อรรถพร จินดารัตน์

5570011108

มทบ.41

ต.ค. 64

4321/64

406 นาง สายชล เกิดมงคล

5570012117

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

407 น.ส. ขนิษฐา ประทุมารักษ์

5570012888

ธ.สามพราน-นครปฐม

มิ.ย. 65

2381/65

408 ส.ต. ดนุวัศ กาฬพันธุ์

5570013005

ร.5 พัน.3

พ.ค. 65

1781/65

409 อส.ทพ. สุพจน์ ม่วงสาย

5570013101

กรม ทพ.11

พ.ค. 65

1781/65

410 อส.ทพ. วิศรุต วงษ์สม

5570013334

กรม ทพ.11

มี.ค. 65

601/65

411 ส.ต. กรกช ลมัยพลกรัง

5570015285

ธ.รพ.รร.6

มิ.ย. 65

2381/65

412 ส.อ. กฤต พิบูลย์

5570015286

ม.พัน.16 พล.ร.5

พ.ค. 65

1781/65

413 อส.ทพ. กรกฤษ กรดกางกั้น

5570015534

กรม ทพ.41

พ.ค. 65

1781/65

414 อส.ทพ. วิทวัส แซ่ซ ี

5570015592

กรม ทพ.41

พ.ค. 65

1781/65

415 นาย ถวิล สุรสรณ์

5570015863

ร.6

พ.ค. 65

1781/65

416 นาย ประวัติ จอมใจ

5580000417

ธ.สนามเป้า

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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417 นาง สุภาพร คาวัน

5580000555

ธ.ศรีย่าน

มิ.ย. 65

2381/65

418 นาย ราไพวัลย์ แสงสว่าง

5580000829

ธ.สนามเป้า

มิ.ย. 65

2381/65

419 นาง อบ แสงสว่าง

5580000830

ธ.สนามเป้า

มิ.ย. 65

2381/65

420 ส.อ. ธนนันท์ ทองคา

5580000851

พล.รพศ.1

พ.ค. 65

1781/65

421 น.ส. จามจุรี คาหล้า

5580001342

ธ.เชียงราย

มิ.ย. 65

2381/65

422 ส.ต. ชัยณรงค์ ท้าวคา

5580002486

ร.151 พัน.3

พ.ค. 65

1781/65

423 ส.ต. พีรกิตติ์ กรรมใจ

5580002956

ร.31 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

424 ส.อ. ภานุวัฒน์ กิติศรีวรพันธุ์

5580003861

พัน.จจ.รอ.

เม.ย. 65

1201/65

425 ส.ต. กัณฑ์ จินดาศักดิ์

5580004024

ร.5 พัน.3

พ.ค. 65

1781/65

426 ส.อ. ณัฐธิพงศ์ บุญยนิตย์

5580004194

ร.15 พัน.4

พ.ค. 65

1781/65

427 ส.อ. เกษมพันธุ์ อองเจียรี

5580005053

ม.พัน.16 พล.ร.5

พ.ค. 58

1321/58

428 ส.ต. เจษฎา ศรีมหาสันติ

5580006134

ส.1

พ.ค. 65

1781/65

429 อส.ทพ. วัฒนชัย เจริญไทย

5580006266

กรม ทพ.22

พ.ค. 65

1781/65

430 ส.ต. วิสิษฐ์ มวลชัยภูมิ

5580007319

ส.พัน.15 พล.ร.15

พ.ค. 65

1781/65

431 อส.ทพ. มนัส โพชรา

5580008095

กรม ทพ.41

เม.ย. 65

1201/65

432 ส.ต. สุธินนท์ แสนโคตร

5580009064

ป.1 พัน.31 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

433 ส.ต. ภาณุพงศ์ นกสี

5580009884

ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4

เม.ย. 65

1201/65

434 ส.อ. ฉัตรชัย บินโต๊ะหมัด

5580010049

ร.9 พัน.1

พ.ค. 65

1781/65

435 ส.อ. คหบดี แสงอาทิตย์

5580010808

ร.15 พัน.4

พ.ค. 65

1781/65

436 น.ส. ธารีรัตน์ ศรีพจนธรรม

5580010850

ธ.คอสโม เมืองทองธานี

มิ.ย. 65

2381/65

437 นาย สยาม ดาวุฒิ

5580010973

ธ.สนามเสือป่า

มิ.ย. 65

2381/65

438 จ.ส.อ. เสรี แย้มแสง

5580011589

ศปภอ.ทบ.4

พ.ค. 65

1781/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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439 อส.ทพ. สุรศักดิ์ สุดเสนาะ

5580011735

กรม ทพ.11

พ.ค. 65

1781/65

440 อส.ทพ. อนุสิทธิ์ โสคาภา

5580011873

กรม ทพ.11

พ.ค. 65

1781/65

441 ส.อ. ประพาฬพงษ์ หงษ์ปรานันทน์

5580012422

ศฝ.นศท.มทบ.33

พ.ค. 65

1781/65

442 นาย กฤษณะ พงษ์เกษตร

5580012518

ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

443 ส.อ. ศิริวัฒน์ มณีโชติ

5580012639

พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15

พ.ค. 65

1781/65

444 อส.ทพ. อภิวัฒน์ รวยรื่น

5580013347

ทพ.22(อส.ทพ.)

พ.ค. 65

1781/65

445 น.ส. เสาวณีย์ เกตุขาว

5580013386

ศฝ.นศท.มทบ.42

เม.ย. 65

1201/65

446 อส.ทพ. อัฐชัย บุญสร้อย

5580013527

กรม ทพ.11

พ.ค. 65

1781/65

447 นาง อมรรัตน์ ทานะมัย

5580013612

ม.3 พัน.18

พ.ค. 65

1781/65

448 ส.ต. ธราธิป อินวงศ์ษา

5580013943

ร.14 พัน.2

พ.ค. 65

1781/65

449 ส.อ. ธัช พล พรมทา

5590000097

พัน.ซบร.24 บชร.4

พ.ค. 65

1781/65

450 ส.อ. ณัฐภัทร เจริญศิริ

5590000827

ธ.หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์

มิ.ย. 65

2381/65

451 ส.อ. ชัยอนันต์ ชัยเยศ

5590001154

ร.2 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

452 ส.อ. ปลายมนัส ชินรัตน์

5590001258

ธ.เสริมไทย-ม.ค.

มิ.ย. 65

2381/65

453 ส.อ. ธีระ ไชยวงค์

5590001439

ร.2 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

454 ส.อ. นฤเมศร์ ตุ้มนิลกาล

5590001449

ธ.ปราณบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

455 ส.ต.หญิง จันทนา ปุยภิรมย์

5590002061

ธ.กระทรวงกลาโหม

มิ.ย. 65

2381/65

456 อส.ทพ. กิตติช ัย สารพันธุ์

5590002231

กรม ทพ.22

พ.ค. 65

1781/65

457 อส.ทพ. กฤตธี ศรีช ุมจันทร์

5590005619

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

458 ส.ท. ชัยณรงค์ วงษ์มั่น

5590005650

ธ.บางบัว

มิ.ย. 65

2381/65

459 ส.ท. กมล เหล็กกล้า

5590007531

ร.12 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

460 นาย สันติ เกิดสนอง

5590007623

ธ.บิ๊กซี ลาลูกกา 2

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

75
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461 ส.ต. เนติพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง

5590007755

ช.1 พัน.112 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

462 ส.ท. อรรถสิทธิ์ ยอดสง่า

5590007915

ร.19 พัน.3

พ.ค. 65

1781/65

463 ส.ต. เชิดศักดิ์ จิ๋วอยู่

5590008293

ม.1 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

464 นาง อภิวันท์ บุญมี

5590008555

กรม ทพ.11

ก.พ. 65

1/65

465 ส.ต. เมืองแมน แสนเขื่อน

5590008923

ส่วนกลาง

พ.ค. 65

1781/65

466 นาง ประไพ วงษ์สม

5590009641

กรม ทพ.11

มี.ค. 65

601/65

467 นาย สมภาร วงษ์สม

5590009642

กรม ทพ.11

มี.ค. 65

601/65

468 จ.ส.ต. รัฐไกร นิจสุนกิจ

5590010273

ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต

มิ.ย. 65

2381/65

469 ส.ต. ณัฐพงษ์ สอนจันทร์

5590010590

ร.153 พัน.3

พ.ค. 65

1781/65

470 ส.ต. สิทธิพร ร่มโพรีย์

5590010696

ร.31 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

471 อส.ทพ. อัซ ฮา โมง

5590011183

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

472 นาย มานะชัย แสนเขื่อน

5590011547

ส่วนกลาง

พ.ค. 65

1781/65

473 ส.ต. จิรวัฒน์ จัยวัฒน์

5590011856

สง.สด.จว.น.ค.

พ.ค. 65

1781/65

474 ส.อ. ต่อศักดิ์ จันทร์ครบ

5590012101

พล.รพศ.1

พ.ค. 65

1781/65

475 น.ส. จิตติมา คาใบ

5590012859

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

476 อส.ทพ. ดารงฤทธิ์ แก้วรุ่ง

5590012954

กรม ทพ.41

เม.ย. 65

1201/65

477 นาง ดาหวัน แต่งเมือง

5590013529

ส่วนกลาง

พ.ค. 65

1781/65

478 ส.อ. เดชธวัฒน์ แต่งเมือง

5590013530

ส่วนกลาง

พ.ค. 65

1781/65

479 นาย สุริยา แต่งเมือง

5590013538

ส่วนกลาง

พ.ค. 65

1781/65

480 ส.อ. รัฐศักดิ์ แดนรักษ์

5590013740

พัน.รพศ.ศสพ.

เม.ย. 65

1201/65

481 นาง จินตนา ม่วงสาย

5590013876

กรม ทพ.11

พ.ค. 65

1781/65

482 นาย ธนัช ม่วงสาย

5590013877

กรม ทพ.11

พ.ค. 65

1781/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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483 น.ส. รัตนาภรณ์ สิงหะ

5590014340

รพ.รร.6

พ.ค. 65

1781/65

484 นาย ปฏิภาณ เอี่ยมในวงษ์

5600000113

พธ.ทบ.

พ.ค. 65

1781/65

485 ส.ท. ธนวัฒน์ สายเนตร

5600000219

ธ.ศรีย่าน

มิ.ย. 65

2381/65

486 นาง สมศรี สายเนตร

5600000247

ธ.ศรีย่าน

มิ.ย. 65

2381/65

487 ส.ต. กิตติ หล่อทองคา

5600001946

ร.31 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

488 ส.ต. ศราวุธ ขวัญยืน

5600002030

ม.4 พัน.11 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

489 นนส. จักรพงศ์ นิยมการ

5600002256

ม.1 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

490 นนส. ภควัต โตสมตน

5600002690

ม.พัน.4 พล.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

491 ส.ท. ปฏิภาณ พรรณการ

5600003158

ธ.ปราจีนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

492 ส.อ. ประสิทธิ์ ปรารมณ์

5600003547

ร.12 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

493 ส.ท. เริงชัย โยธาราษฏร์

5600003667

ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

494 ส.ท. ศักดิ์นุสรณ์ มนชู

5600003733

ศสร.

พ.ค. 65

1781/65

495 ส.ท. สิทธิ สุขีบท

5600003782

ธ.ปราณบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

496 ส.ท. สุนทร ข่ายม่าน

5600004261

พล.ร.15

พ.ค. 65

1781/65

497 ส.อ. ประวิทย์ หาญกล้า

5600004857

รพศ.5

พ.ค. 65

1781/65

498 อส.ทพ.หญิง รอฮายา อูมา

5600005055

ทภ.4

พ.ค. 65

1781/65

499 อส.ทพ. ณรงค์ฤทธิ์ ชาญฤทธิ์

5600005466

กรม ทพ.11

พ.ค. 65

1781/65

500 อส.ทพ. นพพร วิจิตรสมบัติ

5600005477

กรม ทพ.11

พ.ค. 65

1781/65

501 อส.ทพ. นันทวัฒน์ เทียมสงวน

5600005478

กรม ทพ.11

พ.ค. 65

1781/65

502 อส.ทพ. สถาพร กิ้มชิ้ว

5600005495

กรม ทพ.11

มี.ค. 65

601/65

503 น.ส. กรรณิการ์ โชคเหมาะ

5600006452

พัน.ปจว.

พ.ค. 65

1781/65

504 ส.ต. อานาจ สุริยะไชย

5600007539

ป.2 พัน.21 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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505 ส.ต. เอกราช สังข์ทองหลาง

5600007548

ป.1 พัน.11 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

506 น.ส. รื่นรมย์ วศรีดา

5600007615

พธ.ทบ.

พ.ค. 65

1781/65

507 ส.ท. นเรศ แพงศรี

5600008254

ธ.พิษณุโลก (ถ.พิช ัยสงคราม)

มิ.ย. 65

2381/65

508 ส.ต. กันติทัต สร้อยสุมณฑา

5600008542

ช.พัน.51

พ.ค. 65

1781/65

509 น.ส. สถาพร คาเสียง

5600009029

พธ.ทบ.

พ.ค. 65

1781/65

510 อส.ทพ. วิวัฒน์ บุญสง

5600009151

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

511 ส.ท. จักรพันธ์ บัวทองสกุล

5600009370

ม.พัน.16 พล.ร.5

เม.ย. 65

1201/65

512 ส.ต. อรรถกฤษณ์ ศรีภิรมย์

5600009525

ม.พัน.4 พล.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

513 อส.ทพ. ปณิธาน รามัญเพ็ง

5600009649

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

514 นาง กองมา โน้ตสุภา

5600009690

ธ.สกลนคร

มิ.ย. 65

2381/65

515 ส.อ. กิจจาพงษ์ โน้ตสุภา

5600009691

ธ.สกลนคร

มิ.ย. 65

2381/65

516 ส.ต. ภาณุพันธ์ สาชิน

5600009850

ม.พัน.4 พล.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

517 นาย ธวัฒน์ การาญศึก

5600009994

มทบ.41

ม.ค. 65

6101/64

518 จ.ส.อ. บูคิด แสงโพธิ์ดา

5600010120

ส่วนกลาง

พ.ค. 65

1781/65

519 นาง บุญส่ง แก้วคาเรือง

5600010208

ธ.เซ็นทรัล-ช.ร.

มิ.ย. 65

2381/65

520 อส.ทพ. จักราวุธ วันถนอม

5600010378

กรม ทพ.22

พ.ค. 65

1781/65

521 อส.ทพ. วราญุช ม์ ชุมขุน

5600010781

กรม ทพ.41

พ.ค. 65

1781/65

522 อส.ทพ. ธันวา สาระณีย์

5600011199

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

523 อส.ทพ. สุรศักดิ์ หนูเชียร

5600011252

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

524 อส.ทพ. อุทัย บุญคง

5600012804

ธ.ยะลา

มิ.ย. 65

2381/65

525 อส.ทพ. สุรชัย จันทร์แก้วหนู

5600013520

ธ.ยะลา

มิ.ย. 65

2381/65

526 ส.อ. พลสวัสดิ์ จ่าจาเริญ

5600013576

ปตอ.2 พัน.2

พ.ค. 65

1781/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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527 นาง กฤตภัค บูช าพันธ์

5610000029

พล.ร.6

พ.ค. 65

1781/65

528 อส.ทพ. เอกลักษณ์ โล่เส็ง

5610000326

กรม ทพ.48

เม.ย. 65

1201/65

529 ส.ต. คณิต ยิ่งชื่น

5610000501

ร.12 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

530 ส.ต. ประกาศิต สิงห์สีดา

5610000527

ม.พัน.29 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

531 ส.ท. ธนชัย บัวเรือง

5610001190

ธ.โรบินสัน สระบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

532 ส.ต. กันตพัฒน์ สิริธนสมบัติ

5610001281

ร.31 พัน.3 รอ.

เม.ย. 65

1201/65

533 อส.ทพ. ศราวุธ ทองคา

5610001441

กรม ทพ.22

พ.ค. 65

1781/65

534 ส.ต. บุญญฤทธิ์ สามาอาพัฒน์

5610001935

ป.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

535 นนส. จักรภัทร ขันเงิน

5610002389

ป.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

536 ส.ท. จิรายุ เดชเจริญ

5610002401

พล.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

537 ส.ต. ทศพร น้อยบัว

5610002548

ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

538 ส.ต. ธนพล ยินดี

5610002577

รพศ.4 พัน.2

พ.ค. 65

1781/65

539 ส.อ. ราชันย์ เกาะยางเผือก

5610002851

พัน.สห.31

พ.ค. 65

1781/65

540 ส.ท. วันเฉลิม รกไพร

5610002885

ธ.ชลบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

541 นนส. ฉัตรชัย พรพิพัฒน์

5610003315

ร.21 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

542 ส.อ. ณฤทธิ์ ภูขันซ้าย

5610003363

ร.16 พัน.1

พ.ค. 65

1781/65

543 ส.อ. ธีระพงษ์ สวัสดี

5610003515

ร.2 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

544 ส.ท. ภูวเดช ธรรมาวัติ

5610003723

ธ.ชลบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

545 ส.ต. มานุวัตร เดชะคาภู

5610003733

ธ.บางบัว

มิ.ย. 65

2381/65

546 ส.ต. สุรชัย กิจการธนกวิน

5610003981

ร.31 พัน.2 รอ.

เม.ย. 65

1201/65

547 อส.ทพ. ธวัช ชัย สายโน

5610005095

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

548 นาง สมเกียรติ พรมสุริย์

5610005542

ธ.สกลนคร

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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549 อส.ทพ. หิรัญ มหาวงษ์

5610005664

กรม ทพ.13

พ.ค. 65

1781/65

550 ส.ต.หญิง มะลิวรรณ สุวะรัตน์

5610006380

ธ.กาฬสินธุ์

มิ.ย. 65

2381/65

551 ส.ท. อาหมัด เบ็ญหละหลี

5610006523

ม.พัน.31 พล.ร.15

ก.พ. 64

1/64

552 นาย บุญทัย บางทับ

5610006533

ธ.สนามเป้า

มิ.ย. 65

2381/65

553 ส.ท. ศราวุฒิ บรรลือ

5610006996

ร.2 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

554 นาย อรรฆวุฒิ หวานชะเอม

5610007360

ธ.ตลาดถนอมมิตร วัช รพล

มิ.ย. 65

2381/65

555 ส.อ. นิพัทธ์ ไพโรจน์

5610008330

ร.2 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

556 อส.ทพ. จักรพงศ์ แสนสาราญ

5610008539

กรม ทพ.48

พ.ค. 65

1781/65

557 อส.ทพ. ศักดิ์ช าย คุ้มภัย

5610008585

กรม ทพ.48

เม.ย. 65

1201/65

558 ส.ต. จุฑาวรรณ แก้วแดง

5610008915

ม.พัน.4 พล.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

559 ส.ท. ดนุพล ดิษฐ์เหมือน

5610009052

พัน.จจ.รอ.

พ.ค. 65

1781/65

560 ส.ท. ทศพล เข็มพิลา

5610009074

รพศ.1 พัน.1

พ.ค. 65

1781/65

561 ส.ต. ปิยะวัฒน์ กอศรี

5610009322

ร.2 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

562 ส.ต. ลิขิต ภูบุญแอม

5610009532

ร.2 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

563 ส.อ. วรกร พรมรัตน์

5610009543

ป.2 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

564 อส.ทพ. พงษ์วิษณุ มั่งมี

5610009924

กรม ทพ.22

พ.ค. 65

1781/65

565 ส.ท. ภูมินทร์ ยาสะอาด

5610010122

ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ

มิ.ย. 65

2381/65

566 ส.ต. พิริยะ อุ่มสุข

5610010577

ป.1พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

567 อส.ทพ. มูฮัมหมัดสุกรี สามะ

5610010745

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

568 พล.อส. พชร สิงห์ทอง

5610010770

มทบ.13

พ.ย. 64

4901/64

569 อส.ทพ. ศักดิ์พันธุ์ ปาปิ่น

5610011801

กรม ทพ.11

พ.ค. 65

1781/65

570 ส.ต. กฤษดา เรืองสุขสุด

5610011890

ธ.สุรินทร์ พลาซ่า

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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571 อส.ทพ. วุฒิช ัย ดารักษ์

5610013164

กรม ทพ.41

พ.ค. 65

1781/65

572 น.ส. รัตน์ดาวรรณ โภคาผล

5610013252

พธ.ทบ.

พ.ค. 65

1781/65

573 อส.ทพ. ศรัณย์ เพชรคง

5610013421

กรม ทพ.48

พ.ค. 65

1781/65

574 อส.ทพ. พิเศษสิน บุญเลี้ยง

5610013494

กรม ทพ.11

พ.ค. 65

1781/65

575 อส.ทพ. อานนท์ อินทนนท์

5610013758

ธ.สุไหงโก-ลก

มิ.ย. 65

2381/65

576 อส.ทพ. พงษกร พลวัน

5610013843

ทพ.22(อส.ทพ.)

พ.ค. 65

1781/65

577 ส.ต. ปกรณ์ช ัย สีหานาม

5610014358

ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า

มิ.ย. 65

2381/65

578 น.ส. อวยยาพร มีโชติ

5610014368

ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า

มิ.ย. 65

2381/65

579 อส.ทพ. พงศ์พัฒน์ ราโพ

5610014476

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

580 อส.ทพ. ธีระ วิเชียรรัตน์

5620000143

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

581 อส.ทพ. ศิริวัฒน์ หนูหวาน

5620000478

กรม ทพ.48

เม.ย. 65

1201/65

582 ส.ต. กิตติช ัย จึงธนสมบูรณ์

5620000784

ร.31 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

583 ส.ต. กิตติพงษ์ ไชยเชาวน์

5620000792

ร.31 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

584 ส.ต. ธวัช ชัย อุดอ้าย

5620001056

ม.5 พัน.24 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

585 ส.ต. ผดุงเกียรติ มิ่งคา

5620001181

ม.4 พัน.5 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

586 ส.ต. ฤทธิไกร คารังษี

5620001333

ม.1 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

587 ส.ต. ศักดิ์ดา เป็งคาตา

5620001412

ร.21 พัน.2 รอ.

เม.ย. 65

1201/65

588 ส.ต. กันตวิช ญ ศรีเดือน

5620001688

ร.2 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

589 ส.ต. คมกริช สารเป็น

5620001726

ร.21 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

590 ส.ต. พีรวัฒน์ เกิดกองทรัพย์

5620002045

ร.21 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

591 ส.ต. มนตรี ขวกเขียว

5620002084

ร.2 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

592 ส.ต. สุพจน์ พรมรักษา

5620002250

ร.31 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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593 อส.ทพ. นิรุตม์ ปาหลา

5620002593

กรม ทพ.22

พ.ค. 65

1781/65

594 อส.ทพ. อรรถพร พันธุเวช

5620002624

กรม ทพ.22

พ.ค. 65

1781/65

595 น.ส. ขวัญฤทัย เรืองทับ

5620002928

ธ.เพชรบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

596 อส.ทพ. โฆษิต บุญปลูก

5620003310

กรม ทพ.22

พ.ค. 65

1781/65

597 อส.ทพ. นิธิกร จัดนอก

5620003322

กรม ทพ.22

พ.ค. 65

1781/65

598 ร.ท. วัช รพงศ์ ทองนุ่ม

5620003585

มทบ.25

พ.ค. 65

1781/65

599 อส.ทพ. ทนงศักดิ์ จันทร์ปรุง

5620003652

กรม ทพ.11

พ.ค. 65

1781/65

600 อส.ทพ. ณัฐวุฒิ มาตระกูล

5620003751

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

601 ส.ท. บรรหาร พลใจดี

5620004147

พล.ม.3

พ.ค. 65

1781/65

602 อส.ทพ. ชัยรัตน์ เพ็ช รด้วง

5620004202

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

603 อส.ทพ. ศุภากร เอี่ยมสุทธิรักษ์

5620004252

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

604 อส.ทพ. อัลบูลเลี่ยม วาเด็ง

5620004267

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

605 นาย ธนกร บุญดก

5620004478

ศซส.สพ.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

606 อส.ทพ. อดุลวิทย์ บรรจงรอด

5620004770

กรม ทพ.22

พ.ค. 65

1781/65

607 อส.ทพ. ธนุวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

5620004812

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

608 อส.ทพ. อุดมพงษ์ จันทร์สว่าง

5620004841

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

609 ส.ต. ดีพร้อม อนงค์มงคล

5620005297

ม.4 พัน.11 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

610 น.ส. สุดารัตน์ แห้วเพ็ช ร

5620005453

พธ.ทบ.

พ.ค. 65

1781/65

611 น.ส. ณัฐธนาถ กอสวัสดิ์พัฒน์

5620005632

ศซบ.ทบ.

เม.ย. 65

1201/65

612 อส.ทพ. เฉลิมศักดิ์ รองพล

5620006115

กรม ทพ.48

พ.ค. 65

1781/65

613 พลฯ ปิยะพงษ์ ข่ายมะณี

5620006209

ร.6 พัน.1

พ.ค. 65

1781/65

614 ส.ต. พลภัทร กาญจนฤทธิ์

5620006734

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4

เม.ย. 65

1201/65

สวัสดิการสาร
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615 นาง พรรณฐิภา โพธิปัด

5620007102

ธ.สนามเป้า

มิ.ย. 65

2381/65

616 ส.ต. พุทธภูมิ พิมพ์จันทร์

5620007445

ร.2 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

617 นาย ปริช าติ แสนพะพล

5620007688

ธ.เสนานิคม

มิ.ย. 65

2381/65

618 ส.ต. นิติ อาสกุล

5620009178

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

619 นาง ผาณิต อาสกุล

5620009179

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

620 นาง มนตรี ดาทุมมา

5620009400

ธ.สานักพหลโยธิน

มิ.ย. 65

2381/65

621 นาย สาฤทธิ์ พลพัฒน์

5620009879

ธ.บิ๊กซี-น.ว. (วี-สแควร์)

มิ.ย. 65

2381/65

622 ส.ต. วราวุฒ บุญระกา

5620010445

ร.12 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

623 ส.ท. ลัทธพล เบาะดา

5620010548

ร.12 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

624 อส.ทพ. โชคชัย พวงเพชร

5620010576

กรม ทพ.22

พ.ค. 65

1781/65

625 นาง ดวงพร เชื้อพราหมณ์

5620010620

ธ.ถ.จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่

มิ.ย. 65

2381/65

626 อส.ทพ. พีระพัฒน์ แมดพิมาย

5620010864

กรม ทพ.22

พ.ค. 65

1781/65

627 ส.อ. จักริน โสมแก้ว

5620011099

ป.2 พัน.12 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

628 ส.ต. รณกฤต ไชยกุมพล

5620011232

ป.1 พัน.11 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

629 อส.ทพ. ทฤษฎี หลงงัน

5620011669

กรม ทพ.48

เม.ย. 65

1201/65

630 ส.ต. ณัฐพล พานผ้าพับ

5620012795

ช.1 พัน.52 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

631 ส.ต. ณัฐวัฒน์ ยุวเลิศรัตน์

5620012813

ม.พัน.4 พล.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

632 ส.ท. ธนกฤต สุภาแก้ว

5620012919

ธ.ลาดหญ้า

มิ.ย. 65

2381/65

633 ส.ต. ธนวัฒน์ ชูรัตน์

5620012955

ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

เม.ย. 65

1201/65

634 ส.ต. ธีรภัทร วงค์พนม

5620013049

ร.12 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

635 ส.ต. ประจักษ์ พรโสม

5620013248

ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

636 ส.ต. ปวเรศ คาชมภู

5620013272

ร.12 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

สวัสดิการสาร
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637 ส.ต. พงศกร ศรีพรมมา

5620013320

ป.2 พัน.102 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

638 ส.ต. ศราวุธ อินพล

5620013813

รร.จปร.

เม.ย. 65

1201/65

639 ส.ต. ศักย์พิรุฬห์ นวลมณี

5620013823

ร.21 พัน.2 รอ.

พ.ย. 63

4561/63

640 ส.ท. ศุภกิจ วังแสนแก้ว

5620013860

ร.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

641 ส.ต. ศุภธัช เกาสละ

5620013874

ม.พัน.4 พล.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

642 ส.ท. สิทธิ์ถนัตทิ์ สามงามเสือ

5620013970

ธ.กาแพงแสน

มิ.ย. 65

2381/65

643 ส.ต. สุขสันต์ สุขสกุล

5620014003

ม.พัน.4 พล.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

644 ส.ต. สุภิวัฒน์ จันทร์คต

5620014033

ร.21 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

645 ส.ต. สุรศักดิ์ ปราบนอก

5620014055

ร.12 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

646 ส.ต. อนุรักษ์ แรงรอบ

5620014133

ม.1 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

647 ส.ต. อรุณรัช ช์ บัวสุวรรณ

5620014193

พล.ร.15

เม.ย. 65

1201/65

648 ส.ท. กิตติศักดิ์ สุดตา

5620014489

ร.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

649 ส.ต. จอมภพ จอมคา

5620014518

ร.21 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

650 ส.ต. ทวีศักดิ์ บุญวิสูตร

5620014659

ร.21 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

651 ส.ต. มนตรี พลสุข

5620014863

ร.12 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

652 ส.ต. วิช าญ นาคะลัย

5620014934

ร.31 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

653 ส.ต. สรวิทย์ รอดสุข

5620015016

ร.31 พัน.2 รอ.

เม.ย. 65

1201/65

654 ส.ต. สรวิศ มหาสิงห์

5620015017

ร.21 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

655 นาง วรรณี ข่ายม่าน

5620015316

พล.ร.15

พ.ค. 65

1781/65

656 ส.ต. ศุภกร บุญฉลวย

5620015727

พัน.สห.11

พ.ค. 65

1781/65

657 นาย พิพัฒน์ กัลยาประสิทธิ์

5620015822

กคย.สพ.ทบ.

พ.ค. 65

1781/65

658 น.ส. ลักขณา ทิพชัย

5620017159

ธ.สนามเสือป่า

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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659 น.ส. โสภาวรรณ เสทธยะ

5630001346

ธ.สันป่าข่อย-ช.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

660 อส.ทพ. ธนกฤษ เมืองงาม

5630001516

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

661 นาง จิรพา นุ่มสงค์

5630002066

สส.

พ.ค. 65

1781/65

662 ส.ท. วัช ระ นุ่นสงค์

5630002068

สส.

พ.ค. 65

1781/65

663 นาย วิเชียร นุ่นสงค์

5630002069

สส.

พ.ค. 65

1781/65

664 อส.ทพ. วรวุฒิ มณฑล

5630002809

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

665 พล.อส. กิตติภณ กาวีระเต็ม

5630003002

มทบ.310

พ.ค. 65

1781/65

666 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม

5630003045

ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์เซนเตอร์

มิ.ย. 65

2381/65

667 อส.ทพ. อนุรักษ์ ทิพย์อักษร

5630003155

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

668 อส.ทพ. วีรพงศ์ พิทัศน์

5630003825

กรม ทพ.23

พ.ค. 65

1781/65

669 นาย ณัฐทวิช วิช ัยดิษฐ

5630003906

ธ.ฝาง

มิ.ย. 65

2381/65

670 อส.ทพ. นัฐพล สายหอม

5630003984

กรม ทพ.22

พ.ค. 65

1781/65

671 ส.อ. อัษฎางค์ ศรีพลอย

5630004495

ธ.ถ.ติวานนท์

มิ.ย. 65

2381/65

672 ส.ต. ปิยพงศ์ หล้าจันทร์

5630005477

ม.4 พัน.25 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

673 ส.ต. ศักดา โคนะบาล

5630005529

ม.1 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

674 อส.ทพ. ชาญณรงค์ กิ้มจีน

5630006071

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

675 ส.ต. ธีรวุฒิ อินทกาญจน์

5630006215

ร.12 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

676 ส.ต. พงศ์พิสุทธิ์ วงศ์เพชรชัย

5630006256

ร.21 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

677 ส.ต. เกียรติศักดิ์ ศรีเมฆ

5630007211

ม.5 พัน.20 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

678 ส.ท. ณัฐวุฒิ จิตจง

5630007444

มทบ.35

พ.ค. 65

1781/65

679 ส.ต. อดิศักดิ์ คาหน้อย

5630008033

ป.1 พัน.31 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

680 ส.ต. อนุวัฒน์ ฤทธา

5630008040

ป.2 พัน.102 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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681 นาง ก๋วน แสนหลวง

5630008402

ธ.ศรีย่าน

มิ.ย. 65

2381/65

682 นาย ภาณุพงค์ แก้วพานิช

5630008748

ธ.ถ.คฑาธร-ราชบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

683 อส.ทพ. นพกร หมีรักษา

5630008889

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

684 น.ส. วิภารัตน์ พ่อครวงค์

5630009710

ธ.สนามเป้า

มิ.ย. 65

2381/65

685 อส.ทพ. เกียรติคุณ แทนสุวรรณ

5630009727

กรม ทพ.49

พ.ค. 65

1781/65

686 อส.ทพ. ซอลาชุดดีน ยูโซะ

5630009796

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

687 ส.ต. ชัช ชล ผลแก้ว

5630010445

ร.12 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

688 ส.ต. พงศกร ปิงทิ

5630010680

ร.21 รอ.

มี.ค. 65

601/65

689 ส.ท. ภาณุ อินอุเทน

5630010732

ร.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

690 ส.ต. ยงยุทธ์ โหมดเทศ

5630010759

ร.31 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

691 ส.ต. วิทยา นาลา

5630010834

ร.31 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

692 ส.ท. นรา สุรีย์ฉาย

5630012121

กรม ทพ.47

เม.ย. 65

1201/65

693 อส.ทพ. บุญภพ ปัตพี

5630012129

กรม ทพ.47

พ.ค. 65

1781/65

694 นาง มาลัย ไกรจักร

5630012344

กรม ทพ.47

พ.ค. 65

1781/65

695 อส.ทพ.หญิง สุดาวีร์ ไกรจักร

5630012371

กรม ทพ.47

พ.ค. 65

1781/65

696 อส.ทพ. สุรสิทธิ์ ใฝ่เอกภพ

5630012374

กรม ทพ.47

พ.ค. 65

1781/65

697 ร.ต.หญิง มลวิภา อุ่นใจ

5630012455

รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์

เม.ย. 65

1201/65

698 นาย ร่อซัก อุ่นใจ

5630012456

รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์

เม.ย. 65

1201/65

699 นาง วิภา อุ่นใจ

5630012457

รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์

เม.ย. 65

1201/65

700 นาย เอกพล อิสสภาพ

5630012458

รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์

เม.ย. 65

1201/65

701 อส.ทพ. สว่างพงษ์ มณีสิงห์

5630012544

กรม ทพ.47

พ.ค. 65

1781/65

702 อส.ทพ. สุกรี หามะ

5630012725

กรม ทพ.47

พ.ค. 65

1781/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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703 นาง สมมาตร สุขรุ่ง

5630012846

ธ.สนามเสือป่า

มิ.ย. 65

2381/65

704 อส.ทพ. สะรี จาปา

5630013186

กรม ทพ.47

เม.ย. 65

1201/65

705 อส.ทพ. เชษฐา ดุจรักษ์

5630013252

กรม ทพ.47

พ.ค. 65

1781/65

706 ร.ต.หญิง ผจงรักษ์ ใจดี

5630013315

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

707 ส.ต. กฤษฎา รินสันเทียะ

5630013417

ช.1 พัน.112 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

708 ส.ต. กฤษฎากร สนสร้อย

5630013418

ม.4 พัน.5 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

709 ส.ต. กัณ กันทา

5630013441

ช.พัน.1 พล.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

710 ส.ต. กิตติพงษ์ อิ่นคา

5630013474

ร.12 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

711 ส.ต. คมเขต จันทร์เจ้า

5630013538

ร.21 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

712 ส.ต. จิรพล ดวงศรี

5630013606

ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

713 ส.ต. จิรายุทธ เทพทิพย์

5630013627

ร.12 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

714 ส.ต. เจษฎา คงช่วย

5630013643

ช.1 พัน.112 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

715 ส.ต. ชลากร มะติยะภักดิ์

5630013700

ม.1 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

716 ส.ต. ญาณวรุตน์ นาดี

5630013775

ม.1 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

717 ส.ต. ณัฐชนน ปัญญาเอก

5630013816

ม.พัน.4 พล.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

718 ส.ต. ทศพล จะคารัมย์

5630013938

ร.12 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

719 ส.ต. ธนบดี มลิวัลย์

5630013982

ช.1 พัน.52 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

720 ส.ต. ธีรภัทร์ สมัครเดียว

5630014094

ร.12 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

721 ส.ต. ธีระพงษ์ ห่วงสายแก้ว

5630014110

ร.12 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

722 ส.ต. ปฏิภาณ แย้มศรี

5630014259

ร.12 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

723 ส.ต. ประกาศิต ริมสกุล

5630014275

ช.1 พัน.112 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

724 ส.ต. พงษ์พิพัฒน์ สาระทนงค์

5630014370

ม.พัน.4 พล.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

สวัสดิการสาร
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725 ส.ต. พงษ์เพชร ลอยแก้ว

5630014372

ช.1 พัน.52 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

726 ส.ต. พนา ศรีกาเหนิด

5630014383

ร.2 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

727 ส.ต. พิริยะพงศ์ กาบนันทา

5630014450

ม.1 พัน.17 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

728 ส.ต. พีรดนย์ แซ่เตีย

5630014458

ร.12 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

729 ส.ต. ไพบูลย์ เมฆพันธุ์

5630014494

ป.1 พัน.11 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

730 ส.ต. ภัทรพงษ์ อิ่มมาก

5630014506

ม.1 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

731 ส.ต. มนตรี สืบวงษ์

5630014574

ม.5 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

732 ส.ต. รัช ชานนท์ สอนทวี

5630014637

ร.12 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

733 ส.ต. วิทวัส ไร่แตง

5630014784

ช.พัน.1 พล.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

734 ส.ต. ศศิโยธิน งิ้วลาย

5630014856

ร.12 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

735 ส.ต. สถาพร ในเวียง

5630014928

ร.12 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

736 ส.ต. สรคมน์ กิ่งแก้ว

5630014949

ร.31 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

737 ส.ต. สัญญา บุญโจม

5630014989

ช.พัน.1 พล.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

738 ส.ต. สิทธิศักดิ์ บุตรโท

5630015026

ร.12 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

739 ส.ต. สุทธิช ัย พงษ์เถื่อน

5630015046

ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

740 ส.ต. สุรสิทธิ์ วรศรี

5630015095

ช.พัน.1 พล.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

741 ส.ต. สุริยา บุญวาสนา

5630015108

ช.พัน.1 พล.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

742 ส.ต. เอกลักษณ์ จาศรี

5630015308

พัน.จจ.รอ.

พ.ค. 65

1781/65

743 น.ส. ชนิดา จันทร์โม้

5640000240

ธ.กระทรวงกลาโหม

มิ.ย. 65

2381/65

744 นาง มณีย์ โสภี

5640000287

ธ.กระทรวงกลาโหม

มิ.ย. 65

2381/65

745 อส.ทพ. ประสิทธิ์ กันหนองฮะ

5640000885

กรม ทพ.13

พ.ค. 65

1781/65

746 นาง ยุพดี เขียวจันทร์

5640001227

ม.พัน.31 พล.ร.15

พ.ค. 65

1781/65

สวัสดิการสาร
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747 นาย เฉลิมพล สุขสวัสดิ์

5640002451

ธ.ย่อย บิกซี ถนนพระรามที่ 2

มิ.ย. 65

2381/65

748 อส.ทพ.หญิง รัตนาภรณ์ เริ่มวงศ์

5640002482

ทภ.4

ม.ค. 65

6101/64

749 อส.ทพ. ศิวัช จาบวงษ์

5640002631

กรม ทพ.11

พ.ค. 65

1781/65

750 นาง เรียม กาวีระเต็ม

5640002939

มทบ.310

พ.ค. 65

1781/65

751 อส.ทพ. พรเทพ นุ้ยจินดา

5640002988

กรม ทพ.44

พ.ค. 65

1781/65

752 อส.ทพ. วัฒนา เสนาะสกุลเลิศ

5640003653

กรม ทพ.47

พ.ค. 65

1781/65

753 นาย ทศพร กาวีระเต็ม

5640003720

มทบ.310

พ.ค. 65

1781/65

754 อส.ทพ. วิฑูรย์ อุทกวาทิน

5640003764

กรม ทพ.47

พ.ค. 65

1781/65

755 อส.ทพ. ฤดูกาล แสงจันทร์

5640003951

กรม ทพ.47

พ.ค. 65

1781/65

756 อส.ทพ. สามารถ ปิปผะโร

5640004038

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

757 จ.ส.อ. พีระพัฒน์ อ่อนชาติ

5640004123

ธ.ยะลา

มิ.ย. 65

2381/65

758 ส.ต. ศตวรรษ ขันทะชา

5640004465

ร.12 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

759 อส.ทพ. ปวิช ญ์ พุกสอน

5640004623

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

760 อส.ทพ. ฮากี บือราเฮง

5640004644

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

761 อส.ทพ. มะนาเซ แวมะ

5640004667

กรม ทพ.47

พ.ค. 65

1781/65

762 ส.ต. คิณชานนท์ กองแก้ว

5640005016

ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

763 ส.ต. ภัทรกร ปวงงาม

5640005573

ช.1 พัน.52 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

764 พล.อส. คมสันต์ เพ็งพันธ์

5640005634

พัน.สท.

พ.ค. 65

1781/65

765 พล.อส. วงศ์วรรธน์ กองบุญมา

5640005666

พัน.สท.

พ.ค. 65

1781/65

766 พล.อส. อนุภัทร มาตรา

5640005680

พัน.สท.

พ.ค. 65

1781/65

767 อส.ทพ. จิรวัฒน์ ศิริบูรณ์

5640005823

กรม ทพ.22

พ.ค. 65

1781/65

768 อส.ทพ. ธนารักษ์ สุริยมาตร

5640005828

กรม ทพ.22

พ.ค. 65

1781/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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769 อส.ทพ. นฤพนธ์ ช่างเหล็ก

5640005981

กรม ทพ.44

เม.ย. 65

1201/65

770 ส.ต. ธีรพล ทองขาว

5640006022

พัน.จจ.รอ.

พ.ค. 65

1781/65

771 ส.ต. ณัฐพนธ์ ก้อนรัก

5640006170

ร.31 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

772 ส.ต. ธานินทร์ นัคราบัณฑิตย์

5640006204

ร.21 พัน.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

773 ส.ต. พีระพล หมั่นเจียก

5640006254

ร.31 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

774 ส.ต. อภิสิทธิ์ บัวสีกา

5640006339

ร.31 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

775 อส.ทพ. ภัทรพล โพธิ์พลัด

5640006488

กรม ทพ.35

พ.ค. 65

1781/65

776 ส.ต. ธีรศักดิ์ โพธิ์พฤกษ์

5640006737

ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

777 ส.ต. พงศภัค สาธินันท์

5640006754

ม.1 พัน.1 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

778 ส.ต. พีรพฒน์ จันทรังษี

5640006762

ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

779 ส.ต. ยุทธนา นามวงค์

5640006774

ม.1 พัน.3 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

780 ส.ต. สกฤพัฐณพิช ญ์ อารมย์

5640006803

ม.1 พัน.17 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

781 ส.ต. สมพงษ์ บาดใบหนู

5640006807

ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

782 ส.ต. สาธิต จันทร์สง่า

5640006809

ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

783 ส.ต. สุจินดา ก้อนเงิน

5640006813

ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

784 ส.ต. หิรัณย์ จัน

5640006824

ม.5 พัน.23 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

785 อส.ทพ. จิรศักดิ์ พึ่งแก้ว

5640007181

กรม ทพ.23

พ.ค. 65

1781/65

786 อส.ทพ. จักรชัย เพชรอินทร์

5640007275

กรม ทพ.49

พ.ค. 65

1781/65

787 นาย สัญชัย วงค์เครา

5640007487

ธ.ฝาง

มิ.ย. 65

2381/65

788 อส.ทพ. จักรกฤษ สมพงษ์

5640007674

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

789 อส.ทพ. พิสุทธิ์ แวมานะ

5640007682

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

790 อส.ทพ. สรรเพชร เกษกล้า

5640007690

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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791 อส.ทพ. ณัฐพล แพงแซง

5640008106

กรม ทพ.48

พ.ค. 65

1781/65

792 ส.ต. สหชัย บุญเขื่อง

5640008129

ม.4 พัน.11 รอ.

พ.ค. 65

1781/65

793 ส.ต. อภิวัฒน์ ใจดี

5640008881

ป.71 พัน.712

ม.ค. 65

6101/64

794 นาย นฤนาท สว่างศรี

5640009004

วพบ.

เม.ย. 65

1201/65

795 อส.ทพ. ธนาวุฒิ วงษ์ลา

5640009304

กรม ทพ.21

พ.ค. 65

1781/65

796 อส.ทพ. พชระ วรชินา

5640009307

กรม ทพ.21

พ.ค. 65

1781/65

797 ส.ท. อิทธิพล ปิ่นมณี

5640009323

มทบ.13

ม.ค. 65

6101/64

798 น.ส. ชนิศา สง่างาม

5650002042

ธ.ศรีย่าน

มิ.ย. 65

2381/65

799 อส.ทพ. โชคชัย เต็มภูมิ

5650002896

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

800 อส.ทพ. วันชัย สิงห์โตทอง

5650002902

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

801 อส.ทพ. สายสัมพันธ์ มืองแก้ว

5650002903

กรม ทพ.46

พ.ค. 65

1781/65

802 อส.ทพ. อภิลักษณ์ อัครินทร์

5650002906

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

803 อส.ทพ. เอกปกรณ์ คงแก้ว

5650002911

กรม ทพ.46

เม.ย. 65

1201/65

804 นาย บุญเพ็ง ทิศสีราช

5650003100

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

พ.ค. 65

1781/65

805 นาง ส่งสี ทิศสีราช

5650003101

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

พ.ค. 65

1781/65

806 อส.ทพ. ยศภัทร ตรีสงค์

5650003210

กรม ทพ.47

พ.ค. 65

1781/65

807 นาง ธันว์วดี สิริธนสมบัติ

5650003256

ร.31 พัน.3 รอ.

เม.ย. 65

1201/65

808 นาย ลาพูน สิริธนสมบัติ

5650003258

ร.31 พัน.3 รอ.

เม.ย. 65

1201/65

809 อส.ทพ. ปรมินทร์ มหาไทย

5650003478

กรม ทพ.47

พ.ค. 65

1781/65

810 อส.ทพ. ยุทธพงษ์ ทองศีล

5650003480

กรม ทพ.47

พ.ค. 65

1781/65

811 อส.ทพ. วงศกร ชุมชาติ

5650003481

กรม ทพ.47

พ.ค. 65

1781/65

812 นาง วีณา กาญจนเจริญ

5650004022

ธ.ชลบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565
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813 นาง จินตนา ต๊ะวัง

5650004399

กรม ทพ.31

เม.ย. 65

1201/65

814 นาย ไพบูลย์ เอ้ยวัน

5650004979

ม.พัน.12 พล.ม.1

พ.ค. 65

1781/65

815 นาง เหรียญ เอ้ยวัน

5650004980

ม.พัน.12 พล.ม.1

พ.ค. 65

1781/65

816 นาย ณัฐพล หนูบ้านเกาะ

5650005900

ธ.ปราณบุรี (ถนนเพชรเกษม)

มิ.ย. 65

2381/65

817 น.ส. เบญจพร หนูบ้านเกาะ

5650005902

ธ.ปราณบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

818 นาง วรรณภา ภูคา

ต100750/28

ธ.อุดรธานี

มิ.ย. 65

2381/65

819 พ.อ. สมเดช ศรีโวหะ

ต101274/28

ธ.ศรีสะเกษ

มิ.ย. 65

2381/65

820 นาง แตงอ่อน วันไธสงค์

ต101445/28

ธ.นครราชสีมา

มิ.ย. 65

2381/65

821 นาย พิเชษฐ์ ภูนาเหนือ

ต102200/28

ธ.กาฬสินธุ์

มิ.ย. 65

2381/65

822 นาง จาเนียร วงศ์เมฆ

ต105935/28

ธ.ทุ่งสง

มิ.ย. 65

2381/65

823 นาง บัวชุม ศรีมา

ต105971/28

ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

824 จ.ส.อ. อานาจ ดีประเสริฐ

ต111891/29

ธ.ปราจีนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

825 จ.ส.ต. นิรันดร์ เที่ยงสาย

ต114330/29

ธ.เพชรบูรณ์

มิ.ย. 65

2381/65

826 นาง มลเทียร ทิศายุกตะ

ต116038/29

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

827 นาง จันทร์ วรรณกุล

ต116493/29

ธ.เพชรบูรณ์

มิ.ย. 65

2381/65

828 นาง พรรณวดี ทองสลับ

ต118136/29

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

มิ.ย. 65

2381/65

829 จ.ส.อ. สมพงษ์ สินศิริ

ต118144/29

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

มิ.ย. 65

2381/65

830 จ.ส.ต. แสงดาว กันยานะ

ต118450/29

ธ.พะเยา

มิ.ย. 65

2381/65

831 นาง กองแก้ว ขจรภัย

ต11940/13

ธ.ลพบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

832 นาง ศรีนวล เป้รอด

ต121106/29

ธ.พะเยา

มิ.ย. 65

2381/65

833 ส.อ. บูรณ์พิภพ บารุงขันท์

ต122878/29

ธ.สระบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

834 นาง ปราณี ใจมั่ง

ต123077/29

ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์เซนเตอร์

มิ.ย. 65

2381/65
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835 จ.ส.อ. วิมล เอกากาย

ต123489/29

ธ.พระปฐมเจดีย์

มิ.ย. 65

2381/65

836 นาง สมจิตร ใจบุญ

ต124931/29

ธ.แกลง

มิ.ย. 65

2381/65

837 จ.ส.อ. ประเสริฐ ปัญจโกวิทย์

ต125218/29

ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

มิ.ย. 65

2381/65

838 พ.ต. ประดิษฐ์ แวงแก้ว

ต126440/30

ธ.อุดรธานี

มิ.ย. 65

2381/65

839 ร.ต. บุญชม พรมคา

ต127070/30

ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่

มิ.ย. 65

2381/65

840 นาง บุญกอง ชาญณรงค์

ต127539/30

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

841 ร.ต. ประกิต ทิพย์ทอง

ต128256/30

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

842 จ.ส.อ. เกรียงไกร ชูจิตต์

ต129006/30

ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

843 ร.ท. ไพบูรณ์ พรชีวโชติ

ต129924/30

ธ.บุรีรัมย์

มิ.ย. 65

2381/65

844 ว่าที่ ร.ท. วีรศักดิ์ มลิจาร

ต131618/30

ธ.สระแก้ว

มิ.ย. 65

2381/65

845 นาง ขิน ศรีเกิดพงษ์

ต132753/30

ธ.กาญจนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

846 นาง จิตรา บุญแย้ม

ต134031/30

ธ.ร้อยเอ็ด

มิ.ย. 65

2381/65

847 ร.ต. บุญรวม ศรีสว่าง

ต137610/30

ธ.ขอนแก่น

มิ.ย. 65

2381/65

848 น.ส. รุ่งพร พรหมเมือง

ต139007/30

ธ.บางลาภู

มิ.ย. 65

2381/65

849 นาง สาเนียง คงเจริญ

ต140170/30

ธ.ลพบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

850 น.ส. บาหยัน เล็กรักชาติ

ต140648/30

ธ.สระบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

851 นาย เคลือบ สินศิริ

ต141377/30

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

มิ.ย. 65

2381/65

852 นาง ณัฐธิดา ศิรัช วรากุล

ต141461/30

ธ.นครปฐม

มิ.ย. 65

2381/65

853 นาง ทองสาย มุงคุณคาชาว

ต141905/30

ธ.ขอนแก่น

มิ.ย. 65

2381/65

854 นาย ประยงค์ สามารถ

ต145207/30

ส่วนกลาง

พ.ค. 65

1781/65

855 นาง นภาพร ชุมชิต

ต14572/15

ธ.บุรีรัมย์

มิ.ย. 65

2381/65

856 นาย อินทร์ หะระเวก

ต147105/31

ธ.อุดรธานี

มิ.ย. 65

2381/65
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857 นาง มะลิ หะระเวก

ต147106/31

ธ.อุดรธานี

มิ.ย. 65

2381/65

858 ร.ต. สุพจน์ เตโช

ต149519/31

ธ.แฟรี่พลาซ่า-ข.ก.

มิ.ย. 65

2381/65

859 นาง วิไล อาจหาญ

ต150253/31

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

860 จ.ส.อ. ไตรภูมิ ยะประทุม

ต151515/31

ธ.ศูนย์ราชการฯ (อาคาร บี)

มิ.ย. 65

2381/65

861 นาง มาลี กุลบ่าง

ต151689/31

ธ.ปราจีนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

862 นาง บุญเหลือ อ่อนน้อม

ต151690/31

ธ.ปราจีนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

863 นาง ซ่อนกลิ่น มูลเชื้อ

ต151699/31

ธ.ปราจีนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

864 นาง ผอง จิตหวัง

ต152314/31

ธ.ปราจีนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

865 นาง นุช จิรา ยะประทุม

ต153142/31

ธ.ศูนย์ราชการฯ (อาคาร บี)

มิ.ย. 65

2381/65

866 ร.ต. วินัย สนธิ

ต154497/31

ธ.สิงห์บุรี

มิ.ย. 65

2381/65

867 นาง บุญส่ง คาภา

ต154539/31

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

868 นาง จรูญ สุภาพรูป

ต154620/31

ธ.อยุธยา

มิ.ย. 65

2381/65

869 ร.ต. ทนง หงษ์ทอง

ต157868/31

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

มิ.ย. 65

2381/65

870 ส.อ. ประจวบ สายนต์

ต158829/31

ธ.สระบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

871 นาง กาญจนา วงศ์พรหม

ต159432/31

ธ.อุดรธานี

มิ.ย. 65

2381/65

872 นาง ประทุม สีแก้วอินทร์

ต159960/31

ธ.ปทุมธานี

มิ.ย. 65

2381/65

873 นาง สาราญ เชื้อสิงห์

ต161206/31

ธ.อุบลราชธานี

มิ.ย. 65

2381/65

874 นาง บุษดี มวลสุข

ต161271/31

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

875 นาง เกลื่อน สายน้อย

ต161865/31

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

876 นาง วิไลภรณ์ อรุณเพ็ง

ต163491/31

ธ.อุตรดิตถ์

มิ.ย. 65

2381/65

877 น.ส. พัช รีย์ช นภัทร ธรรมวิญญา

ต164142/31

ธ.รพ.รร.6

มิ.ย. 65

2381/65

878 นาง สมบุญ ราชแก้ว

ต164890/31

ธ.หล่มสัก

มิ.ย. 65

2381/65
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879 นาง เรียน อินต๊ะนา

ต165436/31

ธ.เซ็นทรัล-ช.ร.

มิ.ย. 65

2381/65

880 นาง อมรา แก้วเกตุ

ต168510/32

ธ.ปากเกร็ด

มิ.ย. 65

2381/65

881 นาง สงวน สุทธิแพทย์

ต169559/32

ธ.ถ.ติวานนท์

มิ.ย. 65

2381/65

882 นาง นิศาชล มณีอินทร์

ต169760/32

ธ.สระบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

883 ร.ต. เก้า ศิริสุนทร

ต169999/32

ธ.เลย

มิ.ย. 65

2381/65

884 นาง อุไร พรหมแสง

ต170000/32

ธ.เลย

มิ.ย. 65

2381/65

885 นาง บุญพร้อม ภาระกุล

ต174318/32

ธ.ร้อยเอ็ด

มิ.ย. 65

2381/65

886 นาย ประณต ปุ้มกระโทก

ต175501/32

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

887 นาง ศิริพร ปุ้มกระโทก

ต175502/32

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

888 นาง พนิดา อมรฤทธิ์พงค์

ต175679/32

ธ.เลย

มิ.ย. 65

2381/65

889 ส.ท. ประภาษ รักพงษ์

ต176558/32

ธ.ร้อยเอ็ด

มิ.ย. 65

2381/65

890 ร.ต. เสน่ห์ อรรคฮาด

ต176608/32

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

891 นาง กุศล เงินมาก

ต177586/32

ธ.พะเยา

มิ.ย. 65

2381/65

892 นาง วันเพ็ญ รอดประเสริฐ

ต178532/32

ธ.ปราจีนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

893 นาง วรรณี ประเสริฐสุข

ต179994/32

ธ.อ้อมใหญ่

มิ.ย. 65

2381/65

894 นาย ปราโมทย์ เครือแก้ว

ต180078/32

ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2

มิ.ย. 65

2381/65

895 นาง สวง เครือแก้ว

ต180079/32

ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2

มิ.ย. 65

2381/65

896 นาง ทองพิน ม่วงยิ้มพงษ์

ต180392/32

ธ.ลพบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

897 นาง สมถวิล ฤกษ์ดี

ต181322/32

ธ.ลพบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

898 นาง เพ็ญจรัส พึ่งเจี่ยม

ต182112/32

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

899 นาย บุญช่วย หอมขจร

ต182383/32

ธ.ลพบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

900 นาย กัมปนาท บุญเชิด

ต182732/32

ธ.ถ.เพชรเกษม-หนองแขม

มิ.ย. 65

2381/65
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901 นาง ประชิต ทาทัน

ต184052/32

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

902 นาง มาลี แก้วมาลัย

ต184148/32

ธ.บิ๊กซี ลาลูกกา 2

มิ.ย. 65

2381/65

903 นาย สาด เอละกานุ

ต184734/32

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

904 นาง ยวน เอละกานุ

ต184735/32

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

905 จ.ส.อ. สนั่น สืบน้อย

ต185037/32

ธ.ถ.เวสสุวรรณ์ (นครสวรรค์)

มิ.ย. 65

2381/65

906 จ.ส.อ. ปราโมทย์ แก้วเกตุ

ต18527/16

ธ.ปากเกร็ด

มิ.ย. 65

2381/65

907 นาง สัมฤทธิ์ มาลัยทอง

ต185996/32

ธ.สระบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

908 นาง สีมอย สายถิ่น

ต191603/32

ธ.แพร่

มิ.ย. 65

2381/65

909 นาย เมืองอินทร์ รางแดง

ต191645/32

ธ.น่าน

มิ.ย. 65

2381/65

910 นาง วราภรณ์ มาลัย

ต193028/32

ธ.ลาปาง

มิ.ย. 65

2381/65

911 นาง ตุ่น ทองเจือ

ต194246/32

ธ.พะเยา

มิ.ย. 65

2381/65

912 นาง ศศินุช ยอดยิ่ง

ต195539/33

ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

มี.ค. 65

601/65

913 นาย จาเนียร ไชยลาภ

ต195649/33

ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

มิ.ย. 65

2381/65

914 นาย ยันยงค์ ม่วงเกษม

ต196208/33

ธ.อยุธยา

มิ.ย. 65

2381/65

915 ส.อ. สุช าติ กลิ่นชาติ

ต196730/33

ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

มิ.ย. 65

2381/65

916 นาย มงคล พร้อมเพรียง

ต197144/33

ธ.ช่องนนทรี

มิ.ย. 65

2381/65

917 จ.ส.อ. ฬัฐกฤษ ยนต์ภักดี

ต197569/33

ธ.อยุธยา

มิ.ย. 65

2381/65

918 นาง อุบล ชุมพงษ์

ต197600/33

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

919 นาย ชัยพร ชุมพงษ์

ต197601/33

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

920 นาง วรรณทิพย์

ต199361/33

ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

921 นาง มารินทร์ การะเกษ

ต199553/33

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

922 นาง นวรัตน์ ผาทอง

ต199556/33

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

คนรักษา
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923 จ.ส.อ. ไตรภพ เมืองสุข

ต200311/33

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

มิ.ย. 65

2381/65

924 นาง มาลี สินพานิช

ต200550/33

ธ.ศรีย่าน

มิ.ย. 65

2381/65

925 ร.ต. เผด็จ บุญหว่าน

ต200597/33

ธ.ศรีย่าน

มิ.ย. 65

2381/65

926 นาย ฤทธิ์ ชุมสงฆ์

ต200598/33

ธ.ศรีย่าน

มิ.ย. 65

2381/65

927 นาง ทองม้วน ชุมสงฆ์

ต200599/33

ธ.ศรีย่าน

มิ.ย. 65

2381/65

928 นาย เกรียงศักดิ์ วรไธสง

ต202114/33

ธ.นครราชสีมา

มิ.ย. 65

2381/65

929 นาง อุทัย สุ่มมาตย์

ต203279/33

ธ.เมกาบางนา

มิ.ย. 65

2381/65

930 นาง ดารานี จิรังกรณ์

ต203777/33

ธ.อยุธยา

มิ.ย. 65

2381/65

931 นาง พรพิทักษ์ ยะประทุม

ต205428/33

ธ.ศูนย์ราชการฯ (อาคาร บี)

มิ.ย. 65

2381/65

932 นาย เข็ม อุ่นเจริญ

ต205429/33

ธ.ศูนย์ราชการฯ (อาคาร บี)

มิ.ย. 65

2381/65

933 นาง จงรักษ์ วารีรักษ์

ต205620/33

ธ.ร้อยเอ็ด

มิ.ย. 65

2381/65

934 นาง ทองใบ รัตนเวฬุ

ต205652/33

ธ.ร้อยเอ็ด

มิ.ย. 65

2381/65

935 ส.ต. ชนะชัย ประไพบูลย์

ต208196/33

ธ.ปทุมธานี

มิ.ย. 65

2381/65

936 นาง กวด สาราญกาย

ต209672/33

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

มิ.ย. 65

2381/65

937 นาง สุพนิดา นามโคตร

ต211730/33

ธ.นครพนม

มิ.ย. 65

2381/65

938 นาง ราไพ ศิริสุทธิ์

ต211973/33

ธ.สกลนคร

มิ.ย. 65

2381/65

939 นาง วิยะดา มังกรแสงแก้ว

ต212860/33

ธ.สนามเสือป่า

พ.ค. 65

1781/65

940 นาง อานวย ถาวร

ต212882/33

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

941 นาง บุญชุม ใจแก้ว

ต214321/33

ธ.เชียงราย

มิ.ย. 65

2381/65

942 นาง ประนอม ธุวะคา

ต214515/33

ธ.เซ็นทรัล-ช.ร.

มิ.ย. 65

2381/65

943 นาง ปราณีต ยินดี

ต215247/33

ธ.โคกมะตูม-พ.ล.

มิ.ย. 65

2381/65

944 นาย กนก มานะวานิช

ต215494/33

ธ.อยุธยา พาร์ค

มิ.ย. 65

2381/65
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945 นาง เฉลียว ดาระสวัสดิ์

ต217262/33

ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

946 นาง ถนอม ออกแมน

ต217379/33

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

947 นาง สุดสุดา จันทร์หอม

ต220304/33

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

948 น.ส. วัลยา รัช ตจินดา

ต220542/33

ธ.ราชประสงค์

มิ.ย. 65

2381/65

949 นาง ดวงพร ชูประสูตร

ต220590/33

ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

มิ.ย. 65

2381/65

950 นาง ขวัญใจ เงินทิพย์

ต221709/33

ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

951 นาง สายชล พงษ์เพียร

ต222060/33

ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

มิ.ย. 65

2381/65

952 นาง จุน พยัคฆ์ศรี

ต224521/34

ธ.อยุธยา

มิ.ย. 65

2381/65

953 นาง ศรีเมือง เย็นนัทธี

ต225335/34

ธ.เตาปูน

มิ.ย. 65

2381/65

954 นาง โฉมฉิน เด่สันเทียะ

ต225495/34

ธ.รังสิต-คลอง 3

มิ.ย. 65

2381/65

955 นาย จันที อันทะนาม

ต225687/34

ธ.เสริมไทย-ม.ค.

มิ.ย. 65

2381/65

956 นาง จุฑามาศ สุขก้อน

ต225789/34

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

957 นาย ชุนเลี้ยง เอี่ยมสอาด

ต227162/34

ธ.สามพราน

มิ.ย. 65

2381/65

958 นาง ทวี บุญขา

ต227380/34

ธ.กระทรวงกลาโหม

มิ.ย. 65

2381/65

959 นาย บัญญัติ จุลบุรมย์

ต227420/34

ธ.ธาตุทอง

มิ.ย. 65

2381/65

960 นาง คูณ เสาโกมุท

ต229425/34

ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์

มิ.ย. 65

2381/65

961 นาง กฤษณา ธรรมพิทักษ์

ต22960/17

ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

962 นาง สาอางค์ แจ้งสุข

ต230365/34

ธ.บุรีรัมย์

มิ.ย. 65

2381/65

963 นาง ตุ๊ สังขวิเทียม

ต230954/34

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

964 นาย ศิลปชัย พันกมลศิลป์

ต231748/34

ธ.นครราชสีมา

มิ.ย. 65

2381/65

965 นาง บุดดี บุญมาตุ่น

ต231827/34

ธ.อุดรธานี

มิ.ย. 65

2381/65

966 นาง นิรมล พวงพยอม

ต232339/34

ธ.ศรีย่าน

มิ.ย. 65

2381/65
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967 ร.ท. ทัศน์ไชย ไชยทน

ต232781/34

ธ.เชียงราย

มิ.ย. 65

2381/65

968 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ พงษ์ธรรม

ต232873/34

ธ.ลาพูน

มิ.ย. 65

2381/65

969 นาง วรรณสุดา พงษ์ธรรม

ต232874/34

ธ.ลาพูน

มิ.ย. 65

2381/65

970 นาง พิมพ์ ธัมชัย

ต232884/34

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

971 น.ส. ลดาวัลย์ จันทร์ติ๊บ

ต232889/34

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

972 นาง ทวิวรรณ สืบน้อย

ต233880/34

ธ.ถ.เวสสุวรรณ์ (นครสวรรค์)

มิ.ย. 65

2381/65

973 นาย ช่อฉัตร์ ราชวัลลภานุสิษฐ์

ต234532/34

ธ.หัวหมาก

มิ.ย. 65

2381/65

974 นาง ลัดดาวัลย์ เที่ยงสาย

ต235554/34

ธ.เพชรบูรณ์

มิ.ย. 65

2381/65

975 นาง ทองสุข พึ่งน้า

ต236892/34

ธ.ปากเกร็ด

มิ.ย. 65

2381/65

976 นาง บุญเพ็ง ไชยเชียงพิณ

ต237217/34

ธ.บ้านไผ่

มิ.ย. 65

2381/65

977 นาง บังอร โอซาวะ

ต238983/34

ธ.ขอนแก่น

มิ.ย. 65

2381/65

978 นาง เปล่งศรี ตั้งหลัก

ต240003/34

ธ.ร้อยเอ็ด

มิ.ย. 65

2381/65

979 นาง ภัยจิตร ฉันงูเหลือม

ต240278/34

ธ.บุรีรัมย์

มิ.ย. 65

2381/65

980 น.ส. พันธ์ เขียมรัมย์

ต240281/34

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

981 นาย อาวุท หมู่ผึ้ง

ต240654/34

ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า

มิ.ย. 65

2381/65

982 นาง วิวาดแก้ว สามัญ

ต240971/34

ธ.อุบลราชธานี

มิ.ย. 65

2381/65

983 นาย ทองอินทร์ กระดานพล

ต241406/34

ธ.วารินช าราบ

มิ.ย. 65

2381/65

984 นาง สง่า แย้มยิ้ม

ต241421/34

ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

985 นาง ภคินี พละโย

ต241593/34

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

986 นาง เหลื่อม มะปะเข

ต241687/34

ธ.กาญจนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

987 นาย พรณรงค์ พรหมรางกูล

ต241732/34

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

988 น.ส. จิราภรณ์ สวัสดิ์ดวง

ต245682/34

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มิ.ย. 65

2381/65
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989 นาง วิมลพรรณ พิช ัยปัญญา

ต245739/34

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

990 ร.ต.(ทอ.) ละมูล จุริทะโย

ต247867/35

ธ.โลตัส ประชาชื่น

มิ.ย. 65

2381/65

991 นาง สาลี่ อินทร์ประสิทธิ์

ต248466/35

ธ.น่าน

มิ.ย. 65

2381/65

992 นาง สุวิทย์ แปลงไธสง

ต250709/35

ธ.อรัญประเทศ

มิ.ย. 65

2381/65

993 ร.ต. บุญหลาย บรรลือ

ต252770/35

ธ.อุบลราชธานี

มิ.ย. 65

2381/65

994 นาง พชรพร กุนการินทร์

ต253312/35

ธ.น่าน

มิ.ย. 65

2381/65

995 นาง ผิน ประดับพันธ์

ต253599/35

ธ.ร้อยเอ็ด

มิ.ย. 65

2381/65

996 นาง หวานแก้ว ชัยชมภู

ต25442/18

ธ.บิ๊กซี ลาพูน

มิ.ย. 65

2381/65

997 นาง ไพฑูรย์ ชื่นใจ

ต254925/35

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

998 นาง ฉัฐมณฑน์ ป้อมทอง

ต254927/35

ธ.กองบัญชาการกองทัพบก

มิ.ย. 65

2381/65

999 จ.ส.อ. คมสันติ์ อ่างทอง

ต255432/35

ธ.รังสิต-คลอง 3

มิ.ย. 65

2381/65

1000 น.ส. สายลม ประจงมูล

ต255832/35

ธ.ช่องนนทรี

มิ.ย. 65

2381/65

1001 นาย คชาชาญ อิ่มมูล

ต255931/35

ธ.บ้านไผ่

มิ.ย. 65

2381/65

1002 นาง นิภาพร ศรีวรรณ

ต256346/35

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

1003 นาย วิสุทธินันท์ ลักษมีโชติ

ต259586/35

ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์

มิ.ย. 65

2381/65

1004 จ.ส.อ. ประเสริฐศักดิ์ มากวงษ์

ต260210/35

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

มิ.ย. 65

2381/65

1005 น.ส. ลัดดา ไชยพิศ

ต260909/35

ธ.พระประแดง

มิ.ย. 65

2381/65

1006 นาง มา ไชยพิศ

ต260911/35

ธ.พระประแดง

มิ.ย. 65

2381/65

1007 นาย ชอบ กระแสฉิมพลี

ต261023/35

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

1008 นาง รัติกร คงนิล

ต262399/35

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

1009 นาง สมถวิล สุขใส

ต262482/35

ธ.เลย

มิ.ย. 65

2381/65

1010 นาง สมบัติ ไหวดี

ต262687/35

ธ.อุดรธานี

มิ.ย. 65

2381/65
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1011 นาง บุญกว้าง ไชยรักษ์

ต263064/35

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

1012 นาง วราภรณ์ คาโสภา

ต263242/35

ธ.กาฬสินธุ์

มิ.ย. 65

2381/65

1013 ส.ท. บุญญะพงษ์ ศิลาสูงเนิน

ต263310/35

ธ.ย่อยเดอะมอลล์-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

1014 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ปัญญาภู

ต264647/36

ธ.เพชรบูรณ์

มิ.ย. 65

2381/65

1015 นาง เสาวลักษณ์ โชติทรัพย์

ต265497/36

ธ.ชัยนาท

มิ.ย. 65

2381/65

1016 นาง ถิน ชัยสงคราม

ต266080/36

ธ.ปัตตานี

มิ.ย. 65

2381/65

1017 ร.อ. ถวิล จันมีศรี

ต26632/18

ธ.ท่าแพ

มิ.ย. 65

2381/65

1018 นาง จันมา บุตรดี

ต266571/36

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

1019 นาง กาเหลียว การพันธุนิตย์

ต267314/36

ธ.ย่อยถนนสรงประภา

มิ.ย. 65

2381/65

1020 นาง อุไรวรรณ คาแก้ว

ต267389/36

ธ.ย่อยลาดกระบัง

มิ.ย. 65

2381/65

1021 นาง เหลี่ยม บุญมั่งมี

ต267473/36

ธ.ศรีสะเกษ

มิ.ย. 65

2381/65

1022 นาย ดารงค์ กลืนกลางดอน

ต267635/36

ธ.ถ.ติวานนท์

มิ.ย. 65

2381/65

1023 นาง ระพีพรรณ ทองธิราช

ต26793/18

ธ.สกลนคร

มิ.ย. 65

2381/65

1024 นาง นงค์เยาว์ โสวัตร

ต268329/36

ธ.รพ.รร.6

มิ.ย. 65

2381/65

1025 นาง สมพร บรรเทา

ต268608/36

รวท.อท.ศอพท.

เม.ย. 65

1201/65

1026 นาง ปุ่น แย้มโคกสูง

ต268661/36

ธ.นครราชสีมา

มิ.ย. 65

2381/65

1027 จ.ส.อ. อธิวัฒน์ หมั่นมี

ต269848/36

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

1028 นาย ประยูร หมั่นมี

ต269857/36

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

1029 นาง จาเนียร หมั่นมี

ต269858/36

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

1030 นาง พรศิลป์ เหลาแตว

ต270790/36

ธ.สกลนคร

มิ.ย. 65

2381/65

1031 นาง จิราภรณ์ ตะนะโส

ต271190/36

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

1032 นาง รัตนาภร โคตรแสนลี

ต271659/36

ธ.ขอนแก่น

มิ.ย. 65

2381/65
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1033 นาง กุหลาบ โททัสสะ

ต273370/36

ธ.กองบัญชาการกองทัพบก

มิ.ย. 65

2381/65

1034 ร.ต. สมพงษ์ สุขสงวน

ต273944/37

ธ.กองบัญชาการกองทัพไทย

มิ.ย. 65

2381/65

1035 จ.ส.อ. อาดูลย์ โพธิ์กลั่น

ต274036/37

สลก.ทบ.

พ.ค. 65

1781/65

1036 นาง สุธาสิณี หงษ์ปรานันทน์

ต275747/37

ศฝ.นศท.มทบ.33

พ.ค. 65

1781/65

1037 นาย หล้า มณีเนตร

ต276205/37

ธ.ลาปาง

มิ.ย. 65

2381/65

1038 นาง สุรีย์ สุดงูเหลือม

ต276265/37

ธ.โคกมะตูม-พ.ล.

มิ.ย. 65

2381/65

1039 น.ส. วัฒนา สายตา

ต276957/37

ธ.บางละมุง

มิ.ย. 65

2381/65

1040 นาง ขวัญใจ เทียนแก้ว

ต279060/37

ธ.เสริมไทย-ม.ค.

มิ.ย. 65

2381/65

1041 นาย บุญสืบ บุปผากลิ่น

ต280414/37

ธ.พระปฐมเจดีย์

มิ.ย. 65

2381/65

1042 นาง นงค์นุช ประยูรคง

ต281973/37

ธ.ลพบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

1043 จ.ส.อ. วีรวุฒิ ลุนากัน

ต282481/37

ธ.ราชบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

1044 จ.ส.อ. พีรพงษ์ อ่าทอง

ต284470/38

ธ.กองบัญชาการกองทัพบก

มิ.ย. 65

2381/65

1045 นาง สาราญ ศรีภา

ต286720/38

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

มิ.ย. 65

2381/65

1046 นาง ปิ่นรัตน์ มาลัย

ต286869/38

ธ.ปราณบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

1047 จ.ส.อ. ชาญยุทธ์ สังข์ทอง

ต287744/38

ธ.รพ.รร.6

มิ.ย. 65

2381/65

1048 นาง ลอง ปานกลาง

ต288388/38

ธ.บ้านไผ่

มิ.ย. 65

2381/65

1049 นาย ทองดี ทวีผล

ต289574/38

ธ.ศรีย่าน

มิ.ย. 65

2381/65

1050 นาง ทองใบ สิทธิกรรณ์

ต33187/20

ธ.ลพบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

1051 นาง สายสวาท ต่วนชะเอม

ต33675/20

ธ.ถ.เวสสุวรรณ์ (นครสวรรค์)

มิ.ย. 65

2381/65

1052 นาง บุญสุดา ศรีเสน

ต33960/20

ธ.พะเยา

มิ.ย. 65

2381/65

1053 นาง บุญส่ง สว่างโฉม

ต39923/21

ธ.ปากเกร็ด

มิ.ย. 65

2381/65

1054 นาง ประทุม พุกสุข

ต43207/22

ธ.ราชบุรี

มิ.ย. 65

2381/65
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1055 นาง สมทรัพย์ พุทธิกรณ์

ต43654/22

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

1056 นาย สงัด ศรีบุญเรือง

ต48056/23

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

1057 นาง วาสนา วงษ์ทองแท้

ต48144/23

ธ.พระปฐมเจดีย์

มิ.ย. 65

2381/65

1058 นาง สัมฤทธิ์ ป้อมปักษา

ต49387/23

ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง

มิ.ย. 65

2381/65

1059 นาง จันดี คาภาศรี

ต49907/23

ธ.อุดรธานี

มิ.ย. 65

2381/65

1060 นาง รัตติพา ตะพาบน้า

ต50082/23

ธ.ท่าแพ

มิ.ย. 65

2381/65

1061 นาย หมั่น สิงห์ประเสริฐ

ต51532/23

ธ.เตาปูน

มิ.ย. 65

2381/65

1062 นาง ไพศรี มหิษานนท์

ต52576/23

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

1063 นาง เรวดี นฤพัฒน์ผจง

ต53750/23

ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

มิ.ย. 65

2381/65

1064 นาง ฐนินรัช ต์ บุญเฉลิมศักดิ์

ต54396/23

ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2

มิ.ย. 65

2381/65

1065 ร.ต. เดช เต็มกันทา

ต55449/24

ธ.อุตรดิตถ์

มิ.ย. 65

2381/65

1066 นาง รัช นี ชีวะพาทย์

ต57198/24

ธ.อุบลราชธานี

มิ.ย. 65

2381/65

1067 นาง สาอางค์ ยลประสงค์

ต57903/24

ธ.ถ.ช้างคลาน-ช.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

1068 นาย ปรีช า ทองมาก

ต60391/25

ธนาณัติ

พ.ค. 65

1781/65

1069 นาง เอมอร กิ่งก้าน

ต60747/25

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

1070 จ.ส.อ. สุพัฒน์ ทาระสา

ต63546/25

ธ.นครพนม

มิ.ย. 65

2381/65

1071 นาง สาเนา มีกุล

ต64400/25

ธ.รังสิต-คลอง 3

มิ.ย. 65

2381/65

1072 นาย ประกิจ แก้วมรกต

ต65047/25

ธ.เพชรบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

1073 จ.ส.อ. วิสิษฐ์ อรุณเพ็ง

ต65203/25

ธ.อุตรดิตถ์

มิ.ย. 65

2381/65

1074 นาง บุญมา พัฒทัยสง

ต66939/25

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

1075 นาง บุญหลั่น ส่องแสงศักดิ์

ต67766/26

ธ.อรัญประเทศ

มิ.ย. 65

2381/65

1076 น.ส. สุนันทา วีรทัต

ต69572/26

ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ

มิ.ย. 65

2381/65
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1077 นาย ธงชัย เสิดแสงมุข

ต70658/26

ธ.พระปฐมเจดีย์

มิ.ย. 65

2381/65

1078 พ.ท. ประญัติ นางแย้ม

ต71701/26

ธ.เพชรบูรณ์

มิ.ย. 65

2381/65

1079 นาง ศรีสมร วงษ์เซ็ง

ต72427/26

ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์

มิ.ย. 65

2381/65

1080 นาง สาราญ ดับทุกข์รัฎฐ์

ต75379/26

ธ.ตลาดเซฟวัน-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

1081 นาง อาพร บวบทอง

ต76326/26

ธ.ถ.เวสสุวรรณ์ (นครสวรรค์)

มิ.ย. 65

2381/65

1082 จ.ส.อ. ธารง วงษ์สุวรรณ

ต78537/26

ธ.สุพรรณบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

1083 นาง ควรคิด บุญพุฒ

ต79550/26

ธ.ชัยภูมิ

มิ.ย. 65

2381/65

1084 นาง กรุณา มาศสถิตย์

ต81268/27

ธ.อยุธยา

มิ.ย. 65

2381/65

1085 จ.ส.อ. วัช รินทร์ กุนการินทร์

ต82906/27

ธ.น่าน

มิ.ย. 65

2381/65

1086 นาย ชุบ มหาปราบ

ต84014/27

ธ.อยุธยา

มิ.ย. 65

2381/65

1087 นาง กาจัด นาแล

ต84175/27

ธ.ปราจีนบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

1088 จ.ส.อ. สถิตย์พงษ์ กิจศักดาภาพ

ต84901/27

ธ.ถ.สุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ

มิ.ย. 65

2381/65

1089 นาง บุญเชื่อม กออ่อน

ต86425/27

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

1090 นาง ศิริพร วรรณรัตน์

ต91150/27

ธ.เซ็นทรัล-ข.ก.

มิ.ย. 65

2381/65

1091 นาง มะลิ (ก) สนธยางกูร

ต91941/27

ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

มิ.ย. 65

2381/65

1092 จ.ส.อ. บุญมี เชื้อสิงห์

ต9285/12

ธ.อุบลราชธานี

มิ.ย. 65

2381/65

1093 นาย สถาพร ปัญโญธิระกุล

ต97070/28

ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ

มิ.ย. 65

2381/65

1094 นาง นิสสัย นามโคตร

ต97303/28

ธ.นครพนม

มิ.ย. 65

2381/65

1095 นาง เฟื่อง ทองแท่ง

ส12800/26

ธ.นครราชสีมา

มิ.ย. 65

2381/65

1096 นาง อาภา เทพพันธุ์

ส15644/28

ธ.ลาปาง

มิ.ย. 65

2381/65

1097 พ.อ. วรพล อ้นอารี

ส1645/09

ธ.สนามเสือป่า

มิ.ย. 65

2381/65

1098 นาง รัช นีย์ สาราญจิตร

ส16575/29

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

104

ล าดับ

ยศ-ชือ่ -สกุล

เลขทะเบียน

สัง กัด

เดือนทีค่ า้ ง ศพทีค่ า้ ง

1099 นาง สายคา นาคเอม

ส16641/29

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

1100 ร.อ. สุรศักดิ์ พงษ์นิล

ส18823/31

ธ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มิ.ย. 65

2381/65

1101 นาง ปราณี แท่นมณเฑียร

ส21117/33

ธ.เซ็นทรัล-อุดรธานี

มิ.ย. 65

2381/65

1102 นาง พรรณี กลิ่นส่ง

ส2346/10

ธ.อุบลราชธานี

มิ.ย. 65

2381/65

1103 นาง บุญเจือ ทุมศรีมา

ส23859/35

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

1104 นาง สุขวสา ศรีช ราชัย

ส24554/36

ธ.สนามเสือป่า

มิ.ย. 65

2381/65

1105 นาง วราภรณ์ เสือแพร

ส24953/36

ธ.เพชรบูรณ์

มิ.ย. 65

2381/65

1106 นาง สุทิน ทับชม

ส25260/37

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-น.ม.

มิ.ย. 65

2381/65

1107 นาง มะลิ จันโอ

ส5301/16

ธ.ลพบุรี

มิ.ย. 65

2381/65

1108 นาง วินิจ จันทรา

ส5560/17

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

มิ.ย. 65

2381/65

1109 นาง สมใจ สาธรวิศิษฐ์

ส9303/22

ธ.อุบลราชธานี

มิ.ย. 65

2381/65

1110 นาง อนุกูล แผ่นทอง

ส9486/22

ธ.พิษณุโลก

มิ.ย. 65

2381/65

หมายเหตุ
1. เป็นการถอนสภาพสมาชิกไว้ช ั่วคราว มีกาหนด 2 ปี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเกิน 90 วัน
2. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเกิน 90 วัน จะขอคืนสภาพได้ที่ กองการฌาปนกิจ
กรมสวัสดิการทหารบก หรือให้ไปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจานวนเงินที่ค้างช าระ
ที่หน่วยต้นสังกัดตั้งแต่หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ภายในกาหนด 2 ปี นับแต่วันที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนชั่วคราว
โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้ สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน, สาเนาใบต้อนรับ,
ใบสาคัญความเห็นแพทย์, คาสั่งให้ออกจากราชการ (กรณีขาดส่งเพราะลาออกจากราชการ)
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ ้า ตามระเบียบ ทบ.ฯ ให้ถือการสมัครครั้งที่ 2 เป็นโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอนสภาพ
จึงขอให้สมาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครครั้งแรก สาหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ ให้ ติดต่อ
สอบถาม โทร.0 2654 7400 ต่อ 6465, 6467 - 8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 2
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไว้ช ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
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บัญชีหมายเลขโทรศัพท์
กรมสวัสดิการทหารบก
ลำดับ

หมายเลขโทรศัพท์

หน่วยขึ้น ตรง

ลำดับ

หน่วยขึ้น ตรง

หมายเลขโทรศัพท์

8.

กองการออมทรัพย์ (ตู้กลาง)

0 – 2657 – 3700

1.

ศูน ย์ข่าว สก.ทบ.

91500,91524

2.

สานักงานผู้บังคับบัญชา

0 – 2278 – 1599,91504 - 5

ผู้อานวยการ

91589

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

91501, 0 – 2278 – 1619

รองผู้อานวยการ

91588

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบ (1)

91503, 0 – 2278 - 0868

ธุร การ

91587, 91593

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบ (2)

91502, 0 – 2278 - 0866

แผนกเงินฝาก

91579

3.

นายทหารพระธรรมนูญ

91605, 0 – 2278 - 0419

แผนกถอนเงิน

91578

4.

นายทหารงบประมาณ

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

เงินกู้พิเศษ

91571, 91572

เงินกู้บาบัด ทุกข์

91575, 91576

91632, 91633
0 – 2278 - 1498

แผนกบัญ ชี

91568, 91570

แผนกตรวจสอบ

91595, 91597 Fax. 91574

กองธุรการ

91509, 0 – 2278 - 1588

ส่วนด าเนินกรรมวิธขี ้อมูล

91580, 91583, 91585, 91586

หัวหน้ากอง

91507

รองหัวหน้ากอง

91506

ผู้อานวยการ

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

แผนกสารบรรณ

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

รองผู้อานวยการ

85922

แผนกพลาธิการ

91514

ธุร การฯ

Fax. 0 – 2271 – 0262, 85928,
85929

แผนกขนส่ง

91520

ส่ง กาลัง

85927

แผนกสวัสดิการ

91519, 0 – 2278 - 0027

งบประมาณฯ

85925

รับ – ส่ง หนัง สือ บก.สก.ทบ.

91524

การเงินฯ

85926

สหกรณ์ออมทรัพย์

91620 23, 0 – 2278 - 1077

แผนกวิทยาศาสตร์ฯ

85930

กองแผนและโครงการ

91530 Fax. 0 – 2278 - 1531

แผนกจัด การแข่งขันฯ

0 – 2278 – 5095, 85931

ผู้อานวยการ

91526

แผนกส่ง เสริมกีฬาฯ

0 – 2278 – 5096, 85946

รองผู้อานวยการ

91527, 91529

แผนกเครื่องกีฬา

0 – 2271 – 2060, 85924

แผนกส่ง กาลัง

91535, 91537

แผนกบริการฯ

85933, 85945

กองกิจการสโมสรทหารบก

แผนกกาลัง พล

91531, 91534, 0 – 2278 - 1533

0 – 2616 – 0055,
0 – 2616 - 2059

แผนกแผน

91543, 91545 – 91547
0 – 2278 - 1608

ผู้อานวยการ

ต่อ 227

รองผู้อานวยการ

ต่อ 228

แผนกโครงการ

91539 – 91541
0 – 2278 - 1577

แผนกธุร การ

ต่อ 232

5.

6.

7.

แผนกการเงิน (หัวหน้าแผนก)
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แผนกการเงิน

ต่อ 239

ฝ่ายจัด ซื้อ

ต่อ 444

แผนกอาหารและเครื่องดืม่

ต่อ 283

ฝ่ายตรวจสอบและควบคุม

ต่อ 446

ฝ่ายขาย

ต่อ 247

ฝ่ายส่ง กาลัง

ต่อ 412

อาคารรับรองเกษะโกมล

06 – 1657 – 5523 ,
08 – 6576 - 4246

ฝ่ายธุร การ, รับ - ส่ง

ต่อ 411

กองการฌาปนกิจ (ตู้กลาง)

0 – 2654 – 7400, 98784

กองการสงเคราะห์

91642, 0 – 2160 – 8606

ผู้อานวยการ

7444, 0 – 2282 – 1777

ผู้อานวยการ

91641

รองผู้อานวยการ

7444, 0 – 2281 – 6620

รองผู้อานวยการ

91545

ธุร การและกาลัง พล

6416, 6424

ธุร การ

ส่ง กาลัง

7422

91612, 91648, 91676
0- 2160 – 8606

แผนกสมาชิก
- ตรวจสอบชาระเงิน
- ถอนสภาพ/คืนสภาพ
- รับสมัค ร/เปลี่ยนแปลงข้อมูล
- ตรวจสอบข้อมูล
- รับแจ้ง ถึง แก่กรรม

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

การเงิน

91614 – 91615, 91619
0 – 2126 – 5327

แผนกส่ง เสริมการศึกษา

91635, 91637
โทร. 0 – 2244 – 0269

แผนกบารุง ขวัญ และเผยแพร่
กิจกรรม

91646, 91647, 91683
Fax. 91682

แผนกพิธ ี
- ส่วนควบคุมฌาปนสถาน
- ส่วนควบคุมสุสาน

6448, 6449, 7447
6451
6451

แผนกยุทธโยธา

91562, 91689

แผนกที่อยู่อาศัย

91681, 0 – 2278 – 3849

แผนกการเงิน
- ส่วนบัญ ชีและตรวจสอบ

6434, 6437, 7433
6498, 6499

อาคารสงเคราะห์ ทบ. พื้นที่
เกียกกาย

0 – 2241 – 7777

ส่วนบัญ ชี
- ส่วนควบคุมการเบิกจ่าย

6440, 6442

อาคารสงเคราะห์ ทบ. พื้นที่
บางเขน

0 – 2521 – 0031,
0 – 2521 – 0439

สานักงานคอมพิวเตอร์

6469, 6470

0 – 2202 – 5252

ฌาปนสถานกองทัพบก
วัด ศิร ิพงษ์ธ รรมนิมิต

อาคารสงเคราะห์ ทบ. พื้นที่
พญาไท

0 – 2519 - 8383

0 – 2281 – 4701

รับ – ส่ง หนัง สือ บก.สก.ทบ.

91524

อาคารสงเคราะห์ ทบ. พื้นที่หลัง
บก.ทบ.
อาคารสงเคราะห์ ทบ. พื้นที่สุทธิ
สาร

0 – 2691 - 9990

อาคารสงเคราะห์ ทบ. พื้นที่
ท่าช้าง

0 – 2222 – 0829

อาคารรับรองกองทัพบก
เกียกกาย

0 – 2160 – 8671 - 4

ฌาปนสถานกองทัพบก
วัด อาวุธ วิกสิต ราม
12.

หมายเลขโทรศัพท์

13.

0 – 2435 – 1752 – 3

กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง
(ตู้กลาง/อัตโนมัต)ิ

0 – 2279 - 6769

ผู้อานวยการ

ต่อ 111

รองผู้อานวยการ

ต่อ 222

สานักงานผู้บัง คับบัญ ชา

ต่อ 404

แผนกขายปลีก

ต่อ 103

แผนกบัญ ชี

ต่อ 433

แผนกขายส่ง และผ่อนส่ง

ต่อ 401

แผนกคลัง สินค้าฯ

ต่อ 423

สวัสดิการสาร

14.

ตุลาคม 2565

107

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

109

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

110

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

111

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

112

สวัสดิการสาร

ตุลาคม 2565

113

พลตรี สั ม พั น ธ์ ดารงค์ กุล เจ้ า กรมสวั สดิ การทหารบก เป็ น ประธานพิ ธี ตั กบาตรถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล , ถวายพวงมาลา และกล่ า ว
น้ อมร าลึ กในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เนื่ องในโอกาสวั น คล้ า ยวั น สวรรคต พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกา ธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเ ด ช
มหาราช บรมนาถบพิตร ณ กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อ 12 ตุลาคม 2565

พั น เ อก มงค ล บุ ต ร ดาวงษ์ ร องเจ้ า กรมสวั ส ดิ ก ารทหารบก (1) ต ร วจเยี่ ย มการปฏิ บั ติ ง านของเ จ้ า หน้ า ที่ กองการ ออม ทรั พ ย์
กร ม สวั ส ดิ ก ารทหารบก ใ นการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ร ะบบบริ ห ารกิ จ การออมทรั พ ย์ ที่ พั ฒ นาโด ย ธ นาค าร กรุ ง ไ ทย จากั ด (มหาช น)
ณ กองการ ออมทรั พ ย์ กร ม สวั ส ดิ ก าร ทหาร บก เ มื่ อ 10 ตุลาคม 2565

พันเอก สมสกุล วิจิตรภาพ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (2) ตรวจพื ้ น ที ่ เ พื ่ อเตรี ย มการจั ด พิ ธ ี ถ วายผ้ า พระกฐิ น พระราชทานกองทั พบก
ประจาปี 2565 ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เมื่อ 11 ตุลาคม 2565

กรมสวั สดิ การทหารบก จั ด กาลั ง พลร่วมกิ จ กรรมจิ ตอาสา "เราทาความดี ด้ วยหัวใจ" ร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ใ นเขตพื้ น ที่ ป้ อ ม ปราบศั ต รู พ่ า ย
พั ฒ นาบริ เ วณโ ดยรอบวั ด โ สม นั ส วิ ห าร เมื่ อ 12 ตุลาคม 2565

