


     พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ในสังกั  
กองทัพบก ที่สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจ าปี 2565 โ ยมี พลตรี สัมพันธ์   ารงค์กุล 
เจ้ากรมสวัส ิการทหารบก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้อง 221 กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อ 29 สิงหาคม2565  

     พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันร่ายร าไหว้ครูมวยไทย และทักษะแม่ไม้มวยไทย กองทัพบก 
ประจ าปี 2565 โ ยมี พลตรี สัมพันธ์   ารงกุล เจ้ากรมสวัส ิการทหารบก / ประธานชมกีฬามวยไทยสมัครเล่น กองทัพบก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ศูนย์พัฒนา
กีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) เมื่อ 31 สิงหาคม 2565 

     พลโท สุรศัก ิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา รองเสนาธิการทหารบก (1) พร้อมคณะเ ินทางมาตรวจเย่ียมการเตรียมการปรับปรุง อาคารรับรองกองทัพบก (เกียกกาย) โ ยมี 
พันเอก วรการ  ฮุ่นตระกูล รองเจ้ากรมสวัส ิการทหารบก (1) ให้การต้อนรับ และน าตรวจ เมื่อ 1 กันยายน 2565 

     พลตรี สัมพันธ์   ารงค์กุล เจ้ากรมสวัส ิการทหารบก เข้ากราบพระราชกิตติมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวั โสมนัสวิหาร และพระครูปลั สัมพิพัฒนเมธาจารย์(เจิม) 
เลขานุการวั โสมนัสวิหาร เพื่อเตรียมการใน งานกฐินพระราชทานกองทัพบก โ ยมี พันเอก เชฏฐ  กิจวัฒนา ผู้อ านวยการ กองการฌาปนกิจ ให้การต้อนรับ  
ณ วั โสมนัสวิหาร เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 
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รุ่งเรือง ทั เทียมนานาอารยประเทศ วันส าคัญ ังกล่าวตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของทั้งสอง
พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และ พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
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 8.อยู่ระหว่างหาทางออกจากที่เกิ เหตุ หากมีควัน
มากพยายามก้มต ่าหรือคลาน เพราะออกซิเจนจะลอยอยู่ที่ต า่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การช่วยเหลือผู้อ่ืนจากสถานการณ์ไฟไหม้ 
 - หากอยู่ในสถานการณ์คับขันให้รีบพาผู้ประสบภัย
ออกมาจากที่เกิ เหตุให้เร็วที่สุ  
          - หากเพลิงไหม้สงบลงแล้ว การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย
ควร ูแลเรื่องกระ ูกต้นคอเป็นหัวใจส าคัญโ ยการขนย้าย
 ้วยเปลหรือเบาะ อย่าหิ้วแขนหรือ ยกศีรษะห้อยลงในขณะ
เคลื่อนย้าย เพราะอาจท าให้กระ ูกเคลื่อนไ ้ 
 - กรณีที่ผู้ประสบภัยถูกไฟครอกจนเสียหายรุนแรง 
หลังช่วยเหลือออกจากที่เกิ เหตุไ ้แล้ว ให้รีบถอ หรือตั 
เสื ้อผ้าออกจากร่างกายผู ้ประสบภัย เพราะเสื ้อผ้าจะอม
ความร้อนเอาไว้มาก แต่อย่าใช้วิธีกระชาก เพราะเนื้อผ้า
บางส่วนอาจติ ที่บริเวณผิวหนัง ท าให้ผิวหนังหลุ ออกมา
 ้วย 
 - ถอ เครื่องประ ับ เช่น นาฬิกาข้อมือ ก าไล ต่างหู 
ออกจากตัวผู้ประสบภัย เพราะของเหล่านี้อมความร้อนจะ
ท าให้เกิ การพอง 
 - ใช้น ้าสะอา อุณหภูมิปกติร ตัวผู้ประสบภัย  
เพ่ือล ความร้อนให้กับร่างกาย 

การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ ความรู้ที่ควรมีติดตัว 
 สถานการณ์ไฟไหม้ เป็นเรื่องท่ีเกิ ขึ้นฉับพลันและ
สามารถคร่าชีวิตผู้ประสบภัยไ ้ ท าให้ทุกคนไม่ว่าใครก็ตาม
ควรมีความรู้เบื้องต้นในการเอาตัวรอ จากไฟไหม้ติ ตัวไว้
ใช้ในยามคับขัน 
วิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ไฟไหม้ 
 1. ตั้งสติแล้วรีบพาตัวเองออกมาจากที่เกิ เหตุให้
เร็วที่สุ  
 2. พยายามหลีกเลี่ยงการสู ควันต่าง ๆ เข้าไป 
เพราะอาจท าให้ร่างกายขา ออกซิเจน ทั้งยังไ ้รับสารเคมี
ต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเ ินหายใจ 
 3. เอาผ้าชุบน ้าปิ จมูก หรือหาผ้าห่มชุบน ้าแล้ว
ห่มตัว จากนั้นรีบหาทางออกมาจากที่เกิ เหตุ 
 4. หากอยู่ในห้อง อย่าเพิ่งรีบเปิ ประตู ควรจับ
ประตูก่อนเพื่อ ูว่าร้อนหรือไม่ หากรู้สึกร้อนนั่นหมายถึง
อาจมีไฟอยู่หลังประตู จึงไม่ควรเปิ เพราะ จะท าให้ควันไฟ
เข้าห้อง ควรหาผ้าหรืออื่น ๆ มาอุ ตรงประตู เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ควันไฟเข้ามาในห้องไ ้ 
 5. หากติ อยู่ในห้องพยายามส่งสัญญาณขอความ
ช่วยเหลือ เช่น ส่องไฟมือถือออกไปทางหน้าต่างเพื่อให้
ภายนอกรู้ว่ามีคนต้องการความช่วยเหลืออยู่ 
 6. หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ ควรใช้บันไ หนีไฟแทน 
 7. หลีกเลี่ยงการวิ่งหนีเข้าจุ อับ 
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 - ใช้ผ้าชุบน ้าห่มตัวผู้ประสบภัยไว้ก่อน แล้วน าผ้า
บางคลุมอีกชั้นหนึ่ง จากนั้นให้รีบน าส่งโรงพยาบาล 
 - หากที่เกิ เหตุและโรงพยาบาลอยู่ไกลจากที่เกิ 
เหตุมากนักให้รีบน าส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุ  
 - รีบเปิ ทางเ ินหายใจให้ผู้ประสบภัยหลังน าตัว
ออกมาจากที่เกิ เหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 สาเหตุการตายจากสถานการณ์ไฟไหม้ 
 - ร่างกายถูกเผาไหม้ 
 - ในควันไฟจะมีเขม่าต่าง ๆ ที่ไปอุ ตันทางเ ิน
หายใจ ส่งผลให้เกิ ภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลันและ
เสียชีวิต 
 - ควันไฟที่เกิ จากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ท าให้
เกิ ก๊าซ Carbon monoxide และมีสาร Hydrogen cyanide 
ที่เกิ จากเผาไหม้เบาะและพลาสติก สารสองชนิ นี้ หาก
เข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากจะไปจับตัวกับ Hemoglobin 
ซึ่งเป็นเม็ เลือ ที่น าออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย ท าให้ไม่
สามารถน าออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายไ ้และเสียชีวิตในที่สุ  
 - สารอื่น เช่น Hydrogen chloride ที่เกิ จาก
การเผาไหม้ท่อพีวีซี และสาร Nitric oxide ที่เกิ จาก
การเผาไหม้พวก Polymer ท าให้ระคายเคืองบริเวณต่าง ๆ 
เช่น ระคายเคืองตา ท าให้แสบตา และหากไปโ นเยื่อบุที่
ส าคัญอย่างเยื่อบุทางเ ินหายใจก็จะท าให้เสียชีวิตไ ้ 

 - ไอร้อนที่เกิ จากความร้อน หากสู  ม
มากๆ จะท าให้ทางเ ินหายใจบวมส่งผลต่อระบบ
ทางเ ินหายใจและเสียชีวิตไ ้ 
 - เมื่อผิวหนังถูกเผาไหม้รุนแรง ท าให้เกิ 
การติ เชื้อไ ้ง่าย หรืออาจท าให้ร่างกายสูญเสียน ้า
ในปริมาณมาก และเสียชีวิตลงในที่สุ  
 - สาเหตุอ ื ่น ๆ เช ่น อ ุบ ัต ิ เหต ุจากการ
หลบหนี เป็นต้น 
 ควรปฏิบัต ิอย ่างไรก่อนเกิ เหตุไฟไหม้                
ไม่ว่าจะเข้าพักท่ีใ ก็ตาม ทั้งการเช่าอยู่ห้องพักระยะ
ยาวและระยะสั ้น ควรสังเกตทางหนีไฟและจ จ า
ต าแหน่งเอาไว้อย่างแม่นย า เพื่อที่เวลา เกิ เหตุ 
จะไ ้พาตัวเองออกจากที่เกิ เหตุไ ้ทันเวลา เพราะที่
ผ่านมาพบว่ามีผู้ประสบภัยหลายรายไม่ไ ้จ จ าทาง
หนีไฟเอาไว้ ท าให้เมื่อเกิ เหตุไม่สามารถหลบหนีไ ้
ทันเวลา 
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           นอกจากอากาศ และอาหารหลัก 5 หมู ่แล ้ว 
“น ้า” ถือเป็นสิ่งส าคัญต่อชีวิตรองลงมาที่ร่างกายจะขา ไม่ไ ้
เพราะว่าน ้าเป็นส่วนประกอบของร่างกายถึง 70% มนุษย์
สามารถมีชีวิตอยู่ไ ้หลายสัป าห์หากขา อาหาร แต่จะอยู่ไ ้
เพียงไม่กี ่วันหากขา น ้า ซึ่งการ ื่มน ้าให้ไ ้ประมาณ 8 แก้ว 
ต่อวัน ก็ถือว่า ีต่อสุขภาพ เราจึงไ ้คั สรรเหตุผล ี ๆ ที่จะท า
ให้คุณรู้ว่า การ ื่มน ้านั้นเป็นเรื่องส าคัญ และมีคุณประโยชน์   
ต ่อร ่างกายอย ่างไรบ ้างก ับช ีว ิตประจ  าว ันในแต ่ละว ัน                                                                    
 1. ดีต่อสมอง และระบบประสาท เนื่องจากน ้า 
คือ ส ่วนประกอบส าคัญของเลือ ที ่ไปหล่อเลี ้ยงร่างกาย    
และสมอง การ ื ่มน ้าอย่างเพียงพอจะช่วยให้คลายเครีย      
ล อาการปว ศีรษะไ ้ ถือเป็นการผ่อนคลาย และเพิ่มพลัง
ให้กับสมองของมนุษย์เราอีกทางหนึ่ง ้วยเป็นอย่าง ีเยี ่ยม                                                                  
 2. ช่วยท าให้ผิวพรรณสุขภาพ ไม่เหี่ยวย่นง่าย 
เพราะน ้าจะคอย ูแลเซลล์ให้ลอยอยู ่บนน ้า และช่วยให้      
เกิ การไหลเวียนของเลือ ในร่างกายไ ้ ีขึ้น รวมถึงช่วยเติม
เนื้อเยื่อ ท าให้ผิวมีความยื หยุ่น  ูเรียบเนียน สวย มีน ้ามีนวล                                                          
 3. ช่วยล้างสารพิษและช่วยท าให้ระบบการ
ข ับถ ่ายของเส ียออกจากร ่างกาย เป ็นไปไ ้อย ่ าง ี              
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะน ้าจะน าพาของเสียให้ออก
จากร่างกายไ ้อย่างง่าย าย ทั้งทางอุจจาระ ปัสสาวะและ     
รูขุมขน                                                               
 4. ช่วยเพิ ่มการไหลเวียนของโลหิตท าให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น จึงช่วยป้องกันอาการเลือ ข้น       
ซ ึ ่ ง เป ็นสาเหต ุส  าค ัญของการ เก ิ โรคหลอ เล ือ ไ ้                                                               
 5. ช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายท างานได้
อย่างปกติ เพราะทุกระบบก็ต้องการน ้าไปใช้ทั ้งสิ ้น เช่น     
ช่วยเรื ่องการหล่อลื ่นในระบบ ทางเ ินอาหาร เชื ่อมเซลล์  
และหล่อลื่นข้อต่อต่าง ๆ ช่วยล าเลียงสารอาหารที่มีประโยชน์
ไปยังส่วนประกอบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ไ ้ตลอ เวลา                                                 
 6. ช่วยส่งเสริมการท างานของไต โ ยเจือจาง
เกลือและแร่ธาตุที่เป็นต้นเหตุท าให้เกิ นิ่ว จึงล ความเสี่ยง  
ซ ึ ่ งอาจจะก ่อให ้ เก ิ อาการโรคน ิ ่วในไตไ ้ เป ็นอย ่าง ี                                                        
 7. ช่วยย่อยอาหารและส่งผลดีต่อสุขภาพของ
ล าไส้ การ ื ่มน ้าที ่เพียงพอ จะท าให้ระบบทางเ ินอาหาร
ท างานไ ้อย่างสมบูรณ์ และป้องกันอาการท้องผูก หากคุณ ื่ม
น ้าไม่เพียงพอ ล าไส้ใหญ่จะ ึงน ้าไปจากอุจจาระ เพื่อรักษา
ความชุ ่มชื ้น จึงเป็นสาเหตุหนึ ่งที ่ท าให้คุณขับถ่ายไ ้ยาก                        
 8. ช่วยเรื่องระบบเผาผลาญ เป็นตัวการส าคัญที่
ช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีของกระบวนการเผาผลาญอาหารและ
ไขมันในร่างกายเป็นไปอย่างปกติ              

กองธุรการ 
www.rwd-rta.com 

 

 

 

 

 

 

 

 9. ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่
ตลอดเวลา โ ยที ่น  ้าจะระบายความร้อนที ่เป ็นส่วนเกิน    
ออกจากร่างกายในรูปแบบเหงื่อท่ีระเหยจากผิวหนัง เพื่อรักษา
ความคงที ่ของระ ับอุณหภูมิในร่างกายของมนุษย์ให้คงที่                                                    
 10. ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็ง เพราะ
น ้ามีส่วนช่วยในการล าเลียงสารอาหาร ก าจั สารพิษที่เป็น
อันตรายต่อร่างกาย และช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ท างานไ ้อย่าง
เป็นปกติ จึงช่วยล ความเสี ่ยงในการเกิ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งเต้านมไ ้อีก ้วย 

 นี่เป็นเพียงบางส่วนของประโยชน์ที่ได้จากการ
ดื่มน ้าเท่านั้น ในเมื่อทราบกันอย่างนี้แล้ว คนที่อยากจะเริ่ม
ดูแลสุขภาพให้ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และผิวพรรณ การดื่มน ้า
ถือเป็นหัวใจส าคัญที่ทั้งง่าย สะดวก ราคาไม่แพง เพียงแค่
ปรับพฤติกรรมการดื่มน ้าให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว แค่น ้า
ก็ถือเป็นการบ ารุงร่างกายและดูแลสุขภาพไปในตัว 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.paolohospital.com/th-TH/center 

 ผู้น าเสนอ : พันโทหญิง บุศรินทร์  อุลปาทร 
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ระหว่างตั้งครรภ์ออกก าลังกาย 

ได้หรือไม่ ? 
 

 

กองการกีฬา 
www.awd-rta.com 
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ท่าออกก าลังกายส าหรับคนท้อง มีท่าอะไรบ้าง ? 
 ในช่วงต ั ้งครรภ ์ ส ิ ่งท ี ่ร ่างกายของผู ้หญิงจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นไ ้ชั  คือกล้ามเนื ้อหน้าท้องที่
ขยายออก กระ ูกสันหลังส่วนล่างจึงแอ่นตัวลงเพื ่อ
รองรับน ้าหนักของทารกในครรภ์ จึงท าให้เกิ อาการ 
ปว หลัง และเมื่อคลอ บุตรแล้ว กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน
จะหย่อน และอ่อนแอ จึงท าให้พบอาการปัสสาวะเล็   
ซึ่งทั้งหม นี้สามารถป้องกันไ ้  ้วยการออกก าลังกาย
บริหารส่วนต่าง ๆ ให้มีความแข็งแรงมากขึ ้น  ้วยท่า
ต่อไปนี ้

ท่าบริหารเสริมความแข็งแรงให้หน้าท้อง 
  • คุกเข่า และวางมือสองข้างยันพื้นไว้ โ ยที่แผ่นหลังยื 
ตรงขนานกับพื้น 
  • แขม่วกล้ามเนื้อหน้าท้องและยกหลังขึ้น งอล าตัวและ
ปล่อยให้ศีรษะผ่อนคลาย 
  • ท าท่า ังกล่าวค้างไว้สักครู่แล้วค่อย ๆ กลับสู่ท่าเริ่มต้น 
ท าเช่นนี้ช้า ๆ เป็นจังหวะ 10 ครั้งทุกวัน 

ท่าบริหารกล้ามเนื้อเชิงกราน (Pelvic Tilt) 
  •  ยืนพิงก าแพง โ ยให้หัวไหล่และก้นชิ กับก าแพง 
  • หย่อนหัวเข่าลงทั้งสองข้าง  ันตัวไป ้านหลัง เพื่อให้หลัง 
แนบกับก าแพง 
  • ท าท่านี้ค้างไว้ 4 วินาทีและยื ตัวขึ้นในท่าปกติ ท าซ ้า
อีก 10 ครั้งทุกวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าบริหารอุ้งเชิงกราน 
  • ขมิบก้นเหมือนคุณพยายามกลั้นอุจจาระ 
  • ในช่วงแรกให้ท าแบบเร็ว ๆ คือบีบและคลายกล้ามเนื้อ
โ ยทันท ี
  • หลังจากนั ้นให้คุณท าอย่างช้า ๆ และควบคุมการ 
ห ตัวให้นานที่สุ เท่าที่ท าไ ้ ก่อนที่จะคลายกล้ามเนื้อ 
นับ 1 ถึง 10 เป็น 1 ครั้ง 
  • 10 ครั้ง นับเป็น 1 Set ท าวันละ 3 Set ทุกวัน 
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ค าแนะน าการออกก าลังกายส าหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ ์
  • อย่าหักโหมออกก าลังกายหนักเกินไปในขณะที่ตั ้งครรภ์  
ซึ่งตามหลักทั่วไปแล้ว คุณจะต้องสนทนาต่อไ ้ในระหว่างที่
ออกก าลังกาย แต่ถ้าคุณเริ่มหายใจล าบากขณะสนทนา 
ให้หยุ พักทันท ี
  • หากคุณไม่เคยออกก าลังกายก่อนตั้งครรภ์ ก็ไม่ควร
ออกก าลังกายหนัก ๆ หากคุณเริ่มออกก าลังกายแบบแอโรบิก 
เช่น วิ่ง ว่ายน ้า ปั่นจักรยาน ให้แจ้งผู้สอนว่าคุณก าลัง
ตั้งครรภ์ และเริ่มออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องไม่ให้เกิน 
15 นาที  ้วยความถี่ 3 ครั้งต่อสัป าห์ จากนั้นค่อยเพิ่ม
เป็น 30 นาที  ้วยความถี่ 4 ครั้งต่อสัป าห ์
  •   ยื กล้ามเนื้อก่อนออกก าลังกายเสมอ 
  •  หลีกเลี่ยงการออกก าลังกายอย่างหนักในวันที่อากาศ
ร้อน และควร ื่มน ้าให้เพียงพอทุกครั้งที่ออกก าลังกาย 

 

 

 

 

 
 
การออกก าลังกายที่ควรเลี่ยงในขณะที่ตั้งครรภ ์
  • อย่าออกก าลังกายท่าที่มีการนอนหงายหลังราบกับพื้น 
โ ยเฉพาะหากค ุณม ีอาย ุครรภ ์ 16 ส ัป าห ์ข ึ ้นไป 
เพราะว่าน ้าหนักของท้องจะก ที่เส้นเลือ ที่ส าคัญ ท าให้
เลือ ไหลกลับไปยังหัวใจ ซึ่งอาจท าให้รู ้สึกวิงเวียนและ
หายใจไม่ออก 
  • หลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาที่ท าให้คุณเสี่ยงต่อการถูกกระแทก เช่น 
มวยเตะ ยูโ  หรือสควอซ และหลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาที่
เส ี ่ยงต่อการหกล้ม เช่น ขี ่ม ้า ยิมนาสติก ขี ่จ ักรยาน 
เพราะอาจเป็นอันตรายต่อตัวคุณและทารกในครรภ ์
  • หลีกเลี่ยงการ  าน ้า เพราะเ ็กในท้องยังไม่สามารถทน
ต่อความก อากาศและภาวะฟองอากาศในหลอ เลือ ไ  ้
  • หลีกเลี่ยงการออกก าลังกายบริเวณที่สูงกว่าน ้าทะเล 
2,500 เมตร จนกว่าจะปรับตัวให้ชินกับสภาพอากาศ 
เพราะมีความเสี่ยงที่คุณและทารกจะเป็นโรคแพ้ความสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การออกก าลังกายในระหว่างตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่
ควรปฏิบัติ เพราะหากร่างกายของคุณแข็งแรงมากใน
ระหว่างตั้งครรภ์ ก็จะช่วยปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ของรูปร่างและน ้าหนักที่เพิ่มขึ้นไ ้ ี นอกจากนี้ยังช่วยให้
คลอ ลูกไ ้ง่ายขึ้น และช่วยให้รูปร่างกลับมาสู่ภาวะปกติ
ไ ้เร็วหลังจากคลอ ลูกแล้ว 
 หากไม ่ถน ั ออกก  าล ังกาย ก ็ควรพยายาม
เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอ เวลา เช่น ท างานบ้านเบา ๆ 
เ ินไปซื้อของนอกบ้าน หรือท ากิจกรรมอื่น ๆ ตามปกติ 
เท่าท่ีคุณยังสามารถท าไ ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ที่มา : https://hd.co.th/can-you-exercise-during-
pregnancy 

 

 

 

 

ผู้น าเสนอ : ร้อยตรีหญิง กชมน  สอนนิ่ม 



        เชื่อว่าหลาย ๆ คนต้องเคยเจอสถานการณ์บีบบังคับที่  
ท าให้เราต้องกลั้นปัสสาวะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไ ้ การกลั้นเป็น  
ครั้งคราวก็อาจไม่ส่งผลเสียอะไรมากนัก แต่หากอั้นปัสสาวะ
จนติ เป็นนิสัย ร่างกายก็จะไม่ไ ้ขับของเสียอย่างที่ควรจะเป็น    
การกลั้นปัสสาวะเป็นประจ าจึงอาจเกิ ผลเสียมากกว่าผล ี 
 ังนั้นพอกันที! หยุ พฤติกรรมเหล่านี้ ก่อนกระเพาะปัสสาวะ
อักเสบจะมาเยือน 

รู้ให้ชัด...โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) มักเกิ จากการติ เชื ้อ
แบคทีเรียในระบบทางเ ินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection: 
UTI) จนท าให้เกิ ความผิ ปกติขึ ้น เป็นอาการที ่พบไ ้ใน    
ทุกเพศทุกวัย โ ย “ส่วนใหญ่มักเกิ กับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย” 
เนื่องจากผู้หญิงมีท่อปัสสาวะสั้นซึ่งอยู่ใกล้กับช่องคลอ และ
ทวารหนัก ท าให้เชื ้อโรคเข้าสู ่กระเพาะปัสสาวะผ่านทาง     
ท่อปัสสาวะไ ้ง่าย ต่างจากผู้ชายที่มีท่อปัสสาวะยาวกว่า และ   
อยู่ห่างจากทวารหนักมากกว่า โอกาสที่จะติ เชื้อจึงมีน้อยกว่า 

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 

เป็นสาเหตุหลักที ่พบมากที ่ส ุ  โ ยเฉพาะเชื ้อแบคทีเรีย       
เอสเชอริเชีย โคไล หรือ อีโคไล ซึ่งพบไ ้มากถึง 75-95% และ     
เชื้อแบคทีเรียเคล็บซิลลา ซึ่งเป็นเชื้อที่มีอยู่มากในล าไส้ และ
บริเวณรอบ ๆ ทวารหนัก เชื้อเหล่านี้สามารถเข้าสู่ร่างกายไ ้
หลายทาง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ การเช็ ก้นในลักษณะจาก
 ้านหลังมาทาง ้านหน้า การใช้ผ้าอนามัยแบบสอ  รวมไปถึง
การสวนปัสสาวะ โ ยในผู ้ชายจะมีโอกาสติ เชื ้อไ ้น้อย 
เนื่องจากมีท่อปัสสาวะยาวและอยู่ห่างจากทวารหนักมาก 

เชื ้อโรคเหล่านี ้จึงมักลักลอบเข้าไปอยู ่ในกระเพาะปัสสาวะ  
ของเราโ ยไม่รู้ตัว แต่ถ้าเราถ่ายปัสสาวะทุกครั้งที่ปว ร่างกาย
ก็จะสามารถขับเอาเชื้อโรคนั้นออกมาไ ้ ้วยตัวเอง โ ยไม่   
ท าให้เกิ การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ แต่หากกลั ้น
ปัสสาวะนาน ๆ เชื้อโรคก็จะมีการเจริญเติบโตมากขึ้นร่วมกับมี
แรง ันในกระเพาะปัสสาวะที่มากขึ้น ท าให้เยื่อบุผิวยึ ตัวจน
เชื้อโรค  ฝังตัวอยู่ในกระเพาะปัสสาวะจนเกิ การอักเสบไ ้ 
 
 
 
 
 
 
 

กองการฌาปนกิจ 
www.chapanakit-rta.com 
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2. ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นสาเหตุที่พบไ ้น้อย 
แต่ก็เกิ ไ ้จากหลายสาเหตุ เช่น 

- การใช้ยา ส่วนประกอบในยาบางชนิ อาจมีผลต่อการอักเสบ
หรือระคายเคืองของกระเพาะปัสสาวะ โ ยเฉพาะยาเคมีบ าบั  
เช่น ยาไซโคลฟอสฟาไม ์ และยาไอฟอสฟามาย ์ 

- การฉายรังสีบริเวณช่องเชิงกราน ท าให้เนื ้อเยื ่อภายใน
กระเพาะปัสสาวะบริเวณท่ีโ นฉายรังสีเกิ การอักเสบขึ้นไ ้ 

- สิ่งแปลกปลอมภายนอก เช่น การใส่สายสวนปัสสาวะเป็น
เวลานาน ท าให้เกิ การติ เชื้อและท าลายเนื ้อเยื่อ ซึ ่งเป็น
สาเหตุของการอักเสบตามมา 

- สารเคมี บางคนอาจมีความไวหรือระคายเคืองต่อสารเคมีใน
ผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์อาบน ้าหรือผลิตภัณฑ์      
ท าความสะอา จุ ซ่อนเร้น 

- ปัญหาสุขภาพ  อาจเป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจ าตัว 
เช่น นิ่ว, ต่อมลูกหมากโต หรือการไ ้รับบา เจ็บบริเวณไขสันหลัง 

- กระเพาะป ัสสาวะอ ักเสบจากฮ ันน ีม ูน (Honeymoon 
cystitis) มีสาเหตุมาจากการฟกช ้าจากการร่วมเพศ แล้วท าให้
มีอาการอักเสบของท่อปัสสาวะ 
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หากตรวจพบรีบรักษาโ ยแพทย์จะพิจารณารักษาตามสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิ โรค  ังนี้ 
1. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบจากการติ เชื ้อแบคทีเรีย
สามารถรักษาไ ้โ ย 
- การรับประทานยาปฏิชีวนะ เช่น ยาไตรเมโทพริม หรือ     
ยาไนโตรฟูแรนโทอิน ซึ่งระยะเวลาในการทานยาจะขึ้นอยู่กับ
สุขภาพโ ยรวมของผู ้ป่วย และชนิ ของแบคทีเรียที ่พบใน
ปัสสาวะ 
- การรักษาโ ยให้ยาตามอาการ เช่น ยาแก้ปว , ยาคลาย  
การบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะ 
- ผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงวัยหม ประจ าเ ือน แพทย์อาจสั่งจ่ายครีม
ส าหรับใช้ทาช่องคลอ  ซึ่งเป็นฮอร์โมนท แทน เนื่องจากใน
วัยหม ประจ าเ ือนจะเกิ การเปลี ่ยนแปลงสภาวะของ
ร่างกาย ท าให้แบคทีเรียที่อยู่ในช่องคลอ เสียสม ุล จึงไวต่อ
การติ เชื้อไ ้ง่ายและกระจายไปยังกระเพาะปัสสาวะ 
-  ื่มน ้ามาก ๆ วางกระเป๋าน ้าร้อนระหว่างช่วงท้องและเหนือ
ขาหนีบ รวมทั้งหลีกเลี ่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างที ่มี
อาการ 
- หากมีการติ เชื้อซ ้า อาจต้องเข้ารับการตรวจระบบทางเ ิน
ปัสสาวะเพ่ิมเติม และใช้ยาปฏิชีวนะนานขึ้นกว่าเ ิม 
2. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบจากสาเหตุอื่น 
- ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ไปกระตุ้นให้เกิ โรค เช่น หลีกเลี่ยง
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความระคายเคืองต่อกระเพาะปัสสาวะ 
- รักษาแบบบรรเทาอาการของผู้ป่วย เช่น สวนล้างกระเพาะ
ปัสสาวะ ส าหรับผู้ป่วยที่มีอาการของโรคจากการรักษา ้วย   
ยาเคมีบ าบั  หรือการฉายแสง 
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อาการเตือนที่ควรรู้ 
1. ปัสสาวะบ่อย กะปริ กระปรอย  ครั้งละน้อย ๆ มีอาการคล้าย
ปัสสาวะไม่สุ  
2. รู ้ส ึกปว บริเวณท้องน้อย ปว แสบ ร้อนขณะปัสสาวะ 
โ ยเฉพาะตอนปัสสาวะสุ  
3. ปัสสาวะขุ ่น บางครั ้งมีกลิ ่นผิ ปกติ หรือ อาจปัสสาวะ      
มีเลือ ปน 
4. มักไม่มีไข้ (ยกเว้นถ้ามีกรวยไตอักเสบ ผู ้ป่วยจะมีไข้สูง 
หนาวสั่น ปัสสาวะสีขุ่น และมีปว เอวร่วม ้วย) 
5. ในเ ็กอาจมีอาการปัสสาวะร ที ่นอน มีไข้ เบื ่ออาหาร 
อาเจียน อ่อนเพลีย 
6. ในผู ้ส ูงอายุบางคน จะไม่มีอาการทางปัสสาวะ แต่จะมี
อาการอ่อนเพลีย สับสน หรือมีไข้       

อย่าปล่อยไว้อันตรายกว่าที่คิด 
 หากกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วไม่ไ ้รับการรักษา 
ที ่เหมาะสม เชื ้ออาจแพร่กระจายไปจนถึงกรวยไต ท าให้  
กรวยไตอักเสบ และอาจจะสร้างความเสียหายกับไตอย่างถาวร
ไ ้ อาจส่งผลให้เกิ อาการคลื่นไส้ อาเจียน ปว หลัง ปว เอว 
ไข้สูง หนาวสั่น ยิ่งหากมีการอักเสบติ เชื้อรุนแรง อาจลุกลาม
เป็นการติ เชื้อในกระแสเลือ จนเป็นเหตุท าให้เสียชีวิตไ ้ 
ส าหรับผู้ชายเชื้อก็อาจลุกลามเข้าไปท าให้ต่อมลูกหมากอักเสบ 
หรืออัณฑะอักเสบขึ้นไ ้อีก ้วย 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : 
https://www.phyathai.com/article_detail/3209/th/
กลั้นปัสสาวะนานๆ_ระวัง!_กระเพาะปัสสาวะอักเสบ...ถาม
หา?branch=PYT3 
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กระดูกข้อเข่าเสื่อม ภาวะที่ทุกคนมีโอกาส 
เกิดขึ้นได้

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กระดูกข้อเข่าเสื่อม ภาวะที่ทุกคนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ โดย 
นายแพทย์ ธรรมพงษ์ คงคณิน 

 ภาวะข้อเข่าเสื ่อมเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใน
กลุ่มผู ้สูงอายุ และมีโอกาสเกิดขึ ้นได้ในกลุ ่มวัยกลางคน      
มีแนวโน้มพบได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยการใช้
ชีวิตประจ าวัน เช่น อาหารการกินที ่ไม่เหมาะสม การออก
ก าลังกายที ่ไม ่พอเหมาะ เป็นต้น ในกลุ ่มผู ้ป่วยที ่มีภาวะ       
ข้อเข่าเสื่อมท าให้เกิ อาการเจ็บปว  ข้อเข่ามีผิ รูป ขาโก่ง 
เ ินไ ้ไม่ปกติ มีปัญหาในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ท าให้
เกิ ความทุกข์ ทั้งทาง ้านร่างกายและจิตใจ 

โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นได้อย่างไร ? 

 ภาวะการเสื ่อมแบบ ปฐมภูมิ หรือ ไม่ทราบ
สาเหตุ ซึ่งเกิ จากอายุที่มากขึ้น มักพบในกลุ่มอายุที่มากกว่า 
50 ปีขึ ้นไป เป็นการเสื ่อมสภาพของกระ ูกอ่อนผิวข้อเข่า    
ท าให้เกิ การเปลี่ยนแปลงทาง ้านโครงสร้างการรับน ้าหนัก 
และมีผลต่อการท างานกระ ูกข้อต่อมีปัญหา โ ยมีปัจจัยเสี่ยง 
ไ ้แก่ อายุ เพศ น ้าหนัก พฤติกรรม ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อและกระ ูก 
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 ภาวะการเสื่อมแบบ ทุติยภูมิ เป็นการเสื่อมที่มีสาเหตุ
น ามาก่อน ทั้งเกิ จากโรคประจ าตัว เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอย ์ 
โรคเก๊าต์ เป็นต้น หรือ เกิ จากการเคยประสบอุบัติเหตุบริเวณ
กระ ูกข้อเข่า ทั้งเส้นเอ็น หมอนรองกระ ูก รวมทั้งอาจจะเคย
มีการติ เชื้อข้อเข่ามาก่อนก็สามารถท าให้เกิ ภาวะข้อเข่า
เสื่อมไ ้เช่นกัน 

สัญญาณบ่งช้ีภาวะข้อเข่าเสื่อม 

 1. อาการปว บริเวณเข่า ทั ้งตอนเริ ่มเคลื ่อนไหว
เหยีย งอเข่า มีปว เวลาเ ินลงน ้าหนัก โ ยเฉพาะตอนขึ้น
บันไ  อาการจะ ีขึ้นเมื่อนั่งพัก 
 2. อาการข้อเข่าติ ขั  ฝื  ในข้อเข่า มักจะพบอาการ
ในตอนเช้าหลังตื่นนอน และเมื่อหยุ เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน
 3. รู ้สึกว่ามีเสียงในเข่า กรึบกรับ เวลาขยับข้อเข่า 
สามารถเกิ ข้ึนไ ้โ ยไม่มีอาการปว  
 4. กล้ามเนื้อต้นขาลีบ เมื่อเทียบกับอีกข้าง แต่อาจจะ
ประเมินไ ้ยากในกลุ่มคนไข้ที่เริ่มมีภาวะข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้าง
 5. เมื่อเริ ่มมีภาวะข้อเข่าเสื่อมมากขึ้น จะท าให้เกิ 
การผิ รูปของข้อเข่า ขาโก่ง/ขาฉิ่งมากขึ้น หรือมีข้อเข่าหลวม
ร่วม ้วยเวลาเ ิน 

การรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อม 
การรักษามีทั้ง การรักษา ้วยยา/กายภาพบ าบั  หรือ การผ่าตั 
ภาวะข้อเข่าเสื่อม 
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การรักษาโดยการไม่ผ่าตัด  
• ร ักษา ้วยยาแก ้ปว  ยาล การอ ักเสบ หร ือกล ุ ่ม

สารอาหารเสริมสร้างกระ ูก 
• ในปัจจุบันจะเริ่มการรักษา ้วย ยาแก้ปว กลุ่มพารา -     

เซตามอล และยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอย ์ รวมทั้ง
อาจจะม ียาเสร ิม ้วย ยากล ุ ่ มกล ู โคซาม ีนซ ัลเฟต 
[Glucosamine sulfate] เพ่ือช่วยชะลอภาวะเสื่อม และ
ซ่อมแซมผิวข้อเข่า 

• การฉี สารเข้าข้อเข่า ในปัจจุบันมีการพัฒนา เป็นสาร  
น ้าเลี้ยงไขข้อ มีหลายรูปแบบ ที่สามารถช่วยล อาการ
ปว ไ ้ 

• การท ากายภาพบ าบั  เช่น การบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่า
ให้แข็งแรง การใช้ความร้อน การฝังเข็ม 

 การรักษา ้วยการไม่ผ่าตั  จ าเป็นต้องให้ผู้ป่วย
ให้ความร่วมมือ เพื่อล ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิ  ข้อเข่าเสื่อม
ลุกลาม เช่น การล น ้าหนักให้เหมาะสม การออกก าลังกาย
เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบเข่า การใช้ชีวิตประจ าวันที่เสี่ยง
ให้เกิ การบา เจ็บเพิ่มเติม เช่นการนั่งพับเพียบเป็นเวลานาน 
การนั่งคุกเข่า เป็นต้น เพ่ือให้เกิ ผลลัพธ์ในการรักษาท่ี ี 

 

สวัสดิการสาร กันยายน 2565 

การรักษาด้วยการผ่าตัด ในปัจจุบันจะแบ่งตามกลุ่มอายุ และ
สาเหตุที่ท าให้เกิ ข้อเข่าเสื่อมของผู้ป่วย 
• ในกลุ่มผู้ป่วยอายุน้อย ที่อาจจะเกิ จากอุบัติเหตุ หรือมี

ขาผิ รูป จะเป็นการผ่าตั ปรับแนวข้อเข่า โ ยการแก้ไข
แนวแรงให้กระจายไปยังจุ ที่ผิวข้อมีสภาพ ี เพื ่อล 
อาการปว  

• ในกลุ่มผู้ป่วยอายุมากกว่า 50-60 ปี อาจจะพิจารณาการ
ผ่าตั  เปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม โ ยมีทั้งแบบ การผ่าตั 
เปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งหม  หรือการผ่าตั เปลี่ยนข้อเข่า
เทียมบางส่วน ซึ ่งแต่ละวิธ ีมีข้อบ่งชี ้ และข้อจ ากั ที่
แตกต่างกันออกไป 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge-
2/knee-osteoarthritis/ 

ผู้น าเสนอ : ร้อยโทหญิง พิมพ์ชนก จันทรฆาฏ  
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กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง 
http://www.awds-rta.com 

      ในป ัจจ ุบ ันผ ู ้บร ิ โภคสามารถเข ้าถ ึงส ินค ้ามากมาย             
ไ ้หลากหลายช่องทางมากขึ ้น จากหน้าร ้านทั ่วไปจนถึง         
การบริการผ่านโลกออนไลน์ แต่ค าว่า “มาตรฐานสินค้า” เป็นสิ่ง
ที่หลายคนเริ่มตระหนักมากขึ้น โ ยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   
ที ่เกี ่ยวข้องกับชีว ิตและความปลอ ภัย ซึ ่งประเทศไทยก็มี
หน่วยงานส าคัญ อย่างส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ท  าหน ้าท ี ่ ูแลเร ื ่องน ี ้ โ ยตรง ผ ่านการท สอบ             
ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ก่อนให้การรับรองภายใต้     
ตราสัญลักษณ์ “มอก.” แต่ผู ้บริโภคก็ยังมีความเข้าใจผิ ว่า      
ท ุกส ินค ้าท ี ่ ผล ิตหร ือน  าเข ้ ามาขายในประเทศม ี  มอก .               
ซึ่งในความจริงแล้วไม่ใช่ทุกสินค้าที่มี มอก. นั่นเอง  

มอก. คืออะไร 

มอก. ย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” (Thai 
Industrial Standard) หมายถึง ข้อก าหน ทางวิชาการที่ สมอ. 
ไ ้ก าหน ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้า ให้มี
คุณภาพในระ ับที ่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุ  สินค้า      
ที่ก าหน เป็นมาตรฐานปัจจุบัน ครอบคลุมสินค้าที่ใช้อยู ่ใน
ชีว ิตประจ าว ันหลาย ๆ ประเภท ไ ้แก่ ประเภทอาหาร , 
เครื่องใช้ไฟฟ้า, ยานพาหนะ, สิ่งทอ, วัส ุก่อสร้าง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ข้อก าหน ที่ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ไ ้ก าหน ขึ ้น เพื ่อเป็นแนวทางแก่ผู ้ผลิตในการผลิต
สินค้าให้มีคุณภาพ ซึ ่งจะต้องระบุอยู ่บนตัวสินค้า มอก. มี
ส่วนประกอบ ังนี้ 

• โลโก้ มอก. 

• ล า ับที่ในการออกเลข มอก. 

• ปี พ.ศ. ที่ออกเลข 
 

 

 

สินค้าที่มีตรา มอก. คือ สินค้าที่มีคุณภาพไ ้มาตรฐาน
ตามที ่ก  าหน  ม ีความปลอ ภ ัยในการอ ุปโภค บร ิโภค          
มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมราคา 

เครื่องหมาย มอก. มีความส าคัญอย่างไร 

ส าหรับ มอก.นั้น มีประโยชน์ต่อผู้เกี ่ยวข้องในหลาย
 ้าน ้วยกัน  ังนี้ 

ประโยชน์ต่อผู้ผลิต 
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
2. ล รายจ่าย ล เครื่องจักร ล ขั้นตอนการท างานที่ซ ้าซ้อน 
3. ช่วยให้ไ ้สินค้าท่ีมีคุณภาพสม ่าเสมอ 
4. ท าให้สินค้ามีคุณภาพ ีข้ึน และมีราคาถูกลง 
5. เพ่ิมโอกาสทางการค้า ในการจั ซื้อจั จ้างของหน่วยงาน  
   ราชการที่มีการก าหน ให้สินค้านั้น ๆ ไ ้รับ มอก. 

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
1. ช่วยในการตั สินใจเลือกซ้ือสินค้า 
2. สร้างความปลอ ภัยในการน าไปใช้ 
3. ในกรณีสินค้าเกิ การช ารุ  เสียหาย สามารถหาอะไหล่     
   ไ ้ง่าย เพราะสินค้ามีมาตรฐานเ ียวกันใช้ท แทนกันไ ้ 
4. วิธีการบ ารุงรักษาใกล้เคียงกัน ไม่ต้องหั ใช้สินค้าใหม่              
   ทุกครั้งที่ซ้ือ 
5. ไ ้สินค้าคุณภาพ ีข้ึนในราคาที่เป็นธรรม คุ้มค่ากับการ      
    ใช้งาน 

เครื่องหมาย มอก. มีอะไรบ้าง 

     เครื ่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที ่แส งเครื ่องหมาย
มาตรฐาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบรับรอง  
โ ย สมอ .  แล ้ วว ่ าม ีค ุณภาพไ ้มาตรฐานท ี ่ ก  าหน                
มีความปลอ ภัยในการอุปโภคบริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้
งานและมีคุณภาพสมราคา ปัจจุบัน สมอ.ไ ้อนุญาตแส ง
เครื่องหมายมอก. กับผลิตภัณฑ์ 5 เครื่องหมาย คือ 
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1. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป 
     เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. ก าหน 
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั ้นไว ้ ซ ึ ่งผ ู ้ผล ิตสามารถยื ่นขอ       
การรับรองคุณภาพโ ยสมัครใจ (มาตรฐานทั่วไป) เพื ่อการ
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ก าหน       
ในมาตรฐานและหลักประกันให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์
น ั ้นม ีค ุณภาพ ม ีความปลอ ภ ัยค ุ ้ มค ่ าและเหมาะสม            
กับราคา เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร, วัส ุก่อสร้าง, วัส ุส านักงาน, 
เครื่องใชไฟฟ้า เป็นต้น 

 

 

 
 

 
 
 
2. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ 

     เป็นเครื ่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที ่กฎหมายก าหน ให้    
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) ทั ้งนี ้เพื ่อความ
ปลอ ภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิ 
ต่อเศรษฐกิจและสังคม โ ยส่วนรวม โ ยกฎหมายบังคับผู้ผลิต  
ผ ู ้น  าเข ้าและผู ้จ  าหน่ายจะต้องผล ิตน  าเข ้าและจ  าหน่าย           
แต่ผลิตภัณฑ์จะต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ติ แส งไว้
ทุกหน่วยเพื่อแส งว่าผลิตภัณฑ์นั้นไ ้ผ่านการตรวจสอบรับรอง
แล้ว ตามกฎหมาย เช ่น ไม ้ข ี ไฟ, สายไฟฟ้า, บ ัลลาสต์ , 
ผงซักฟอก, ท่อพีวีซี, ผลิตภัณฑ์เหล็ก, ถัง ับเพลิง, ของเล่นเ ็ก, 
หมวกกันน๊อค เป็นต้น 

3. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย 

     เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีความปลอ ภัย
ในการใช้งาน ซึ่ง สมอ.จะก าหน มาตรฐานโ ยเน้นเฉพาะ  
เรื่องความปลอ ภัยเป็นส าคัญ เพื่อให้การคุ้มครองแก่ผู้บริโภค
 ้านความปลอ ภัยในการใช้งาน เช่น เตารี  พั ลมไฟฟ้า  
เป็นต้น เครื่องหมายที่มีทั้งแบบบังคับและไม่บังคับ หากเป็น
แบบบังคับต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ต้องท าผลิตภัณฑ์ให้ไ ้
ตามมาตรฐานที่ก าหน ทั้งผู้ท า ผู้น าเข้าและผู้จ าหน่าย 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม 
    เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการรักษา
สิ่งแว ล้อม เช่น การประหยั น ้าและการไม่ก่อให้เกิ มลพิษ
ในอากาศ เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีว ิตที ่ ีของประชาชน และ    
การรักษาสิ่งแว ล้อมโ ยรวมของประเทศ เช่น เครื่องซักผ้า   
ที่ประหยั น ้า, ตู้เย็นที่ไม่ใช้สาร CFC เป็นต้น เครื่องหมายนี้  
มีทั้งแบบบังคับและไม่บังคับ หากเป็นแบบบังคับก็ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ต้องท าผลิตภัณฑ์ให้ไ ้ตามมาตรฐานที่ก าหน 
ทั้งผู้ท า ผู้น าเข้าและผู้จ าหน่าย 

5. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า 

    เป็นเครื ่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที ่ม ีค ุณสมบัติของ     
ความเข้ากันไ ้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ท างานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นหรือใช้พร้อมกันไ ้และไม่ส่งคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าไ ้ในระ ับหนึ่ง ไ ้แก่ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, เครื่องรับ-ส่งวิทยุ และ
เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น เครื่องหมายนี้มีทั้งแบบบังคับ
และไม่บังคับ หากเป็นมาตรฐานบังคับผู้ผลิต ผู้น าเข้าและ      
ผู้จ าหน่ายจะต้องผลิตน าเข้าและจ าหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่ไ ้
มาตรฐานเท่านั้น 

 

 

 
ที่มา : 
https://www.kachathailand.com/articles/ 
https://i.ytimg.com/vi/vslt30Jw20Y/maxresdefault.jpg 
 
          ผู้น าเสนอ : พันโทหญิง ไอเดีย  อดุลยานุภาพ 
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5 วิธี ‘สร้างสรรค’์ 
คอนเทนต์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

 

 

 

 

  

        การท าให้คอนเทนต์คุณภาพบนข้อเท็จจริง ้วยความ
สร้างสรรค์ จึงกลายเป็นโจทย์ทางการตลา ท าให้เข้าถึง
กลุ่มผู้บริโภคไ ้มากขึ้น โ ยปรับเปลี่ยนการน าเสนอแบบ
ให้ความรู้ ความบันเทิง ใช้การเล่าเรื่องผ่านรูปภาพกราฟิก
สวยงามอย่าง Infographic, Video clip, Podcast  รูปภาพ
สวยงาม และเนื้อหาที่แฝงไป ้วยประโยชน์ที่ลูกค้าจะไ ้รับ 
แทนการน าเสนอเพ่ือมุ่งเน้นเรื่องการขายเพียงอย่างเ ียว 

        การท าคอนเทนต์ในปัจจุบันยังคงเป็นหัวใจของการ
โฆษณาสินค้าและแบรน ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ไ ้ไม่ว่า
จะน าเสนอในรูปแบบใ แต่จะต้องอยู ่บนองค์ประกอบ
ส าคัญในการสร้างเรื่องราว นั่นคือ ค าน า เนื้อเรื่อง บทสรุป 
เพื่อให้โ นใจผู้เสพสาร โ ยไม่หลุ วัตถุประสงค์ในการท า  
Contentmarketing บนประสบการณ์อัน ีที ่ผ ู ้อ ่านจะ
ไ ้รับ นั่นคือ 

1. ท าให้ค้นหาง่าย (Findable) 

2. อ่านสบายตา (Readable) 

3. เข้าใจไ ้ง่าย (Understandable) 

4. กระตุ้นให้เกิ การลงมือท า (Actionable) 

5. เกิ การบอกต่อ (Shareable)  

กองกิจการสโมสร 
www.armyclubthai.com 
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             ส ิ ่งท ี ่ควรหล ีกเล ี ่ยงในการท าคอนเทนต์ 
นอกจากจะไม่ท าให้เกิ ประโยชน์ต่อแบรน ์แล้ว ยังจะ
ท าให้ภาพลักษณ์ของแบรน ์เสียหาย เช่น 
 1. เนื ้อหาซ ้าซ ้อน การสร้างเนื ้อหาที ่ม ีการ
น าเสนอแบบซ ้าซ้อน ทั้งในส่วนของแบรน ์เองและซ ้า
กับผู้อื่นจน ูเหมือน Copy-Paste  จะท าให้ลูกค้าเกิ 
ความร ู ้ส ึก ้านลบต่อแบรน ์ไ ้  ังน ั ้นควรเล ี ่ยง
ปรับเปลี่ยน แยก แตกย่อยคอนเทนต์ให้เหมาะสมต่อแต่
ละแพลตฟอร ์มที ่ ใช ้น  าเสนอข ้อม ูลข ่าวสาร หร ือ
ปรับเปลี่ยนส านวนรูปแบบการเล่าเรื่องให้ต่างออกไป ใน
หัวข้อหรือประเ ็นที่เป็นกระแส ก็จะท าให้เกิ ความ
สร้างสรรค์ไ ้ แม้จะเป็นชุ คอนเทนต์เ ียวกัน 
 2. โฟกัสผิ จุ  หลุ ประเ ็น แน่นอนว่าการ
สร้าง Engagemant หรือการเอาตัวเองไปอยู่ในกระแส 
เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญต่อการท าคอนเทนต์ แต่ถ้าโฟกัส
แต่เรื่อง ังกล่าวจนหลุ  Funnel, loop, framework  
และขา เรื่องของ Interest, Decision และ Action 
คอนเทนต์นั้นก็ไม่เกิ ประโยชน์ทางการตลา   
 3. ขา การ Approval  การจั ท าคอนเทนต์
ควรอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่มีระบบช่วยตรวจทาน 
ตรวจสอบ เพื่อล การน าเสนอข้อเท็จจริงที่อาจผิ พลา  
หรือการสะก ศัพท์ ไวยากรณ์ ใช้ภาษาผิ ที่มีแต่จะท า
ให้เกิ ภาพลบต่อแบรน ์ 
 4. ขา  Performance Review หากการท า
คอนเทนต์ไม่มี เรื่องของข้อมูลสถิติต่างๆ เข้ามา  
เกี่ยวข้องในระบบการเช็ค Performance Review 
เช่น  Engagement  จะท าให้การท าคอนเทนต์นั้นไม่
บรรลุเป้าหมาย และสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจไม่ไ ้  



 

           ซึ่งหากท าไ ้ ังกล่าว  ถือว่าเป็นการน าเสนอข้อมูล
เนื้อหาในการท า Content Marketing ยุคใหม่ เพ่ือช่วยสร้าง
ให้ธุรกิจเติบโต บนความสร้างสรรค์ที่ควรค านึงถึงที่จะท าให้
เกิ ประโยชน์ต่อแบรน ์  ้วย 5 วิธี  ังนี้ 

 

 

 

 

 

 

         1. เป็นคอนเทนต์ที่เสริมสร้างสังคมใน ้าน ี  เช่น 
เนื้อหา  ข้อมูลกระตุ้นการตระหนักรู้ เรื่องสิ่ งแว ล้อม   
การป้องกันตัวเองจากโรคระบา  การล การใช้ขยะพลาสติก 
ฯลฯ และเสริมสร้าง Attitude ในทางบวกให้แก่ผู้เสพสาร 
โ ยไม่พา พิงกล่าวร้ายใคร  จะท าให้แบรน ์ ูมี Value เป็น
การเพ่ิมมูลค่าให้แก่แบรน ์และท าให้เกิ  คุณค่าฝังลึกผูกพัน
ในใจของลูกค้า 

        2. ส ื ่อสารไ ้อย่างช ั เจน ตรงประเ ็น น าเสนอ
เรื่องราวต่างๆ ไ ้อย่างตรงประเ ็น ชั เจน สามารถระบุ
ใจความส าคัญในสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นข้อเท็จจริง มีแหล่งอ้างอิง
เชื่อถือไ ้ รวมถึงแบรน ์นั้นเป็นแหล่งอ้างอิงไ ้เอง จะท าให้
แบรน ์เกิ ความน่าเชื่อถือ มีการบอกต่อแบบอ้างอิงที่มาสู่
แบรน ์ไ  ้

       3. มีความต่อเนื่องในการสื่อสาร การน าเสนอ คอนเทนต์
ที่ ี  มีการอัพเ ทข้อมูลต่อเนื่องทันสมัย ทันเหตุการณ์ ท าให้
เกิ  movement  ความเคลื่อนไหวที่สร้างภาพลักษณ์ให้แก่
แบรน ์ ้านความทันสมัย มีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง 
พัฒนาไม่หยุ นิ่ง 

        4. ท าให้เกิ คุณค่าต่อแบรน ์และลูกค้า การน าเสนอ
คอนเทนต์ที่ให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรน ์ เช่น  
ถ้าแบรน ์ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันสุขภาพ การสร้าง 
คอนเทนต์ให้ความรู้ในการ ูแลรักษาสุขภาพ รักษาอาการ
เจ็บป่วย ฯลฯ จะช่วยเสริมภาพลักษณ์อัน ี น่าจ จ าให้แก่ 
แบรน ์ไ ้ ีกว่าการพุ่งเป้าน าเสนอแต่ตัวผลิตภัณฑ์เพียง 
อย่างเ ียว 
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ซึ่งทั้งหม นี้เป็นเรื ่องของการผลิต  การคิ คอนเทนต์ 
เพื่อให้เกิ ประโยชน์ต่อแบรน ์ โ ยไม่มุ่งเน้นเรื ่องการ
น าเสนอขายที่จะน ามาสู่ผลลัพธ์อัน ีมาก ในการท า  
คอนเทนต์ที่จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินในธุรกิจ
ของแบรน ์ หากมีการออกแบบวางแผนและจั การให้ ี
เสียตั้งแต่วันนี้ 

  5. สร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรน ์ ้วยการท า  
Content Uniqueness  เพราะเอกลักษณ์ในแบบที่ไม่
ซ ้าใครจะท าให้คนจ จ าภาพลักษณ์ที่แบรน ์ต้องการ
สื่อสารออกไปไ ้ง่ายกว่า  การน าเสนอคอนเทนต์แบบ
ตามกระแส นอกจากนี้ยังท าให้เกิ พลังความต้องการ
ขึ้นไ ้แบบ Uniqueness  บนความใส่ใจความต้องการ
ของลูกค้าที่อาจไม่ไ ้น ามาซึ่ง Traffic ในจ านวนมาก
เหมือนคอนเทนต์ตามกระแส แต่จะเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้คน
จ จ า จนกลายเป็นจุ แข็งของแบรน ์ 
 

ผู้น าเสนอ : พันตรี ศาฑิน  มาโกมล 

ที่มา 
https://www.bangkokbanksme.com/en/creative-
content-marketing-with-target 

Line @ Army Club 



 

                   

กองการออมทรัพย์ 
www.oomsub.com 
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       ประโยชน์ของการออมเงินที่ส าคัญ คือ การสร้างความ
มั่นคง และอนาคตทางการเงินที่มั่งคั่ง เป็นหนทางที่จะช่วยให้
คุณหลุ พ้น จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในชีวิตที ่อาจ
เกิ ขึ้น และเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ ีไ ้
ตามท่ีใจต้องการ 
 
 

       การออมเงินยังมีข้อ ีซ่อนอยู่อีกไม่น้อยบทความนี้  
Plan Your Money จะพาไปท าความรู้จักประโยชน์ของการ
ออมเงิน พร้อมแนวทางการออมเงินให้งอกเงย เพื ่อให้คุณ
สามารถออมเงินไ ้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ประโยชน์ของการออมเงิน 
 การออมเป็นเรื่องส าคัญส าหรับทุกคน ไม่ว่าคุณจะมี
รายไ ้ และค่าใช้จ่ายเท่าไร หรืออยู ่ในช่วงวัยใ ของชีว ิต 
ต่อไปนี้ คือ ประโยชน์ของการออมเงินที่คุณควรรู้ 
 

1. สร้างความม่ันคงให้กับชีวิต 
 

 ไม่มีใครสามารถล่วงรู้อนาคตไ ้ การออมเงินจึงเป็น
หนทางที่ช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตไ ้เป็นอย่าง ี และมีส่วน
ช่วยในการสร้างเงินก้อน เพื่อรองรับความเสี่ยงในชีวิต ลองคิ 
 ูว่า ถ้าไม่มีเงินออม คุณจะเอาตัวรอ เมื ่อเกิ วิกฤติทาง
เศรษฐกิจและการเงินไ ้อย่างไร ถ้าคุณต้องเกษียณอายุ หรือ
ตกงานแบบกะทันหัน จะยังมีเงินส ารองไว้ใช้จ่ายไ ้เพียงพอ
ไหม หากไม่มีการวางแผนออมเงินมาอย่างต่อเนื่อง 
 

2. ชีวิตปลอดหนี้ 
 

       การออม ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการช าระหนี้ต่างๆ 
เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถยนต์ ไ ้สบาย ไม่กระทบต่อการใช้
จ่ายในชีวิตประจ าวันมากนัก โ ยเฉพาะถ้าคุณมีการออมเงิน
ล่วงหน้าก่อนการจ่ายเงินก้อนใหญ่ รวมถึงจั สรรปันส่วน การ
ออมเงินก้อน ผสานไปกับการจั การรายรับรายจ่ายอย่าง
พอเหมาะในแต่ละวัน ก็จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ปลอ หนี้ไ ้เร็ว
ยิ่งขึ้นไปอีก 
 

 

3. เกษียณอายุได้ก่อนก าหนด 
 

       แผนการออมระยะยาว ส่วนใหญ่มักมีเป้าหมายเพื่อชีวิต
หลังเกษียณท่ีมีคุณภาพ ปราศจากความเครีย   ้านการเงิน 
ซึ่งคนที่รู ้จักวางแผนออมเงินแต่เนิ่นๆ จะมีโอกาสตั สินใจ
เกษียณอายุก่อนก าหน ไ ้เร็วกว่าคนที่เริ่มออมเงินช้า 
 

4. มีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรง 
 

       การออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ ช่วยให้สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงขึ้นฉันใ  การสร้างวินัยออมเงินอย่างต่อเนื่อง ก็ช่วยให้
คุณมีสุขภาพทางการเงินที่ ีขึ้นไ ้ฉันนั้น นอกจากนี้ ยังช่วย
ป้องกันปัญหาหนี้สินจากการใช้จ่ายเงินเกินตัว เป็นภูมิคุ้มกัน
ต่อต้านสิ่งล่อใจที่มีราคาแพงและไม่ก่อให้เกิ ประโยชน์ รวมทั้ง
ช่วยล ความเครีย จากภาระผูกพันทางการเงินอีก ้วย 

แนวทางการออมเงินให้งอกเงย 
 

       บนเส้นทางสู่การสร้างความมั่งคั่ง คุณจ าเป็นต้องรู้จัก
แนวทางการออมเงินให้งอกเงย เพราะเมื่อคุณมีเงินเก็บมาก
เพียงพอแล้วค าถามต่อไปที่คุณต้องค านึงถึง คือ จะน าเงินออม 
ไปท าอะไรให้ไ ้ผลตอบแทนที่มากขึ้นและเกิ ประโยชน์สูงสุ  
ต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุณสามารถ
เลือกใช้วางแผนเพื่อต่อยอ เงินออมของคุณให้เติบโตขึ้นไ ้ 
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1. ออมในบัญชีเงินฝากประจ า 

       ลองจั สรรเงินออมบางส่วนมาไว้ในบัญชีเงินฝากประจ า
แทนที่จะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปที่ให้ อกเบี้ยน้อย โ ย
บัญชีเงินฝากประจ ามีทั้งแบบบัญชีฝากประจ าทั่วไปและเงิน
ฝากประจ าปลอ ภาษี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางของการออม
อย่างสม ่าเสมอ และให้ อกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป 
จึงเหมาะส าหรับผู ้มีเงินออมที่ไม่จ าเป็นต้องน าออกมาใช้
ภายในระยะเวลาตามเงื่อนไข และผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงในการ
ลงทุนไ ้ต ่า 

2. ออมในกรมธรรม์ประกัน 

       การท าประกันเป็นวิธ ีหนึ ่ง ที ่ช ่วยบังคับให้เราต้อง    
ออมเงินอย่างสม ่าเสมอเพื่อจ่ายค่าเบี้ย มีให้เลือกทั้งประกัน
แบบออมทรัพย์ ประกันแบบบ านาญ หรือประกันชีวิต โ ย
ผลตอบแทน เช่น เงินต้นรวม อกเบี้ย หรือความคุ้มครองที่
ไ ้ร ับก ็จะแตกต ่างก ันไปตามกรมธรรม ์แต ่ละประเภท 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถน าเบี้ยประกันไปหักล หย่อนภาษี
ในแต่ละปีไ ้อีก ้วย 
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5. ออมด้วยการลงทุนแบบ DCA 
 

       DCA (Dollar Cost Average) คือ การลงทุนโ ยแบ่งซื้อ
สินทรัพย์ เช่น กองทุนรวมหรือหุ้น ้วยจ านวนเงินเท่าๆ กัน
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เพื่อถัวเฉลี ่ยราคาต้นทุน    
ล ความผันผวนและความเสี ่ยงจากการลงทุน จึงช่วยเพิ ่ม
โอกาสการไ ้รับผลตอบแทนที่ ีในระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       การออมเงินมีประโยชน์และความส าคัญอย่างมาก 
เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นและพื้นฐานส าคัญ ในการสร้างความ
มั่นคงทางการเงินให้กับชีวิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่
การออมเงินเพียงอย่างเดียว ก็อาจจะยังไม่พอที่จะสร้าง
ความม่ังคั่งและคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับคุณได้ในระยะยาว 
 

       ข่าวดีก็คือ ในปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่
ช่วยให้เงินออมของคุณเติบโตได้ ส่วนจะเห็นผลช้าเร็วหรือ
ได้รับผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการวางแผน
ลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ยิ่งคุณเริ่มต้นลงทุน
ต่อยอดได้เร็วเท่าไร ยิ่งเพิ่มโอกาสให้เงินออมของคุณสร้าง
ผลตอบแทนได้มากขึ้นเท่านั้น 

3. ออมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ/กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข.) 
 

       เป็นการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกเ ือน โ ยกองทุน
ส ารองเลี ้ยงชีพเป็นกองทุนส าหรับพนักงานบริษัทเอกชน   
และขึ ้นอยู ่กับความสมัครใจ ส่วนกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข. ) เป ็นข ้อบ ังค ับท ี ่ข ้าราชการท ุกคน         
ต้องเข้าร่วม ส่วนใหญ่จะตั ออกจากเงินเ ือนอัตโนมัติ และ 
จะไ ้ร ับเง ินคืนจากกองทุน เมื ่อเกษียณอายุหรือลาออก    
จากงาน โ ยจะไ ้รับผลตอบแทน ทั ้งเงินสะสมรายเ ือน   
ของลูกจ้าง เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้ทุกเ ือน รวมทั้งมูลค่า
ของหน่วยลงทุนที่สูงขึ้นจากการบริหารกองทุน นอกจากนี้ ยัง
น าไปหักล หย่อนภาษีไ ้อีก ้วย 
 

4. ออมในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
 

       เหมาะส าหร ับคนท างานอิสระ ที ่ต ้องการวางแผน     
ทางการเง ินเพื ่อเตรียมพร้อมก่อนถึงว ัยเกษียณ รวมทั ้ง
พนักงานบริษัทเอกชน และข้าราชการที่ต้องการเพิ่มช่องทาง
ต่อยอ เงินออม และไ ้รับประโยชน์จากการขอเงินคืนภาษี 
โ ยเงินที่ไ ้รับคืนจากการไถ่ถอน จะค านวณจากส่วนต่างราคา
ของหน่วยลงทุน ณ เวลาไถ่ถอนกับราคาซื้อเฉลี่ยตลอ การ
ลงทุนและจะไ ้รับยกเว้นภาษีท้ังหม  
 

ที่มา : https://www.krungsri.com/th/krungsri-the-                
coach/life/good-life/the-benefits-of-saving-money  
               ผู้น าเสนอ : พันตรีหญิง ปาริชาติ นิลเขียว 
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เรื่อง   แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่ความตายเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน 
         และรายนามสมาชิกถูกถอนออกจากทะเบียนสมาชิกชั่วคราว 
 

       
  เพื ่อปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่า ้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ .ศ. 2553 การเก็บเงินสงเคราะห์          
ค่าจั การศพเป็นรายเ ือน จากสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก รายละเอีย ตามที่แจ้งแล้วนั ้น ส าหรับเ ือน    
กันยายน 2565 กรมสวัส ิการทหารบก ขอแจ้งการเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจั การศพรายเ ือน และการจ่ายเงินสงเคราะห์  
ค่าจั การศพ สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย  ังนี้ 
 1. จ านวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ตามผนวก ก 
 2. รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ที่ถึงแก่ความตาย ตามผนวก ข 
     2.1  ในเ ือน สิงหาคม 2565 (21 กรกฎาคม 2565 – 20 สิงหาคม 2565) ไ ้รับแจ้งการถึงแก่ความตาย
ของสมาชิก รวม 620 ศพ  (ตั้งแต่ศพที่ 4401/65 ถึงศพที่ 5020/65) ซึ่งไ ้ท รองจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจั การศพไปแล้ว 
ไม่เกินร้อยละ 95 เป็นเงินประมาณรายละ 215,323.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) และ    
จะจ่ายเงินส่วนที่เหลือภายใน 120 วัน นับแต่วันประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจั การศพรายเ ือน  
     2.2 ในเ ือน กันยายน 2565 จึงขอเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจั การศพจากสมาชิกคนละ 310.- บาท  
(สามร้อยสิบบาทถ้วน) เพ่ือท แทนเงินซึ่งไ ้ท รองจ่ายไปแล้ว และเงินส่วนที่เหลือตามข้อ 2.1 
      2.3 ผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจั การศพในเ ือน กันยายน 2565 (21 สิงหาคม 2565 –  
20 กันยายน 2565) จะไ ้รับเงินสงเคราะห์ค่าจั การศพ ไม่เกินร้อยละ 95 เป็นเงินประมาณรายละ 215,183.- บาท    
(สองแสนหนึ่งหมื ่นห้าพันหนึ ่งร้อยแป สิบสามบาทถ้วน) และจะจ่ายเงินส่วนที ่เหลือภายใน 120 วัน นับแต่ว ันประกาศเรียก                
เก็บเงินสงเคราะห์ค่าจั การศพรายเ ือน  
  3. รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ที่ถูกถอนออกจากทะเบียนสมาชิกชั่วคราว ตามผนวก ค 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน และขอเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจั การศพรายเ ือน เพื่อท แทนเงินซึ่งไ ้ท รอง
จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจั การศพของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย  ังรายนามที่แนบมา ้วยแล้ว 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2565 

(ลงชื่อ) พลตรี สัมพันธ์    ารงค์กุล 
                 (สัมพันธ์    ารงค์กุล) 

                 เจ้ากรมสวัส ิการทหารบก 
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ล าดับ รายการ 
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก 

หมายเหตุ 
กิตติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม 

ยอดยกมา 173 654 472,200 473,027 21 ก.ค. 65  

1 ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 669 669   

2 ถึงแก่ความตาย - 5 615 620   

3 ถอนสภาพ - - 778 778   

4 คืนสภาพ - - 416 416   

ยอดยกไป ก.ย. 65 173 649 471,892 472,714 ณ 20 ส.ค. 65 

ผนวก ก 

การคิดค านวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก 
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ 21 กรกฎาคม  2565 – 20 สิงหาคม 2565 

ยอดสมาชิกเม่ือ   21 กรกฎาคม 2565  จ านวน  473,027 ราย 
ยอดสมาชิกเม่ือ   20 สิงหาคม 2565    จ านวน  472,714 ราย 
                     ลดลง    จ านวน        313 ราย 
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ผนวก ข 
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  ที่ถึงแก่กรรม 

ศพที ่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงิน สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อาย ุ วันที่เสียชีวิต 

4401/65 ร.ต.ยงยุทธ  ขอเจริญ ธ.กระทรวงกลาโหม เลือ ออกในทางเ ินอาหาร 61 16 ก.ค. 65 

4402/65 นาง จรินทร์ ช่ืนอ่ิม ธ.เตาปูน ภาวะหัวใจล้มเหลว 88 16 ก.ค. 65 

4403/65 นาย กวี คงกะพัน ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอ อักเสบ 84 3 ก.ค. 65 

4404/65 พ.ท.โสธร ภู่กัน ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งต่อมลูกหมาก 79 2 ก.ค. 65 

4405/65 นาง โย คนคล่อง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะไตวาย 86 3 ก.ค. 65 

4406/65 นาง สายหยุ  โพธิ์ศิริ ธ.บางบัว หลอ เลือ ในสมองตีบ 83 10 ก.ค. 65 

4407/65 นาย ประยูร พาลาภ ส่วนกลาง 
ภาวะการหายใจล้มเหลว 
เนื่องจากติ เชื้อ Covid-19 83 17 ก.ค. 65 

4408/65 ร.ต.หญิง สุนันทา บุญสุข ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ชรา 75 6 ก.ค. 65 

4409/65 นาย วิชโรจน์ น้อยเภา ธ.นครพนม เลือ เป็นกร รุนแรง 58 17 พ.ค. 65 

4410/65 พล.ต.สนิท หร่ายเจริญ วิสามัญ ติ เชื้อในปอ  95 4 ก.ค. 65 

4411/65 นาย สมชาย มีประวัติ ส่วนกลาง 
กล้ามเนื้อหัวใจขา เลือ 
เฉียบพลัน 62 20 มิ.ย. 65 

4412/65 นาง ฆรวัณณ์ เคหะจิน าวัฒน์ ขว.ทหาร มะเร็งผิวหนังระยะแพร่กระจาย 70 26 มิ.ย. 65 

4413/65 จ.ส.อ.ธงชัย ทับทอง รพ.รร.6 ตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 73 1 ก.ค. 65 

4414/65 น.ส. ประไพ เงินประเสริฐ ธ.เตาปูน ปอ ติ เช้ือ 67 16 มิ.ย. 65 

4415/65 นาย อ าพร โพธิ์รักษ ์ ธ.พนัสนิคม 
เลือ ออกในสมองปริมาณมาก
จากเส้นเลือ สมองแตก 79 7 ก.ค. 65 

4416/65 ส.อ.นิกร หนูเอีย  ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า 
ภาวะล าไส้อักเสบรุนแรงจากการ
ติ เชื้อแบคทีเรีย 65 9 ก.ค. 65 

4417/65 พ.ต.ถวิล กรรณนุช ธ.พระประแ ง ปอ ติ เช้ือโคโรน่าไวรัส 2019 88 13 ก.ค. 65 

4418/65 ร.ต.วิเชียร ชวะณิชย์ ธ.ลพบุรี ปอ อักเสบ 89 14 พ.ค. 65 

4419/65 นาง สมฤ ี กิตติกรวงศา ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะเลือ ออกในสมอง 58 12 ก.ค. 65 
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4420/65 ร.ต.หญิง วัชรี สุริยกุล ณ อยุธยา ธ.ศรีย่าน ติ เชื้อทางเ ินปัสสาวะ 89 7 มิ.ย. 65 

4421/65 พ.อ.เทอ พงษ ์สกุณวัฒน์ ธ.ส านักพหลโยธิน ภาวะหัวใจหยุ เต้นเฉียบพลัน 92 10 ก.ค. 65 

4422/65 นาง เซี้ยม พญาวราปัญ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ถุงลมโป่งพอง 88 22 มิ.ย. 65 

4423/65 นาง พัฒนว ี ทองแสน ธ.เพชรบูรณ์ 
ปอ อักเสบจากการต ิเช้ือโควิ -
19,มะเร็งเต้านมระยะสุ ท้าย 62 18 มิ.ย. 65 

4424/65 นาง สงวนศรี ประเสริฐศิลป์ ธ.ราชบุรี ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 106 4 ก.ค. 65 

4425/65 ร.ต.สุขวุฒิ สัตยะธนโชค ธ.งามวงศ์วาน ปอ อักเสบ 67 6 ก.ค. 65 

4426/65 นาง ศรีสมร ภู่กรรณ์ ธ.กระทรวงกลาโหม 
สันนิษฐานปอ อักเสบติ เชื้อจาก
ไวรัสโคโรนา 2019 72 3 ก.ค. 65 

4427/65 ร.ต.สมัคร เลาห์มีสุข ธ.เตาปูน กล้ามเนื้อหัวใจตาย 88 10 ก.ค. 65 

4428/65 นาง สละ บุญมาก ธ.สนามเสือป่า ปอ ติ เช้ือโคโรนาไวรัส 94 13 ก.ค. 65 

4429/65 นาง ฐิติพร บุญมาก ธ.สนามเสือป่า ปอ ติ เช้ือไวรัสโควิ  19 66 8 ก.ค. 65 

4430/65 นาง ประสาท สุขรัมย์ ธ.นครราชสีมา ไตวายระยะสุ ท้าย 82 22 ก.ค. 63 

4431/65 นาง สมบูรณ์ อยู่โต ธ.ชัยนาท มะเร็งตับ 82 27 มิ.ย. 65 

4432/65 จ.ส.อ.ปัญญา บุญเพ็ญ ธ.บางบัว มะเร็งปอ  67 7 เม.ย. 65 

4433/65 นาง รัตน์ รักษ์มณี ช.พัน.3 พล.ร.3 ความ ันตกจากการติ เช้ือ 80 17 มิ.ย. 65 

4434/65 นาง สมหมาย ตั สมัย ศป. ติ เชื้อในกระแสเลือ  54 19 มิ.ย. 65 

4435/65 จ.ส.อ.สมบัติ ลือเลิศ มทบ.34 
สันนิษฐานเสียชีวิตจากโรคหัวใจ
ขา เลือ เฉียบพลัน 57 28 พ.ค. 65 

4436/65 นาย นิรุตต์ ใจแปง มทบ.310 เส้นเลือ ในสมองแตก 59 29 มิ.ย. 65 

4437/65 นาย ค า ทองห่อ พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ติ เชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง 86 24 มิ.ย. 65 

4438/65 นาง ทุเรียน ค าน้อยเจริญ ป.3 หัวใจล้มเหลว 79 30 มิ.ย. 65 

4439/65 นาง ส าฤทธิ์ อ ่าวงษ ์ ร.12 พัน.1 รอ. ติ เชื้อในทางเ ินปัสสาวะ 73 24 มิ.ย. 65 

4440/65 นาย แสง ธานี ร.6 ชรา 87 29 มิ.ย. 65 

4441/65 นาง ปุ่น สัมริ  ม.2 หัวใจหยุ เต้นเฉียบพลัน 51 10 มิ.ย. 65 
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4442/65 นาย หยุ  ม่วงแก้ว ธ.โรบินสัน-กาญจนบุรี 
ภาวะการหายใจล้มเหลวจากปอ 
ติ เชื้อโควิ 19 83 30 มิ.ย. 65 

4443/65 นาย หนู จันทร ธ.กาญจนบุรี สมองฝ่อวัยชรา 86 26 มิ.ย. 65 

4444/65 ร.ต.บุญเรือง งามสมกลิ่น ธ.อรัญประเทศ 
เลือ ออกในสมองจากอุบัติเหตุ
ล้ม 60 13 มิ.ย. 65 

4445/65 นาย ทองค า รัตนโสม ธ.ลพบุรี 
สมองฟกช ้าจากการบา เจ็บ
บริเวณศีรษะ 69 28 พ.ค. 65 

4446/65 ร.ต.ประยงค์ ปานันตา ธ.เชียงราย เสียเลือ ปริมาณมาก 68 4 ก.ค. 65 

4447/65 ร.ต.สฤษ ิ์ โพธิเนตร ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขา เลือ  63 20 มิ.ย. 65 

4448/65 ร.ต.สุรพล ศรีเงิน ธ.อุ รธาน ี ภาวะปอ บวมติ เช้ือ 63 13 มิ.ย. 65 

4449/65 นาง บุญกอง ยอ สง่า 
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธาน ี หัวใจวายจากโรคหัวใจ 83 22 มิ.ย. 65 

4450/65 พ.ท.ชอุ้ม มาทวิมล ธ.ปราณบุรี เส้นเลือ ในสมองแตก 85 11 มิ.ย. 65 

4451/65 นาง ประยูร ถาวรนาน ธ.เพชรบุรี 
ติ เชื้อในกระแสเลือ จากปอ ต ิ
เชื้อ 88 27 มิ.ย. 65 

4452/65 นาง เทียม ชุมชัย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. 
หัวใจขา เลือ เฉียบพลันแบบไม่
แส งอาการ 86 27 มิ.ย. 65 

4453/65 ร.ต.อุโลม วงษ์ประภารัตน์ ธ.ชลบุรี มะเร็งปอ  87 1 มิ.ย. 65 

4454/65 น.ส.อชิรญา มีมาก ธ.ปราณบุรี ขา อากาศจากการจมน ้า 30 19 เม.ย. 65 

4455/65 นาง อ าไพ ปรุงเกียรติ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ 
สันนิษฐานว่าเสียชีวิต ้วยโรค
ธรรมชาติ 85 30 มิ.ย. 65 

4456/65 จ.ส.อ.บัณฑิต เอี่ยมอินทรีย์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งปอ ระยะแพร่กระจาย 72 22 มิ.ย. 65 

4457/65 ร.ต.ศิลปชัย คชาโชติ ธ.พิษณุโลก ภาวะหัวใจล้มเหลว 63 26 มิ.ย. 65 

4458/65 นาง เล็ก สี าค า ธ.อุ รธาน ี สมองฝ่อวัยชรา 76 20 มิ.ย. 65 

4459/65 ร.ท.ศิริชัย ม้วนจะบก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. พร่องออกซิเจนเฉียบพลัน 60 1 ก.ค. 65 

4460/65 ส.อ.วิน นิ่ม ิษฐ ์ ธ.ลพบุรี 
ตายตามธรรมชาติโ ยไมท่ราบ
สาเหตุ 63 26 มิ.ย. 65 

4461/65 จ.ส.อ.สุพักตร์ ทรงกล  ธ.คลองปาง มะเร็งท่อน ้า ี 61 10 มิ.ย. 65 

4462/65 จ.ส.อ.สุรศัก ิ์ ทองปลี ธ.ลพบุรี ติ เชื้อเอชไอวี 62 23 มิ.ย. 65 
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4463/65 นาง เจอ วันทอง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะชรา 86 24 มิ.ย. 65 

4464/65 นาง พยอม พูลผล ธ.ลพบุรี ติ เช้ือในกระแสเลือ  65 26 มิ.ย. 65 

4465/65 นาง มา พิทักษา ธ.ลพบุรี ชราภาพ/ติ เชื้อโควิ -19 88 25 มิ.ย. 65 

4466/65 นาง วรรณี แพต่าย 
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธาน ี ลิ้นหัวใจตีบรุนแรง 78 20 มิ.ย. 65 

4467/65 นาง นวพร(เนตรนภา) ชาบุญเรือง 
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธาน ี โควิ  19 63 29 มิ.ย. 65 

4468/65 ร.ต.เสมือน แก้วประทุม ธ.ชลบุรี หัวใจล้มเหลว 65 16 มิ.ย. 65 

4469/65 นาย เทียม ศิริกาญจนาภัย 
ธ.ย่อยสถาบันราชภัฎ
เพชรบุรี ไตวายเรื้อรัง 85 28 มิ.ย. 65 

4470/65 จ.ส.อ.กัมพล ค าใส ม.พัน.12 พล.ม.1 ตับแข็ง 35 13 พ.ค. 65 

4471/65 จ.ส.อ.สมจิตร โอสถานนท์ ธ.อุตร ิตถ์ 
ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบ
หายใจล้มเหลว 74 24 มี.ค. 65 

4472/65 นาง อุษา รัตนสุวรรณ สก.ทบ. ภาวะล าไส้อุ ตัน 62 13 ก.ค. 65 

4473/65 นาง วันทนีย์ ใช้สง่า สพ.ทบ. ไตวาย 79 10 ก.ค. 65 

4474/65 นาย พิสุทธ์ิ วรมาลี ธนาณัติ 
ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ
ล้มเหลว 55 29 มิ.ย. 65 

4475/65 จ.ส.อ.สมภพ กลีบบัว ส่วนกลาง 
ชราและเลือ ออกท่ีทางเ ิน
อาหาร 83 9 ก.ค. 65 

4476/65 นาง ประไพ อ่อนมั่ง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ความชรา 88 14 ก.ค. 65 

4477/65 ร.ต.สุรัตน์ มีกรสม ธ.ปากเกร็  ชรา 87 13 ก.ค. 65 

4478/65 พล.อ.ฉัตรชัย ถาวรบุตร ธ.สนามเสือป่า มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลกุลาม 70 7 ก.ค. 65 

4479/65 นาย ผิว แป้นเอม ธ.ถ.ติวานนท์ ชราภาพ 75 1 ก.ค. 65 

4480/65 จ.ส.อ.วันชัย จันทร์ไพจิตร ธ.งามวงศ์วาน มีน ้าในช่องเยื่อหุ้มปอ  60 18 ก.ค. 65 

4481/65 นาง จุไรรัตน์ สังข์ทอง ธ.มีนบุรี มะเร็งผิวหนัง 81 7 ก.ค. 65 

4482/65 นาง อรอนงค์ ทับทิม ธ.ราชบุรี ติ เชื้อในกระแสเลือ  62 14 ก.ค. 65 

4483/65 พ.อ.โชติ ธีระศรี ธ.รามอินทรา กม.8 ตับอ่อนอักเสบรุนแรง 85 24 มิ.ย. 65 
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4484/65 นาง สุน ศรีภัก ี ธ.โรบินสัน-สระบุรี ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 82 1 ก.ค. 65 

4485/65 นาย ส ารวย หงษท์อง ธ.ราชบุรี ตายโ ยธรรมชาติไม่ทราบโรค 86 7 ก.ค. 65 

4486/65 น.ส. วิธิ า(รมิ า) อรุณรัตน์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งรังไข่ 48 17 ก.ค. 65 

4487/65 นาง กฤษณา สุคนธวัฒน์ ธ.ลพบุรี มะเร็งเต้านม(ติ เตียง) 56 16 ก.ค. 65 

4488/65 นาย สง่า ศรีอุ ม ธ.สระบุรี ชราภาพ 86 2 ก.ค. 65 

4489/65 นาง บุญแถม อุ่นเจริญ ธ.ร้อยเอ็  ชรา 82 2 ก.ค. 65 

4490/65 ร.ต.แมนโรจน์ แม้นจันทร์ ธ.กาญจนบุรี สันนิษฐานโรคปอ อุ กั้นเรื้อรัง 66 28 มิ.ย. 65 

4491/65 นาง พานิช เอี่ยมละออ ธ.กาญจนบุรี เลือ ออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 72 27 มิ.ย. 65 

4492/65 นาย แมน แตงงาม ธ.ลพบุรี ช็อคจากการติ เชื้อจากน ้าในชอ่งท้อง 63 27 มิ.ย. 65 

4493/65 พ.ต.บุญส่ง สุขพราหมณ์ ธ.ลพบุรี ชราภาพ 90 15 มิ.ย. 65 

4494/65 นาย  วน สุมนต์ มทบ.26 มะเร็งปอ ระยะแพร่กระจาย 83 1 ก.ค. 65 

4495/65 นาง นันทวัน โตเขียว ม.พัน.8 พล.ร.3 แพ้ภูมิตัวเอง เอส.แอล.อี 57 29 มิ.ย. 65 

4496/65 น.ส.กัญญา แจ่มแจ้ง สง.ส .จว.ส.ป. ภาวะการหายใจล้มเหลว 75 30 มิ.ย. 65 

4497/65 นาง ส ารอง เพชรแสนค่า สง.ส .จว.บ.ร. เบาหวานร่วมกับความ ัน 73 14 มิ.ย. 65 

4498/65 ส.อ.ประ ิษฐ์ นิลเทพี มทบ.12 
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรค
ประจ าตัวเรื้อรัง 83 5 ก.ค. 65 

4499/65 นาง เสวก เวชสวรรค์ ธ.หล่มสัก ผลพวงจากโรคหลอ เลือ สมอง 83 1 ก.ค. 65 

4500/65 นาง นิภา วงษ์ศุข ส่วนกลาง ชรา 93 6 ก.ค. 65 

4501/65 นาง พร ข าต้นวงษ ์ ธ.สนามเสือป่า ติ เชื้อในกระแสเลือ  89 18 ก.ค. 65 

4502/65 ร.ต.มงคล ภัก ีบุรี ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี ชรา 88 10 ก.ค. 65 

4503/65 พล.ท.นิรัน ร์ พิพิธกุล ธ.สนามเป้า โควิ  64 7 ก.ค. 65 

4504/65 ส.อ.พงศธรณ์ ฤทธิศัก ิ์ กรม ทพ.21 
อวัยวะในช่องท้องไ ้รับบา เจ็บ
จากบา แผลกระสนุปืน 27 27 มิ.ย. 65 

4505/65 อส.ทพ.พัทธพล ธารายืนยง กรม ทพ.11 
เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ(สมองขา 
ออกซิเจนจากโรคลมชัก) 28 3 พ.ค. 65 
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4506/65 นาง ส าออย สว่างปัญญา ศร. เลือ ออกในสมอง 77 17 มิ.ย. 65 

4507/65 นาง มาลินี โมระ า กรม ทพ.23 ไตวายเฉียบพลัน 59 29 มิ.ย. 65 

4508/65 นาย ถา อนุลม ร.17 พัน.3 มะเร็งกระเพาะอาหาร 69 5 ก.ค. 65 

4509/65 พ.ท.ยุทธนา เจริญผล ธ.หา ใหญ่ ภาวะหัวใจล้มเหลว 85 25 เม.ย. 65 

4510/65 นาง พรรณี(พันธ)์ บุญโกศล ธ.พะเยา มะเร็งปากม ลูก 60 3 ก.ค. 65 

4511/65 นาง ทอง ภูมิประหมัน ธ.ร้อยเอ็  เลือ ออกในสมอง 78 4 ก.ค. 65 

4512/65 นาง วาสสม สอนโกษา ธ.ร้อยเอ็  หลอ เลือ สมอง 85 10 ก.ค. 65 

4513/65 จ.ส.อ.วสันต์ จันทร์สว่าง ธ.ร้อยเอ็  
มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะ
แพร่กระจาย 59 11 ก.ค. 65 

4514/65 นาย วงษ์ บริบูรณ์ ธ.พะเยา ปอ ติ เช้ือ 86 5 ก.ค. 65 

4515/65 นาง หล้า มาสวัส ิ์ ธ.สระบุรี แผลก ทับติ เช้ือ 88 11 ก.ค. 65 

4516/65 นาง เหนี่ยม จริงแล้ว ธ.แพร่ หัวใจขา เลือ  87 29 มิ.ย. 65 

4517/65 นาง สมนึก ชีวางกูร ส่วนกลาง 
ตับวายเฉียบพลันร่วมกับเป็น
มะเร็งตับ 82 20 ก.ค. 65 

4518/65 ร.ต.ก้องภพ สบายวัน ธ.ปากเกร็  ชราภาพ 62 11 ก.ค. 65 

4519/65 นาย มนตรี ครุสาตะ ธ.เตาปูน 
ภาวะอัมพฤกษ์จากเส้นเลือ 
สมองตีบ 80 9 ก.ค. 65 

4520/65 ร.อ.โสภณ เพ็งจันทร์ ธ.เพชรบุรี 
เลือ ออกในทางเ ินอาหาร
ส่วนบน 83 8 ก.ค. 65 

4521/65 น.ส. สุ สงบ ม้าไว 
ธ.ย่อยเ อะมอลล์ บาง
กะป ิ ชรา 76 14 ก.ค. 65 

4522/65 พ.ต.ประมวล สุ ใจช้ืน ธ.ปราจีนบุรี หัวใจเต้นผิ จังหวะ 77 18 มิ.ย. 65 

4523/65 นาง เพ็ญรุ่ง แสงจันทร์ ธ.ถ.พิบูลละเอีย -นม. 
ระบบทางเ ินหายใจส่วนบนอุ 
กั้น 62 6 ก.ค. 65 

4524/65 นาง ศศิธร ณ เชียงใหม่ ธ.ท่าแพ ติ เชื้อในกระแสเลือ  82 11 ก.ค. 65 

4525/65 พ.อ.จ าลอง จงสืบสุข ธ.คลองเตย ชราภาพ 87 16 ก.ค. 65 

4526/65 นาง พู ศรเ ช ธ.ส านักพหลโยธิน ติ เชื้อทางเ ินน ้า ีและช่องท้อง 84 13 ก.ค. 65 
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4527/65 นาย สวาท สุขประเสริฐ ธ.สัตหีบ หัวใจ 88 15 ก.ค. 65 

4528/65 จ.ส.อ.แสงเมือง สาระอุปถัมภ์ ธ.ท่าแพ ภาวะเลือ เป็นกร  89 29 มิ.ย. 65 

4529/65 ร.ต.สมนึก พรมเหล็ก ธ.ชลบุรี เส้นเลือ ในสมองแตก 62 5 ม.ีค. 65 

4530/65 นาง สุเภท สืบสุข กอง สพบ.พล.ร.6 หัวใจหยุ เตัน 86 15 มิ.ย. 65 

4531/65 อส.ทพ.สุรพล ชูสกุล ธ.นางรอง 
กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังจาก
ภูมิคุ้มกันผิ ปกติ 61 25 มิ.ย. 65 

4532/65 นาง ละเอีย  จันทร์ศรี สลก.ทบ. ชราภาพ 80 7 ก.ค. 65 

4533/65 นาง ละออ จันทร์โอ สง.ปรมน.ทบ. ติ เชื้อในกระแสเลือ  88 5 ก.ค. 65 

4534/65 พล.ต.ยศ บุณยประคอง ธ.กระทุ่มแบน สันนิษฐานภาวะหวัใจเต้นผิ จังหวะ 63 8 ก.ค. 65 

4535/65 นาย อารี นาคเขียว ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) ติ เชื้อในกระแสเลือ  70 3 ก.ค. 65 

4536/65 ร.ท.นพณัช เศาวภายน ธ.สนามเป้า มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 64 5 ก.ค. 65 

4537/65 พ.อ.ชาญณรงค์   ารงค์ธรรม ธ.คลองเตย มะเร็งเม็ เลือ ขาวชนิ มัยอโีลมา 70 23 มิ.ย. 65 

4538/65 นาง สมพิศ ทัศนาทร ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า 
ติ เชื้อในกระแสเลือ และติ เชื้อ
ทางเ ินปัสสาวะ 91 8 ก.ค. 65 

4539/65 นาง ยุพา ชาวห้วยหมาก ธ.สนามเสือป่า เส้นเลือ หัวใจตีบ 86 17 ก.ค. 65 

4540/65 ร.ต.สุรินทร์ ยังกองแก้ว(บญุยังกองแกว้) ธ.พะเยา ถุงลมโป่งพอง 89 23 พ.ค. 65 

4541/65 จ.ส.อ.สุนันท์ วงศ์วิเศษ ธ.ลพบุรี 
ปอ อักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 86 21 มิ.ย. 65 

4542/65 ร.ท.มาโน  ถุงทรัพย ์ ม.พัน.9 พล.ร.4 ท่อน ้า ีอักเสบเฉียบพลัน 59 4 ต.ค. 64 

4543/65 พ.ท.ส าราญ ช่างขุนท  ธ.พิษณุโลก ตายไม่ทราบสาเหตุ 66 18 มิ.ย. 65 

4544/65 นาง เจริญ จานเงิน กอง พธ.1 ตายธรรมชาติเนื่องจากชราภาพ 83 21 มิ.ย. 65 

4545/65 นาง ฉวี พลอยกระจ่าง กอง พธ.1 ไต 71 11 ก.ค. 65 

4546/65 พ.ท.หญิง อัญชลี จันทร์สอน มทบ.33 หลอ ลมตีบ 56 22 พ.ค. 65 

4547/65 นาง ฐิติกาญจน์ พูลสวัส ิ์ พล.ร.4 มะเร็ง 53 27 มิ.ย. 65 

  (ณัฐชยาภรณ์ จิรบุญญานนท์)         
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4548/65 ร.ต.จงยุทธ สุ ประเสริฐ ธ.พิษณุโลก ปอ อักเสบติ เชื้อโควิ  19 81 15 เม.ย. 65 

4549/65 นาง นกเล็ก ศรเพ็ชร 
ธ.บ๊ิกซี-นครสวรรค์ 
(วี-สแควร์) ติ เชื้อทางเ ินปัสสาวะ 76 1 ก.ค. 65 

4550/65 นาง ทองพูล พุฒเภา ธ.ปราจีนบุรี ติ เชื้อทางเ ินอาหาร 84 6 ก.ค. 65 

4551/65 นาง กัญญ์สิริ(บุศรินทร)์ พรมเขียว ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งเต้านม 58 3 ก.ค. 65 

4552/65 จ.ส.อ.วิชา ปาจรียานนท์ ธ.น่าน 
ติ เช้ือในกระแสเลือ ร่วมกับ
ภาวะความ ันโลหิตต ่า 75 26 มิ.ย. 65 

4553/65 จ.ส.อ.สุรสิทธ์ิ ธาน ี ธ.อุบลราชธาน ี ลิ่มเลือ ในหลอ เลือ   าสมอง 80 2 ก.ค. 65 

4554/65 นาง ประไพ ธะประวัติ ศคย.ขส.ทบ. ไตวาย 80 9 ก.ค. 65 

4555/65 นาง ส าราญ โพธิ์สัมฤทธิ์ สก.ทบ. เลือ ออกในทางเ ินอาหาร 85 17 ก.ค. 65 

4556/65 นาย ประสิทธ์ิ โฮมชัย วพม. ชรา 75 15 ก.ค. 65 

4557/65 น.ส. อติภา เปรมสุข ส่วนกลาง มะเร็งเต้านม 65 19 ก.ค. 65 

4558/65 นาง สุคนธ์ งามมะเริง ธนาณัติ 
เส้นเลือ ในสมองตีบและเป็น
ผู้ป่วยติ เตียง 84 19 ก.ค. 65 

4559/65 ร.ต.ทวี สุวรรณ ี ธ.เตาปูน ความ ันไทรอย 87 21 ก.ค. 65 

4560/65 นาง ยี่สุ่น เกตุแก้ว ธ.ฉะเชิงเทรา สมองฝ่อวัยชรา 87 31 พ.ค. 65 

4561/65 นาย เกียรติศัก ิ์ ภัก ี ธ.ศรีย่าน ล าไส้อักเสบติ เชื้อรุนแรง 64 14 ก.ค. 65 

4562/65 นาง เพยาว ์เกตุสวน ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะน ้าเกิน 83 19 ก.ค. 65 

4563/65 พ.อ.อนุพันธ์ เปรมโยธิน ธ.ศรีย่าน 
มะเร็งต่อมน ้าเหลืองระยะ
แพร่กระจาย 72 12 ก.ค. 65 

4564/65 นาง ประภา มั่งสมบูรณ์ ธ.ถ.ติวานนท์ กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน 71 20 ก.ค. 65 

4565/65 นาง ช่าง งามเลิศ ธ.กาญจนบุรี เส้นเลือ ในสมองตีบ 84 4 มิ.ย. 65 

4566/65 พ.อ.หญิง สพัชนันท์ วัฒนารมย์ ธ.ส านักราช  าเนิน มะเร็งเยื่อบุโพรงม ลูก 87 21 ก.ค. 65 

4567/65 นาง กาน า สุวรรณโชติ ธ.ส านักราช  าเนิน ชราภาพ 93 9 ส.ค. 64 

4568/65 นาง มาลี   ารงไทย ธ.รพ.ภูมิพลอ ุลยเ ช ชราภาพ 88 23 ก.ค. 65 
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4569/65 พ.ท.เฉลิม จันทร ธ.หลังสวน เสียชีวิต ้วยโรคชรา 71 10 ก.ค. 65 

4570/65 จ.ส.อ.ปรีชา ทิมทอง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก 
สันนิษฐานเสียชีวิตจาก
ภาวะแทรกซ้อนโรคมะเร็งปอ  70 2 มิ.ย. 65 

4571/65 นาง สร้อย ศรีหาพล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชรา 84 14 ก.ค. 65 

4572/65 นาง สุวิน นาคินชาติ ศสท.กส.ทบ. ล าไส้เล็กขา เลอื  55 21 มิ.ย. 65 

4573/65 นาง สาคร สุขินี มทบ.11 ปอ อักเสบโควิ  81 9 มิ.ย. 65 

4574/65 นาย นคร พรหมทา ช.11 พัน.602 มะเร็งตับอ่อน 67 22 เม.ย. 65 

4575/65 นาย ปรีชา  งทอง ร.29 พัน.2 หลอ เลือ แ งใหญ่ทรวงอกฉีกเซาะ 59 8 ก.ค. 65 

4576/65 นาย เกษม รอ โต มทบ.44 ปอ ติ เช้ือ 72 26 มิ.ย. 65 

4577/65 นาง สมัย มหาวัตร ธ.เพชรบูรณ์ แขวนคอ 58 28 มิ.ย. 65 

4578/65 จ.ส.อ.สมชาย พงษ์จ านงค์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งหลอ อาหารระยะลกุลาม 64 8 ก.ค. 65 

4579/65 นาง พุ่มพวง สายแวว ธ.ชัยภูมิ มะเร็งท่อน ้า ี 84 16 มิ.ย. 65 

4580/65 จ.ส.อ.ธีรยุทธ กาญจนสมภพ ธ.สุราษฎร์ธานี ปอ อักเสบจากโควิ  72 2 ก.ค. 65 

4581/65 นาง พเยาว์ สังขโพธ์ิ 
ธ.กองบัญชาการ
กองทัพบก ติ เชื้อไวรัสโควิ  19 87 11 ก.ค. 65 

4582/65 ร.ต.สุรชัย แจ่มกระจ่าง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะปอ บวมน ้า จมน ้าเสียชีวิต 62 22 มิ.ย. 65 

4583/65 นาง เฉลียว รัตนกูล ธ.ชุมพร กล้ามเนื้อหัวใจขา เลือ  89 5 ก.ค. 65 

4584/65 นาย เชื้อ มณี ธ.นครราชสีมา ปอ อักเสบจากการส าลัก 95 10 ก.ค. 65 

4585/65 ร.ต.ยุทธนา ตรีศัก ิ ์ ธ.นครราชสีมา 
ระบบไหลเวียนโลหิตและการ
หายใจล้มเหลว 85 1 ก.ค. 65 

4586/65 นาง สกาวเ ือน กิลี ส.พัน.15 พล.ร.15 ปอ อักเสบติ เชื้อ 50 4 ก.ค. 65 

4587/65 นาง ส้มเกลี้ยง สุนทรปั้น พัน.ช.คมศ.พล.ช. หัวใจวายเฉียบพลัน 78 9 ก.ค. 65 

4588/65 นาย บุญสาร จันทร พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 ติ เชื้อในกระแสเลือ  59 14 ก.ค. 65 

4589/65 พ.ท.เลื่อน ชุณหจักร วิสามัญ ภาวะปอ ติ เช้ือ 101 13 ก.ค. 65 

4590/65 นาง กิมหลี อาทร สส.ทหาร 
ภาวะเลือ น้อยจากภาวะช็อก
จากการติ เช้ือจากความ นัต ่า 75 27 มิ.ย. 65 
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4591/65 ร.ต.  า กองหิน ธ.เตาปูน มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะหลงั 67 20 ก.ค. 65 

4592/65 พ.อ.ประวัติ จรเจริญ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอ อักเสบ 93 19 ก.ค. 65 

4593/65 ร.อ.พละพล วรรณสูตร ธ.พหลโยธิน-สระบุรี เสียชีวิตจากโรคประจ าตัว 67 2 ก.ค. 65 

4594/65 นาง ประไพ สายวรรณะ ธ.สนามเสือป่า ไม่ทราบสาเหตุการเสยีชีวิต 80 20 ก.ค. 65 

4595/65 พ.อ.บรรจง พันธ์สกุล ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 78 28 มิ.ย. 65 

4596/65 พล.ท.อุทร ล ้าเลิศ ธ.อุบลราชธาน ี ติ เชื้อรุนแรง 76 10 ต.ค. 64 

4597/65 นาง สมพิศ อ ่าเอี่ยม ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) ติ เชื้อในกระแสเลือ จากปอ ติ เช้ือ 69 18 ก.ค. 65 

4598/65 นาง พิศมัย เรืองบุรพ ธ.แฟรี่แลน ์ นครสวรรค์ ปอ ติ เช้ือ 86 16 ก.ค. 65 

4599/65 จ.ส.อ.ฉลอง รัตนพิทักษ ์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ปอ อักเสบ 85 23 ก.ค. 65 

4600/65 จ.ส.อ.บัญชา ทรัพย์ภัก ี ธ.อรัญประเทศ มะเร็งต่อมลูกหมาก 89 27 มิ.ย. 65 

4601/65 นาง ชนิ า สมิตานนท ์ ธ.ขอนแก่น 
ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ
ล้มเหลว 49 13 มิ.ย. 65 

4602/65 ร.ต.ละไม รัตนโภคา ธ.ราชบุรี ไม่ทราบสาเหตุ 87 27 พ.ค. 65 

4603/65 นาง ทิน ผึ้งศรี รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา มะเร็งรังไข่ 71 30 มิ.ย. 65 

4604/65 นาย สายชล พ่ึงสันเทียะ พัน.ขกท. หัวใจล้มเหลว 57 5 ก.ค. 65 

4605/65 นาย บุ  ี ชนะภาต์ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ติ เชื้อโควิ  19 74 7 มิ.ย. 65 

4606/65 นาง กุสุมา คงสมบูรณ์ พัน.ช.คมศ.พล.ช. 
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความ ัน
โลหิตสูงและเบาหวาน 62 14 ก.ค. 65 

4607/65 นาง นกเล็ก สุขประสงค์ ช.2 พัน.202 ภาวะติ เช้ือในกระแสโลหิต 88 10 ก.ค. 65 

4608/65 นาย บุญช่วย คล้ายก้าน ธ.กาญจนบุรี ภาวะน ้าเกิน 80 3 ก.ค. 65 

4609/65 ร.ต.สุภาพ ภู่ชัยภูมิ ธ.ขอนแก่น มะเร็งตับ 63 10 ก.ค. 65 

4610/65 ร.ต.สมคิ  รูปสง่า ธ.เพชรบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขา เลือ  58 29 มิ.ย. 65 

4611/65 นาง สายบัว ศรีสวัส ิ์ ธ.ราชบุรี ติ เชื้อ 82 19 มิ.ย. 65 

4612/65 พระ บุญลือ กาฬสูงเนิน ธ.ชัยภูมิ มะเร็งถุงน ้า ีระยะสุ ท้าย 77 14 ก.ค. 65 
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4613/65 นาง ทองม้วน สิงขรอาสน์ ธ.บ้านไผ่ ชราภาพและไตวาย 82 15 ก.ค. 65 

4614/65 นาง จรูญ มากมาย ธ.ราชบุรี มะเร็งเต้านม 84 2 ก.ค. 65 

4615/65 นาย บัวทอง พรมลือชัย ธ.ขอนแก่น ชราภาพ 83 5 ก.ค. 65 

4616/65 นาง เนื่อง รัตนยะนนท์ ธ.ขอนแก่น ปอ อักเสบจากไวรัสโคโรนา 19 83 3 ก.ค. 65 

4617/65 นาง สีไพร จันทร์แก้ว ธ.เลย ติ เชื้อในกระแสเลือ  88 12 มิ.ย. 65 

4618/65 นาง บานเย็น แจ้งจิตร์ สพ.ทบ. ชราภาพ มีประวัติโรคความ ัน 86 25 มิ.ย. 65 

4619/65 นาง ส าราญ ทองนาค ธ.ปราจีนบุรี ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 81 19 ก.ค. 65 

4620/65 นาง หม่น สิงหศิริ ธ.ย่อยถนนศุขประยูร สมองฝ่อวัยชรา 89 11 ก.ค. 65 

4621/65 นาง ประนอม ค าศิลา ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์ ปอ อักเสบ 79 12 ก.ค. 65 

4622/65 ร.ต.อรรณพ โยกุล ธ.เตาปูน 
ระบบทางเ ินหายใจล้มเหลว ติ 
เชื้อโคโรนาไวรัส 19 76 15 ก.ค. 65 

4623/65 นาง เกศยา ผลเกิ  ธ.กล้วยน ้าไท เลือ ออกในสมอง 51 16 ก.ค. 65 

4624/65 นาย ฉัตรชัย ทองวิจิตร์ ธ.เตาปูน หัวใจตายเฉียบพลัน 67 26 ก.ค. 65 

4625/65 ร.ต.สุรศัก ิ์ เทพรักษา ธ.ชลบุรี ติ เชื้อบริเวณลิ้นหัวใจ 61 7 ก.ค. 65 

4626/65 พ.ท.สุภาพ เขียวข า ธ.เตาปูน ติ เชื้อในกระแสเลือ  73 13 ก.ค. 65 

4627/65 พ.ต.ไพรัตน์ ศรีทองใบ ธ.อรัญประเทศ ภาวะขา เลือ เฉียบพลัน 70 19 มิ.ย. 65 

4628/65 นาง ค าตัน นาสุริวงศ์ ธ.อุ รธาน ี ความ ันโลหิตสูง 75 23 มิ.ย. 65 

4629/65 นาย ปัน นนตะแสน ธ.อุ รธาน ี หัวใจล้มเหลว 76 21 มิ.ย. 65 

4630/65 นาย เสนาะ วันจิ๋ว ธ.อุตร ิตถ์ ภาวะหยุ หายใจขณะหลับ 85 9 ก.ค. 65 

4631/65 จ.ส.อ.ถวัลย์ ค าเคน ธ.ขอนแก่น 
ระบบไหลเวียนโลหิตและการ
หายใจล้มเหลว 90 13 มี.ค. 65 

4632/65 นาย ทองมา ชัยภัก ี รร.สพศ.ศสพ. จมน ้า 58 11 ก.ค. 65 

4633/65 นาง ค าผั  ไฝจันทึก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอ ติ เช้ือ 80 14 มิ.ย. 65 

4634/65 ร.ท.พิเชฐ จันทร์ส่อง ธ.อุตร ิตถ์ ปอ อักเสบติ เชื้อมีพังผื  65 7 ก.ค. 65 
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4635/65 จ.ส.อ.สมพงษ์ กุศลมาก ธ.สระบุรี ปอ อักเสบติ เชื้อ 91 12 ก.ค. 65 

4636/65 ร.ต.บวร จันทร์สุข ธ.นครศรีธรรมราช หัวใจเต้นผิ จังหวะ 61 8 ก.ค. 65 

4637/65 นาย เ ชชัย มายัง คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ระบบหายใจล้มเหลว 60 1 ก.ค. 65 

4638/65 นาง มะลิ เชื้อพรมศร พัน.ปฐบ. ปอ อักเสบรุนแรงติ เชื้อโควิ -19 77 12 ก.ค. 65 

4639/65 นาง เลียน ไชยลังการ ม.3 พัน.26 มะเร็งไส้ติ่ง 62 9 ก.ค. 65 

4640/65 นาง จันทร์ ฝ่ายสง่า ธ.อุ รธาน ี ชรา 84 3 ก.ค. 65 

4641/65 นาย ทอง ชัยณรงค์ ช.2 พัน.202 ปอ อักเสบ 73 18 มิ.ย. 65 

4642/65 ร.ต.สมศัก ิ์ ขลุ่ยทอง สส.ทหาร มะเร็งต่อมน ้าเหลือง 57 12 มิ.ย. 65 

4643/65 นาง บังอร รักจันทร์ทึก สปท. 
ไ ้รับการบา เจ็บที่ศีรษะอย่าง
รุนแรง 61 29 มิ.ย. 65 

4644/65 นาง กรกนก ส่งแก้ว ธ.ปากช่อง ภาวะเกลือแร่ผิ ปกติ 75 20 ก.ค. 65 

4645/65 นาง อุ ม มหามนตรี ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า การติ เช้ือโควิ -19 98 15 ก.ค. 65 

4646/65 พ.ท.มงคล ทองพิทักษ์ ธ.ศรีย่าน ติ เชื้อในกระแสเลือ  79 26 มี.ค. 65 

4647/65 นาง ส าอางค์ วิเชียรอินทร์ ธ.สนามเสือป่า เส้นเลือ โป่งพองในช่องอก 72 13 ก.ค. 65 

4648/65 นาย นรินทร์ เกตุแก้ว ธ.สุพรรณบุรี ติ เชื้อในกระแสเลือ  58 23 ก.ค. 65 

4649/65 นาง ทองล้วน ศรีผุย ธ.ศรีสะเกษ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 94 9 พ.ค. 65 

4650/65 นาง จ าลอง สาขาว สก.ทบ. มะเร็ง ความ ัน หัวใจ 73 26 ก.ค. 65 

4651/65 นาย อ านวย เสาวคนธ์ ร.5 พัน.2 ปอ ติ เช้ือ 66 31 พ.ค. 65 

4652/65 นาง บุญรอ  ฉายแสง ธ.ปราณบุรี ชรา 93 28 พ.ค. 65 

4653/65 นาย ตา ผุยโพนทัน ธ.บ้านไผ่ สมองฝ่อวัยชรา 85 13 ก.ค. 65 

4654/65 นาง แสงวล เฉพาะธรรม ร.4 
สันนิษฐานโรคหลอ เลือ เลี้ยง
หัวใจตีบตัน 68 11 ก.ค. 65 

4655/65 จ.ส.อ.ชัยเทพ ทองสุขุม ธ.ถ.โพศรี-อุ รธาน ี มะเร็งสมอง 60 14 ก.พ. 65 

4656/65 นาง สอน อุ ทาโกสุม ธ.ลพบุรี ชราภาพ 86 14 ก.ค. 65 
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4657/65 จ.ส.อ.ชาญชัย ภาราศรี ธ.ชุมแพ ติ เชื้อในกระแสเลือ  61 18 ก.ค. 65 

4658/65 พลฯ ณัฐพร แห้วใต้ ธนาณัติ โรคหัวใจ 29 14 ก.ค. 65 

4659/65 นาง มณีวรรณ กุลบุตร พล.รพศ.1 ภาวะเลือ เป็นกร  72 19 มิ.ย. 65 

4660/65 นาย สมทรง ศรีชัยวาลย์ มทบ.34 อุบัติเหตุหกล้ม 58 13 มิ.ย. 65 

4661/65 จ.ส.อ.ประทุม กุหลาบ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ติ เชื้ออย่างรุนแรง 61 30 มิ.ย. 65 

4662/65 ร.ต.แสง นวลบุตร ี ธ.ขอนแก่น ชราภาพ 84 30 มิ.ย. 65 

4663/65 นาง ค าฝาน จวงโส ธ.ปราณบุรี ติ เชื้อในกระแสเลือ  68 10 ก.ค. 65 

4664/65 นาง อู่ หยงเมือง ธ.อุ รธาน ี สมองฝ่อวัยชรา 73 16 มิ.ย. 65 

4665/65 นาง อุไร อ้นจรูญ ธ.ศรีย่าน ติ เชื้อในกระแสเลือ รุนแรง 80 20 ก.ค. 65 

4666/65 นาง ลั  า ไม้เลี้ยง ธ.ลพบุรี เส้นโลหิตในสมองแตก 62 26 ก.ค. 65 

4667/65 นาง อาภา ผิวนวล ธ.อยุธยา ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 87 26 ก.ค. 65 

4668/65 ร.ท.เจริญ วูวงศ์ ธ.กระทุ่มแบน มะเร็งตับ 77 26 เม.ย. 65 

4669/65 นาง สุนันท์ อาศน์สุวรรณ ธนาณัติ เส้นเลือ สมองตีบ 76 18 ก.ค. 65 

4670/65 นาย สมเ ช มวยหมั่น ธ.ถ.ประจักษ-์นม. มะเร็งล าไส้ 78 4 ก.ค. 65 

4671/65 นาง แสงนวล หลวงสุภา 
ธ.ถ.เบญจมราชูทิศ-
จันทบุรี 

หัวใจวายฉับพลันจากโรคสมอง
เสื่อม 83 30 มิ.ย. 65 

4672/65 นาง ละออ มานะรัตน์ ธ.อุตร ิตถ์ 
ภาวะตับวายเนื่องจากมะเร็ง
ลุกลามที่ตับ 68 23 ก.ค. 65 

4673/65 น.อ.ขุนทอง แก้วบวร  ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เลือ ออกในสมอง 89 15 ก.ค. 65 

4674/65 ร.ต.สุรพล ศรีสุขใส ธ.ขอนแก่น หลอ เลือ หัวใจตีบ 73 16 ก.ค. 65 

4675/65 นาย จ านงค์ เสือเอก ธ.บางบัว โควิ -19 78 20 ก.ค. 65 

4676/65 นาง ไสล ไชยรา ธ.เลย ชรา 91 16 มิ.ย. 65 

4677/65 นาง ราศรี บริสัย ร.9 พัน.1 มะเร็งปอ  69 29 มิ.ย. 65 

4678/65 นาง เยื้อง สิงหเ ช กอง พธ.และ ชสบ.4 หัวใจจากความ ันโลหิตสูง 74 11 มิ.ย. 65 
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4679/65 นาย ไพโรจน์ มีพันธ์ มทบ.27 เส้นเลือ ในสมองแตก 39 8 ก.ค. 65 

4680/65 นาง สังวาลย์ เ ชวิชิต พัน.สห.12 ภาวะหัวใจล้มเหลว 72 4 ก.ค. 65 

4681/65 นาง สาเก สุขพอ  ี ศปภอ.ทบ.1 มะเร็งช่องปาก 81 23 ก.ค. 65 

4682/65 จ.ส.อ.สุนาวิน แสงสว่าง ช.1 พัน.112 รอ. ติ เชื้อทางเ ินปัสสาวะ 48 14 ก.ค. 65 

4683/65 นาง จันทร์สม ทาแ ง พัน.สต.กส.ทบ. ถุงลมโป่งพอง 64 11 ก.ค. 65 

4684/65 ส.อ.ราเชนทร์ บุญเปรม กอง พธ.พล.ม.1 
ศีรษะไ ้รับการกระแทกรนุแรง
จากจราจรทางบก 28 17 พ.ค. 65 

4685/65 นาง เล็ก สังกรแก้ว ธ.สุโขทัย 
การหายใจล้มเหลวไม่ระบุ
รายละเอีย แบบท่ี 2 80 24 ก.ค. 65 

4686/65 น.ส. สาคร ส สอน ธ.รังสิต-คลอง 3 มะเร็งตับ 76 28 ก.ค. 65 

4687/65 นาง ประทิน  าราพันธุ์ ธ.เตาปูน ติ เชื้อในกระแสเลือ  67 26 ก.ค. 65 

4688/65 นาย วราวุธ พลเวียง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งปอ ระยะแพร่กระจาย 61 23 ก.ค. 65 

4689/65 นาย ส าเริง ยิ้มนิล ธ.อุทัย-อยุธยา 
สันนิษฐานหลอ เลือ บริเวณ
ล าคอถูกก รั  61 23 ก.ค. 65 

4690/65 นาย สมจิตร แสน วง ร.3 พัน.1 ชราภาพ 79 12 ก.ค. 65 

4691/65 พ.ต.สันติพล กมลไชย ธ.อุบลราชธาน ี
นอนเสียชีวิตตามธรรมชาติจาก
ภาวะเจ็บป่วย 77 1 ก.ค. 65 

4692/65 นาง อารอน  วงเ ือน สลก.ทบ. เส้นเลือ หัวใจตีบ 3 เส้น 77 10 ก.ค. 65 

4693/65 นาง ประทีป หนูพุ่ม 
ธ.ตลา หัวอิฐ-
นครศรีธรรมราช ติ เชื้อในกระแสเลือ  90 4 ก.ค. 65 

4694/65 นาง หนูเรียน นาคเสน รพศ.4 พัน.1 
ภาวะทางเ ินหายใจอุ กั้นจาก
มะเร็งต่อมไทรอย ์ 66 19 มิ.ย. 65 

4695/65 นาง ละออง  อนสุวอ ม.7 พัน.14 ภาวะการหายใจล้มเหลว 72 3 มิ.ย. 65 

4696/65 พ.ต.เจริญ โฆษณานันท์ ธ.อุตร ิตถ์ ปอ อักเสบติ เชื้อ 87 20 ก.ค. 65 

4697/65 นาง นิตยา อินทันวิทย์ ธนาณัติ เลือ ออกในสมอง 87 22 ก.ค. 65 

4698/65 นาย บุญช่วย มะลิแย้ม ธ.อ่างทอง 
บา เจ็บที่คอและทรวงอกจาก
การจราจร 74 26 ก.ค. 65 

4699/65 พ.อ.ชาญวิทย์ ช านาญเวช 
ธ.กองบัญชาการ
กองทัพบก มะเร็งตับอ่อน 59 28 ก.ค. 65 
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4700/65 นาง ประจันทร์ เพิ่มสติ ธ.เตาปูน ชราภาพ 87 29 ก.ค. 65 

4701/65 นาย ประทิน ทับทิม ธ.นครนายก ปอ อักเสบจากโควิ  19 65 10 ก.ค. 65 

4702/65 ร.ท.สมาน ทรัพย์บุญ 
ธ.กองบัญชาการ
กองทัพบก 

ปอ อักเสบติ เชื้ออันเป็น
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอ 
เลือ สมองแตก 74 26 ก.ค. 65 

4703/65 นาง ผวน ชาภู่พวง ธ.ส านักราช  าเนิน เบาหวาน 90 17 ก.ค. 65 

4704/65 นาย สมหมาย ราชวัตร ยย.ทบ. ระบบหัวใจล้มเหลว 76 20 ก.ค. 65 

4705/65 นาย ทอง  า ปะนามะตัง ร.12 รอ. ตับแข็ง 60 8 มิ.ย. 65 

4706/65 นาง นุสรา เกลี้ยงจันทร์ ธ.อุตร ิตถ์ เลือ ออกใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมอง 56 14 ก.ค. 65 

4707/65 นาง ทวี ประสงค์สุข ธ.เพชรบูรณ์ โรคประจ าตัว 75 21 ก.ค. 65 

4708/65 ร.ท.ชอบ จีนปรีชา ธ.ราชบุรี มะเร็งตับ 64 18 ก.ค. 65 

4709/65 นาง รัตนา กล้าหาญ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ติ เชื้อในกระแสเลือ  85 8 ก.ค. 65 

4710/65 นาง จัน ี ทิพย์บุผา ธ.นครพนม มะเร็งท่อน ้า ี 76 1 ก.ค. 65 

4711/65 นาง บุญสม สุขเสถียร ธ.พิษณุโลก ติ เชื้อในกระแสเลือ  84 9 ก.ค. 65 

4712/65 ร.ต.ชาญณรงค์ ศรีรัตน์ ธ.อุตร ิตถ์ ไตวาย 74 23 มิ.ย. 65 

4713/65 นาง สุกัญญา เทพบุตร ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก สมองฝ่อวัยชรา 80 29 มิ.ย. 65 

4714/65 นาง ประพิม จันทรานุตร วิสามัญ หลอ เลือ สมอง 97 10 พ.ค. 65 

4715/65 ร.ต.ขจรศัก ิ์ บุศยศิริ ธ.ชลบุรี มะเร็งปอ  66 29 ก.ค. 65 

4716/65 นาย คงพล กิตติพิมานชัย ธ.ศรีย่าน ระบบไหลเวียนล้มเหลว 84 7 ก.ค. 65 

4717/65 นาง ประเทือง ฉิมคุ้ม ธ.ย่อยตลิ่งชัน ชราภาพร่วมกับติ เช้ือโควิ -19 90 21 ก.ค. 65 

4718/65 นาง พิมพา เข็มทองใหญ่ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี หัวใจวาย 60 23 ก.ค. 65 

4719/65 นาง บุญยัง นกทอง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 83 20 ก.ค. 65 

4720/65 นาง ประยูร เสาวคนธ์ ธ.ตลา เซฟวัน-นม. หัวใจขา เลือ เฉียบพลัน 77 29 มิ.ย. 65 
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4721/65 ส.อ.สมหมาย ผลบุตร ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 62 16 ก.ค. 65 

4722/65 นาง ลั  าวัลย์ ฤทธิ์เกรียง ธ.พิษณุโลก 
สันนิษฐานเสียชีวิตจากโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขา เลือ  65 7 ก.ค. 65 

4723/65 ร.ต.ธนเสฏฐ์ ไม้สนธิ์ ธ.พิษณุโลก บา เจ็บที่ศีรษะจากการลม้ 60 8 ก.ค. 65 

4724/65 ร.ต.ภูเงิน สองเมือง ธ.พิมาย มะเร็งปอ  75 13 ก.ค. 65 

4725/65 ร.ต.สุวัฒน์ โคตรแพง ธ.ปราณบุรี ถุงน ้า ีอักเสบ 62 21 ก.ค. 65 

4726/65 นาย เกิ  นาคเกษม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. 
ภาวะขา ออกซิเจนจากปอ 
อักเสบ 83 14 ก.ค. 65 

4727/65 นาย ตู้ ผิวเหลือง พล.ร.6 มะเร็งในกระเพาะอาหาร 63 9 ก.ค. 65 

4728/65 จ.ส.อ.ธารา ธารีรัตน์ ยย.ทบ. ประจ าตัว 54 18 ก.ค. 65 

4729/65 นาง ชรินทร์ทิพย์ นุ่มน่วม ธนาณัติ ติ เชื้อในทางเ ินปัสสาวะ 64 18 ก.ค. 65 

4730/65 นาย บุญสืบ ป้อมทอง ธนาณัติ ติ เชื้อในทางเ ินหายใจ 87 28 ก.ค. 65 

4731/65 น.ส. ธนภรณ์ จ าจิตไว ธ.สนามเสือป่า มะเร็งระยะแพร่(ระยะสุ ท้าย) 65 2 ส.ค. 65 

4732/65 นาง สมพร จ าปางาม ธ.โรบินสัน-กาญจนบุรี 
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค(ชรา
ภาพ) 92 26 ก.ค. 65 

4733/65 พล.ท.เสริม ไชยบุตร ธ.ศรีย่าน ติ เชื้อในกระแสเลือ  92 29 มิ.ย. 65 

4734/65 ร.ต.ประสาน งะราย ธ.กาญจนบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 69 20 ก.ค. 65 

4735/65 น.ท.ธิติศัก ิ์ นาคประสิทธ์ิ สบ.ทบ. ปอ ติ เช้ือ 71 25 ก.ค. 65 

4736/65 ส.อ.ส าราญ นิลละออ ธ.ลพบุรี ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 93 13 ก.ค. 65 

4737/65 นาง มา ล าภักษร 
ธ.เซ็นทรัลเฟสติวัล-
เชียงใหม ่ ภาวะสมองเสื่อม 74 4 ก.ค. 65 

4738/65 นาง นิ  สังวรณ์ ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี 
ไม่สามารถสรปุสาเหตุการ
เสียชีวิตไ ้ 60 10 มิ.ย. 65 

4739/65 นาย ส ารวย อ่วมน้อย ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ชราภาพ 89 8 ก.ค. 65 

4740/65 นาง มณีรัตน์ ประเสริฐวัฒนะ ธ.ปราณบุรี มะเร็งระยะสุ ท้าย 71 2 ก.ค. 65 

4741/65 นาง ผิน เรืองสุวรรณ ธ.ลพบุรี 
ภาวะระบบหายใจล้มเหลวจาก
การติ เช้ือโควิ -19 89 13 ก.ค. 65 
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4742/65 นาง แพร จิตมะโนน มทบ.15 
ภาวะชักเกร็งกระตุกสืบเนื่องจาก
สมองขา เลือ  68 4 ก.ค. 65 

4743/65 จ.ส.อ.จารุกิตติ์ บุญพึ่ง มทบ.13 ไตวายระยะสุ ท้าย 58 9 ก.ค. 65 

4744/65 นาย ติ หาระโคตร สก.ทบ. ศีรษะไ ้รับบา เจบ็ 46 23 ก.ค. 65 

4745/65 จ.ส.อ.ประภา ปานปุ่มทอง ธ.ส านักพหลโยธิน ชราภาพ 88 30 ก.ค. 65 

4746/65 นาย สวัส ิ์ สินทา ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ปอ อักเสบติ เชื้อไวรัส 84 29 ก.ค. 65 

4747/65 นาง ศิริรัตน์ ปาละกูล ธ.ย่อยบางพลั  หลอ เลือ สมองตีบ 65 2 ส.ค. 65 

4748/65 นาง หน่อน รามฟอง ธ.ย่อยลา กระบัง สันนิษฐานหัวใจล้มเหลวเฉยีบพลัน 87 14 ก.ค. 65 

4749/65 ร.ต.สันติ เขียวมีส่วน ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะหัวใจหยุ เต้นเฉียบพลัน 76 19 ก.ค. 65 

4750/65 นาย บุญเกื้อ แสงแ ง ธ.ลพบุรี 
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 
(ชราภาพ) 91 14 ก.ค. 65 

4751/65 พ.อ.ธีระเ ช  าระอินทร์ ธ.นครราชสีมา ส าลักอาหาร 90 23 มิ.ย. 65 

4752/65 นาง บัวจัน วงษ์สังข์ ธ.หล่มสัก ติ เชื้อโควิ  19 80 18 ก.ค. 65 

4753/65 นาง เล็ก กาหลง ธ.กาญจนบุรี น ้าในช่องเยื่อหุม้ปอ จากมะเร็งปอ  85 10 ก.ค. 65 

4754/65 ร.ต.เสง่ียม ศรีประภา ธ.กาญจนบุรี ติ เชื้อในกระแสเลือ  86 19 ก.ค. 65 

4755/65 นาง วิย า คนสว่าง ธ.ราชบุรี ปอ อักเสบจากเช้ือโควิ  53 8 มิ.ย. 65 

4756/65 นาง บุญยก วงษ์เขียน ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี 
มะเร็งปอ ระยะสุ ท้ายร่วมกับ
ติ เชื้อโควิ -19 89 6 ก.ค. 65 

4757/65 นาย ไพรัช รักจรรยา ธ.ลา หญ้า ชราภาพ 73 2 ส.ค. 65 

4758/65 นาง บุญเรือน ลิ้มเลอสรรค์ ธ.เตาปูน ติ เชื้อในกระแสเลือ  84 31 ก.ค. 65 

4759/65 น.ส.สุภิ า วรกุลพัชร รพ.ค่ายประจักษศ์ิลปาคม ติ เชื้อในกระแสเลือ  67 29 มิ.ย. 65 

  (รุ่งรัชนี เพชรสันทั )         

4760/65 นาง พรชัย ธงชัย ธ.อุ รธาน ี ไตวายเฉียบพลัน 79 17 ก.ค. 65 

4761/65 น.ส.อังคณา เพียรมาก ธ.อุ รธานี ปอ ติ เชื้อ 59 16 ก.ค. 65 

4762/65 จ.ส.อ.สมชาย พันธุรัตน์ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม ่ มะเร็งตับระยะสุ ท้าย 54 23 พ.ค. 65 
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4763/65 นาง เสย จันทรักษา ธนาณัติ ติ เชื้อในกระแสเลือ  93 2 ส.ค. 65 

4764/65 นาย บุญสิน บุญสะอา  พัน.บ.3 หัวใจวายเฉียบพลัน 67 24 มิ.ย. 65 

4765/65 นาง สุ ใจ คันธมาตย์ สง.ส .จว.ร.อ. เบาหวาน 80 21 ก.ค. 65 

4766/65 จ.ส.ต.สมพร โฉมทอง ธ.นครศรีธรรมราช ไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชั  65 10 ก.ค. 65 

4767/65 ร.อ.อ าพันธ์ ป้อมจันทร์ ธ.แฟรี่แลน ์-นครสวรรค์ ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 91 10 ก.ค. 65 

4768/65 น.ส. ส าลี บุญแสน พล.ม.2 รอ. ชรา 61 29 มิ.ย. 65 

4769/65 นาง ลูน วงรอบ พล.ม.2 รอ. หลอ เลือ สมอง 73 18 ก.ค. 65 

4770/65 นาง ละเอีย  ปกป้อง(บุญขันธ์) มทบ.22 ติ เชื้อในปอ อย่างรุนแรง 61 10 ก.ค. 65 

4771/65 ร.ต.ทอง ี กี กัน ธ.อุบลราชธาน ี
นอนเสียชีวิตที่บ้านตามธรรมชาติ
จากภาวะเจ็บป่วย 88 19 ก.ค. 65 

4772/65 นาง เหรียญ อะโนสัก ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม ่ หายใจล้มเหลว 84 28 มิ.ย. 65 

4773/65 นาย พันธ์ ปิยะรักษ์ ธ.ปราณบุรี ติ เชื้อในกระแสเลือ  89 21 ก.ค. 65 

4774/65 จ.ส.อ.อ าพันธ์ อินทนู ธ.เพชรบุรี ปอ อักเสบจากการติ เชื้อโควิ  19 89 31 มี.ค. 65 

4775/65 จ.ส.อ.ธีระพันธ์ จิรวิวัฒน์ภัทร มทบ.15 เลือ ออกในปอ  58 19 พ.ค. 65 

4776/65 นาง ผึ่ง หงษ์ทอง ธ.ราชบุรี ตายโ ยธรรมชาติไม่ทราบโรค 84 29 ก.ค. 65 

4777/65 ร.อ.วิจิตร เพรียวพานิช ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะติ เช้ือในกระแสเลือ  81 28 ก.ค. 65 

4778/65 นาง ทัศนีย์ ประเสริฐ ธ.ศิริราช ชราภาพ 75 25 ก.ค. 65 

4779/65 นาง ธาริณี แสงงาม 
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธาน ี มะเร็ง 54 31 ก.ค. 65 

4780/65 พ.ท.  ารงค์เกียรติ มะธุโป กร.ทบ. มะเร็งตับ 59 19 มิ.ย. 65 

4781/65 นาง สมควร ใหญ่เลิศ มทบ.26 มะเร็งปอ  79 21 ก.ค. 65 

4782/65 นาง ปิว ทองกันยา ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ชรา 89 18 ก.ค. 65 

4783/65 ร.ต.ประมวล  ้วงสูงเนิน ธ.ร้อยเอ็  ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน 68 22 ก.ค. 65 

4784/65 นาย มะลิ ยิ้มสวน ธ.เสนานิคม หัวใจขา เลือ เฉียบพลัน 82 9 ก.ค. 65 
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4785/65 นาง บุญช่วย มีช านะ ธ.พิษณุโลก ปอ อักเสบรุนแรงจากโควิ  19 82 16 ก.ค. 65 

4786/65 นาย สอน สุวรรณัง ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ชราภาพ 82 20 ก.ค. 65 

4787/65 ร.ต.หญิง นุชวรี มาโกมล สปท. ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขา เลือ  35 29 ก.ค. 65 

4788/65 นาย สนั่น อ่อนจีน ธนาณัติ หัวใจล้มเหลว 73 2 ส.ค. 65 

4789/65 นาย สุชาติ พลจร ธ.น่าน สมองฝ่อวัยชรา 81 29 ก.ค. 65 

4790/65 นาย บุญช่วย ซังยัง ธ.ศรีย่าน ภาวะปอ ติ เช้ือ 87 22 ก.ค. 65 

4791/65 นาง ประคอง แก้วเสง่ียม ธ.ศรีย่าน มะเร็งเต้านมระยะแพรก่ระจาย 86 3 ส.ค. 65 

4792/65 นาง ทองสอน ซอค าศรี มทบ.22 ไตวายเรื้อรัง 73 19 ก.ค. 65 

4793/65 นาง หนู ภูมิฐาน 
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธาน ี มะเร็งล าไส้ 89 12 พ.ค. 65 

4794/65 นาง ทองอินทร์ กัญมาสา ธ.อุบลราชธาน ี สมองฝ่อวัยชรา 92 30 มิ.ย. 65 

4795/65 นาง สมควร อินทิม ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ 
ผลสืบเนื่องจากภาวะสมองขา 
ออกซิเจน 64 17 ก.ค. 65 

4796/65 นาย บุญเลิศ อินทภู ธ.แฟรี่แลน ์-นครสวรรค์ เนื้องอกในสมอง 87 9 ก.ค. 65 

4797/65 นาย ถวาย สุขรักษ์ 
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธาน ี ปอ อักเสบเรื้อรัง 75 10 ก.ค. 65 

4798/65 จ.ส.อ. สาลี มะเสนา ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ เลือ ออกทางเ ินอาหารสว่นบน 64 2 ก.ค. 65 

4799/65 ร.อ.สมใจ หลีประเสริฐ ธ.ชลบุรี 
กล้ามเนื้อหัวใจขา เลือ จาก
หลอ เลือ แ งเลี้ยงหัวใจตีบ 63 8 ก.ค. 65 

4800/65 พ.อ.เสริม บุญราชแขวง ธ.แฟรี่แลน ์-นครสวรรค์ มะเร็งระยะสุ ท้าย 86 12 มิ.ย. 65 

4801/65 นาง รจนา ธิเนตร ม.พัน.28 พล.ม.1 
ภาวะน ้าท่วมปอ และปอ อักเสบ
รุนแรง 62 19 มิ.ย. 65 

4802/65 นาง สายฝน พรมโชติ พัน.ซบร.บ.ทบ. การแขวนคอ 55 9 ก.ค. 65 

4803/65 นาง พูลสวัส ิ์ สุกใส พัน.ซบร.บ.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 80 18 ก.ค. 65 

4804/65 นาง พ่วง อยู่ภู่ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. 
กระเพาะปัสสาวะอักเสบรว่มกับ
ปัสสาวะเป็นเลือ  77 24 มิ.ย. 65 

4805/65 นาง กัลยา อินทรทัต วิสามัญ ชราภาพ 95 18 พ.ค. 65 
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4806/65 พล.อ.วีรยุทธ  วงนิมิตร 
ธ.กองบัญชาการ
กองทัพบก 

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขา โลหิต
เฉียบพลัน 84 28 ก.ค. 65 

4807/65 นาง แสงค า สวัส ี ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอ ติ เช้ือ 83 23 ก.ค. 65 

4808/65 ร.ต.ธวัชชัย พันธุสาร ธ.ย่อยถนนสรงประภา 
ภาวะเลือ เป็นกร จากภาวะไต
วายเฉียบพลัน 70 2 ส.ค. 65 

4809/65 นาง หวัน ทิพย์รักษ ์ ธ.พิษณุโลก ปอ ติ เชื้อ 83 9 ก.ค. 65 

4810/65 นาง จ าเนียร สุขประเสริฐ ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 78 30 ก.ค. 65 

4811/65 นาง จุล สนหอม ธ.อยุธยา ติ เชื้อในกระแสเลือ  94 4 ส.ค. 65 

4812/65 นาง วรรณพร  วงแก้ว ธ.เทสโก้ โลตัส-ประชาช่ืน เนื้องอกในสมอง 80 2 ส.ค. 65 

4813/65 นาย ประเสริฐ วะสมบัติ ธ.เ อะมอลล์งามวงศ์วาน ภาวะลิ้มเลือ อุ ตันที่ปอ  64 5 ส.ค. 65 

4814/65 พ.อ.ทองอินทร์ พุทธา ธ.ส านักราช  าเนิน ภาวะหัวใจล้มเหลว 84 23 พ.ค. 65 

4815/65 จ.ส.อ.สมชาย จาคะพิทาน ส.พัน.2 มะเร็งตับระยะสุ ท้าย 40 9 มิ.ย. 65 

4816/65 จ.ส.อ.ราชภูมิ พงษ์พุก ศปภอ.ทบ.3 หัวใจเต้นผิ จังหวะ 44 15 ก.ค. 65 

4817/65 จ.ส.ต.สันติภาพ ใฝ่เ ่น ี ร.14 พัน.3 ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 33 1 มิ.ย. 65 

4818/65 นาย สังวาลย์ สัมโรง พัน.ซบร.22 บชร.2 ไตวายเรื้อรัง 86 29 มิ.ย. 65 

4819/65 พ.ท.ปรเมษฐ์ เทียนโพธิวัฒน์ ธ.หา ใหญ่ ปอ อักเสบจากโควิ -19 70 21 มี.ค. 65 

4820/65 นาง ประทุม โตกุล ธ.ปราณบุรี ปอ อุ กั้นเรื้อรัง 84 18 ก.ค. 65 

4821/65 น.ส.วิภา า บกน้อย มทบ.22 ภาวะช็อกจากการติ เชื้อ 37 28 พ.ค. 65 

4822/65 นาย นฤนารถ ศิวิลัย ร.12 รอ. มะเร็งปอ ระยะลุกลาม 69 27 ก.ค. 65 

4823/65 นาง เกษมศรี เบ้าสุวรรณ ธ.อุบลราชธาน ี ชรา 88 27 มิ.ย. 65 

4824/65 จ.ส.อ.สุรินทร์ พรหมรักษ์ ธ.ปราจีนบุรี 
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรค
หลอ เลือ สมอง 88 1 ก.ค. 65 

4825/65 นาย หัส ศรีสุข ธ.อุ รธาน ี มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 80 5 ก.ค. 65 

4826/65 นาย บุญรักษ์ โพธ์ิศรี ธ.อุ รธานี ติ เช้ือรุนแรงในกระแสโลหิต 69 19 มิ.ย. 65 

4827/65 พ.ท.สุรพล ล้อมจันทร์ ธ.ยะลา ไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชั  65 16 พ.ค. 65 
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4828/65 นาง กัญญานัฐ (กัลยา) ศรีบุญเรือง ธ.พะเยา สงสัยเส้นเลือ ในสมองแตก 65 7 ก.ค. 65 

4829/65 น.ส.เปลื้อง แก้วโชติ ปตอ.2 หัวใจหยุ เลือ ฉับพลัน 67 21 ก.ค. 65 

4830/65 นาง กัลยา ศรีภิบาล ส่วนกลาง มะเร็งเต้านม 68 24 ก.ค. 65 

4831/65 พล.ต.อิศรา สุขุมาลจันทร์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งเม็ เลือ ขาว 91 1 ส.ค. 65 

4832/65 นาง สมจิตต์ ผลฟักแฟง ธ.วงศ์สว่าง-ทาวน์เซ็นเตอร์ ชราภาพ 95 31 ก.ค. 65 

4833/65 นาง เสาวณีย์ น้อยท่าช้าง ธ.อุตร ิตถ์ เส้นเลือ ในสมองแตก 71 23 ก.ค. 65 

4834/65 ส.อ.ค าเต็ม แสนเมืองชิน ธ.อุ รธาน ี มะเร็งปอ  85 24 เม.ย. 65 

4835/65 นาย ส าราญ ไทยเจริญ ธ.ร้อยเอ็  หัวใจล้มเหลว 86 22 ก.ค. 65 

4836/65 น.ส.สุ ารัตน์ ชาวบ้านตา  ธ.อุ รธาน ี ติ เชื้อในกระแสเลือ  53 3 ก.ค. 65 

4837/65 นาย สงั  จันทร์อิน ส.พัน.23 ทภ.3 เลือ ออกจากสมองส่วนกลาง 62 19 ก.ค. 65 

4838/65 นาง มณีรัตน์ ไชยรส ร.8 ภาวะเลือ เป็นกร จากตับวาย 54 21 ก.ค. 65 

4839/65 นาง ร าไพ ศิริภัก ี 
ธ.ถ.ประจักษ-์แยก
ศาลหลักเมือง ปอ อักเสบติ เชื้อจากการส าลัก 101 20 ก.ค. 65 

4840/65 นาง ละออ แช่มช้อย ธ.เตาปูน หัวใจวายเฉียบพลัน 62 2 ก.ค. 65 

4841/65 นาง สมบูรณ์ ชูโต๊ะ ธ.กาญจนบุรี ติ เชื้อในกระแสเลือ  84 30 ก.ค. 65 

4842/65 ร.ต.มณเฑียร ยืนยง ธ.ลพบุรี มะเร็งล าไส้ 71 13 ก.ค. 65 

4843/65 ร.ต.หญิง ศรีสกุล เทียนกุล ธ.กล้วยน ้าไท ปอ ติ เช้ือ 72 17 ก.ค. 65 

4844/65 จ.ส.อ.พิทักษ์ เ ชพลกรัง 
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-
นครราชสีมา ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขา เลือ  71 25 ก.ค. 65 

4845/65 ร.ต.แจ่ม พลอยพะเนาว ์ ธ.บุรีรัมย์ ปอ อักเสบรุนแรง 89 26 ก.ค. 65 

4846/65 นาย ชินวัฒน์ มานะรวยสมบัติ รพ.รร.6 ติ เชื้อในกระแสเลือ  71 22 ก.ค. 65 

4847/65 นาง นิ  า สุนทรา มทบ.210 ชรา 70 26 พ.ค. 65 

4848/65 นาง ชน ิา แสงทอง ศสพ. สมองขา อากาศจากการแขวนคอ 55 23 มิ.ย. 65 

4849/65 จ.ส.อ.สันติ ทองอารีกูล ม.พัน.19 พล.ร.9 
สมองขา อากาศจากการก ร ั
บริเวณล าคอจากการแขวนคอ 42 28 มิ.ย. 65 
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4850/65 นาง ขวัญ ก่ิงชัยภูมิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. 
ภาวะติ เช้ือในกระแสเลือ  
จากภาวะปอ ติ เช้ือ 83 29 ก.ค. 65 

4851/65 นาง ร าไพ วงศ์ชะนา ธ.นครราชสีมา มะเร็ง 73 27 ก.ค. 65 

4852/65 นาง ลุน เขียวข า ธ.ปัตตาน ี เบาหวาน มีภาวะไตวายเรื้อรัง 85 23 ก.ค. 65 

4853/65 นาง ค าหล้า ธุระตา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชรา 74 23 ก.ค. 65 

4854/65 พล.อ.มนัส อร่ามศรี ธ.ถ.ติวานนท์ ติ เชื้อในกระแสเลือ  87 30 ก.ค. 65 

4855/65 นาง บังอร ไชยานุกูล สลก.ทบ. มะเร็งตับ 82 26 ก.ค. 65 

4856/65 ส.ท.อนุชา ลาทอง ม.3 พัน.13 
เลือ ออกในสมองจากการจราจร
ทางบก 28 28 มิ.ย. 65 

4857/65 นาย กิตติ สุทธิสิงห์ ธ.เพชรบุรี 
เลือ ออกในทางเ ินอาหาร
ส่วนบน 61 11 ก.ค. 65 

4858/65 นาง แป้น ผลประมูล ธ.ปราณบุรี ปอ อุ กั้นเรื้อรัง 90 21 มิ.ย. 65 

4859/65 นาย วิรัตน์ ปรี ีวงศ์ พัน.ปจว. เบาหวาน 83 14 ก.ค. 65 

4860/65 ร.ต.วิเชียร กีตา ธ.อุทัยธาน ี ติ เชื้อในกระแสเลือ  61 30 ก.ค. 65 

4861/65 นาง เยื่อ อรัญญา ธ.อ่างทอง ป่วยธรรมชาติไม่ทราบโรค 87 23 ก.ค. 65 

4862/65 นาง ราตรี ถา ไธสง มทบ.15 
ปอ อักเสบติ เชื้อ และ 
มภีาวะการหายใจล้มเหลว 58 1 ก.ค. 65 

4863/65 พ.ท.ประกอบ อุตส่าห์ ธ.ลพบุรี เส้นเลือ หัวใจอุ ตัน 84 20 ก.ค. 65 

4864/65 นาง พิมพ์ เฉลิมบุญ ธ.ลพบุรี ติ เชื้อกระแสเลือ  80 30 มิ.ย. 65 

4865/65 ส.อ.ปล  มลิวัลย์ ธ.ลพบุรี ปอ อุ กั้นเรื้อรัง 81 9 ก.ค. 65 

4866/65 นาง พลอยศรี ตุงคะศิริ ธ.ลพบุรี ปอ ติ เช้ือ 86 19 ก.ค. 65 

4867/65 ร.ต.สมควร ม่วงสมัย ธ.บิ๊กซ-ีลพบุรี 2 ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน 58 19 ก.ค. 65 

4868/65 นาย ร้อยเอ็  วิวัฒน์กิจไพศาล พล.1 รอ. ชรา 76 22 ก.ค. 65 

4869/65 พ.ท.ประ ิษฐ์ อัตตะสาระ ส่วนกลาง ชรา 92 29 พ.ค. 65 

4870/65 ร.ต.บัว ปานณรงค์ ธ.ราชบุรี ชราภาพ 89 2 ส.ค. 65 

4871/65 ร.ต.มณเฑียร มุจรินทร์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ป่วยติ เตียง/หัวใจล้มเหลว 67 9 พ.ค. 65 
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4872/65 ร.ท.สุริยา ศัก ิ์ศินานนท ์ ร.6 ติ เชื้อในกระแสเลือ  58 8 ก.ค. 65 

4873/65 นาง อมรรัตน์ ชนะวงศ์ ร.8 หัวใจล้มเหลว 54 1 ก.ค. 65 

4874/65 ร.อ.ชนินทร์ พุฒมี สง.ปรมน.ทบ. ติ เชื้อในกระแสเลือ  87 4 ส.ค. 65 

4875/65 นาง กาญจนา สะทองเผือก สส. 
ติ เชื้อในเยื่อบุช่องท้องในผู้ป่วย 
ล้างไตทางช่องท้อง 66 18 ก.ค. 65 

4876/65 ส.อ.โชติอนันต์ โภชนสมบูรณ์ ธ.ลพบุรี ติ เชื้อในกระแสเลือ  65 31 ก.ค. 65 

4877/65 นาย สมาน คล้ายมงคล ธ.พนัสนิคม ปอ อักเสบติ เชื้อโคโรนาไวรัส 81 29 มิ.ย. 65 

4878/65 นาง สมใจ ศุภวัชระ ธ.ปากเกร็  
ปอ อักเสบติ เชื้อไวรัสโคโรน่า-
2019(COVID-19) 90 25 ก.ค. 65 

4879/65 น.ส.อรัญญา ศรีธัญรัตน์ ธ.ปากเกร็  หัวใจขา เลือ เฉียบพลัน 55 24 ก.ค. 65 

4880/65 นาง ลั  า ม่วงอยู ่ ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) ชรา 77 21 ก.ค. 65 

4881/65 นาง ทองสุข สาริสุต ธ.ย่อยอ่อนนุช ชรา 100 4 ม.ีค. 65 

4882/65 พล.ต.วีรพล เกียรตินาถ ธ.ส านักราช  าเนิน ไตวายเรื้อรัง 78 24 ก.ค. 65 

4883/65 นาง สันนิพร ภัก ิ์ใจ ี ธ.ย่อยเซียร์-รังสิต ติ เชื้อกระแสเลือ  85 28 ก.ค. 65 

4884/65 ร.ต.เนิน มุก าม่วง ธ.อุ รธาน ี ปอ ติ เช้ือ ื้อยารุนแรง 74 19 ก.ค. 65 

4885/65 นาง ประยูร พันธะไชย ธ.ร้อยเอ็  มะเร็งปอ  71 25 ก.ค. 65 

4886/65 นาง เสง่ียม ทองนาค ธ.คลองปาง 
ภาวะการหายใจล้มเหลวจากปอ 
ติ เชื้อ 87 15 ก.ค. 65 

4887/65 นาย ป้อ จันทร์คูเมือง ร.16 พัน.2 ไตวายระยะสุ ท้าย 72 18 ก.ค. 65 

4888/65 นาย กรุณา ทองวิวัฒน์ ส่วนกลาง ภาวะน ้าท่วมปอ จากหัวใจวาย 72 9 ส.ค. 65 

4889/65 นาย สุเทพ ส าราญใจ ธ.เตาปูน สมองขา เลือ  79 9 ส.ค. 65 

4890/65 นาง รัชฎา ภูษาวิโสตร์ ธ.ปากช่อง ปอ ติ เช้ือ 76 29 ก.ค. 65 

4891/65 ร.ต.สุรกิจ บัวแก้ว ธ.กระทรวงกลาโหม เลือ ออกทางเ ินอาหารสว่นล่าง 89 14 พ.ค. 65 

4892/65 นาย กะมิน แย้มจั่น ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) ปอ ติ เชื้อ 71 22 ก.ค. 65 

4893/65 พ.อ.บุญเหลือ จิตต์บุญเหลือ ธ.ส านักพหลโยธิน กระ ูกไหปลารา้ข้างซ้ายหัก 88 3 ก.ค. 65 
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4894/65 พล.ต.วิชิต สายทอง ธ.ราชบุรี สมองเสื่อม 75 19 เม.ย. 65 

4895/65 นาย ที พิชัยชื่น ธ.ปากช่อง 
ภาวะติ เช้ือในกระแสเลือ 
รุนแรง 86 26 ก.ค. 65 

4896/65 นาย แสง วง หล้าเวียง ธ.ชุมแพ มะเร็งล าคอ 71 6 ส.ค. 65 

4897/65 จ.ส.อ.สะไกร บับภีร์ ธ.อุ รธาน ี ภาวะเลือ เป็นกร ชนิ รุนแรง 68 25 ก.ค. 65 

4898/65 ร.ต.สมพงษ์ สะพานทอง ธ.เพชรบูรณ์ 
มะเร็งหลอ อาหารระยะลกุลาม
และติ เชื้อในปอ  62 23 มี.ค. 65 

4899/65 ร.ต.จันเ ิม ช้างเชื้อ ธ.ปราจีนบุรี ระบบหัวใจและหายใจล้มเหลว 63 8 ก.ค. 65 

4900/65 จ.ส.อ.ละม้าย ฉิมมากูร ธ.ปราจีนบุรี 
บา เจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงจาก
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต ์ 65 24 ก.ค. 65 

4901/65 ร.ต.บัญชา ทองวัน  ี
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธาน ี

นอนเสียชีวิตที่บ้านตามธรรมชาติ
จากภาวะเจ็บป่วย 84 18 ก.ค. 65 

4902/65 นาง ภา บุญศรี ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม ่ ปอ อักเสบติ เชื้อ 76 10 ก.ค. 65 

4903/65 นาง บุญทัน บั้งทอง ธ.อุบลราชธาน ี ไตวายและเส้นเลือ สมองตีบ 90 27 ก.ค. 65 

4904/65 ร.ต.สงั  เงินบ ารุง 
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธาน ี ติ เชื้อในทางเ ินปัสสาวะ 81 22 ก.ค. 65 

4905/65 ร.อ.ละเอีย  จักรกรณ์ ธ.อุบลราชธาน ี
ภาวะหัวใจและระบบการหายใจ
ล้มเหลวเฉียบพลัน 75 26 ก.ค. 65 

4906/65 จ.ส.อ.เมธา กีตา ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. ปอ อักเสบติ เชื้อ 51 8 เม.ย. 65 

4907/65 จ.ส.อ.มนตรี พูลสวัส ิ์ กส.ทบ. 
เลือ ออกในเนื้อสมองจาก 
ยิงตัวเองเข้าศีรษะ 34 14 ก.ค. 65 

4908/65 นาง บุญพา พานอังกาบ รง.กสย.ศอว.ศอพท. มะเร็งตับ 57 31 ก.ค. 65 

4909/65 นาง แฉล้ม  ้วนราม ม.พัน.16 พล.ร.5 มะเร็งปอ  75 8 ก.ค. 65 

4910/65 พ.ต.มังกร พูลเกษร วิสามัญ ปอ ติ เช้ือโควิ  96 29 ก.ค. 65 

4911/65 นาง ไพบูลย์ ยิ้มวัฒน ์ พธ.ทบ.(ลจ.ชุ ที่ 5) ติ เชื้อในทางเ ินน ้า ี 74 2 ส.ค. 65 

4912/65 ร.ท.สนอง สถิติรัต ธ.วงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์ ปอ อุ กั้นเรื้อรัง 86 20 มิ.ย. 65 

4913/65 ร.ต.อ านวย อวยชัย ธ.ศรีย่าน ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 73 5 ส.ค. 65 

4914/65 ร.ต.ประยงค์ นพวรรณ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอ ติ เช้ือ 93 31 ก.ค. 65 
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4915/65 พ.อ.เจริญ เจริญมา ธ.กระทรวงกลาโหม ไตวายระยะสุ ท้าย 89 30 ก.ค. 65 

4916/65 น.ส. ประภาพรรณ อินทรเชฐ ธ.เตาปูน 
ติ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 90 5 ส.ค. 65 

4917/65 นาย สวัส ิ์ สาพล ร.12 พัน.3 รอ. เส้นเลือ ในสมองตีบ 59 25 ก.ค. 65 

4918/65 นาย บัญชา สิมมา ม.7 พัน.14 หลอ เลือ สมองตีบ 57 16 ก.ค. 65 

4919/65 นาง อังคณา ภูวรารักษ์ พัน.สบร.22 บชร.2 มะเร็ง 62 15 มิ.ย. 65 

4920/65 นาง  าราวรรณ บุญโตน  กรม ทพ.33 
มะเร็งเต้านมระยะสุ ท้ายรว่มกับ
ติ เชื้อโคโรน่า 2019 38 2 เม.ย. 65 

4921/65 นาง ศรีสอา  มกรนันทน์ สพ.ทบ. การติ เช้ือในกระแสเลือ  82 26 ก.ค. 65 

4922/65 นาย จันทร์เกษม งามสุคนธวนิชกุล ศศท. ติ เชื้อในกระแสเลือ  71 31 ก.ค. 65 

4923/65 นาง ขวัญยืน แก่นจันทร์ ธ.ราชบุรี ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 79 1 ส.ค. 65 

4924/65 นาง เพ็ญจันทร์ ฉันทนิมิ ธ.ทองหล่อ ปอ อักเสบติ เชื้อจากโควิ  19 86 2 ส.ค. 65 

4925/65 นาง บุญศิริ อุ มกาญจน์ ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 1 ส.ค. 65 

4926/65 อส.ทพ.ณัฐพงศ์ ภัก ีสอน ธ.แม่สอ  
สันนิษฐานขา อากาศจากการ 
ก รั ที่คอเป็นเหตุตาย 58 22 ก.ค. 65 

4927/65 นาย ปิยะวัฒน์ ค ากอ แก้ว ม.พัน.8 พล.ร.3 ภาวะช็อกจากการเสียเลือ  20 6 มิ.ย. 65 

4928/65 นาย ผั  ติปิน ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ล าปาง ชราภาพ 86 25 พ.ค. 65 

4929/65 จ.ส.อ.เงิน พรรณขาม ธ.นครพนม ภาวะเลือ เป็นกร  60 8 เม.ย. 65 

4930/65 นาง บัวสอน อุนารัตน์ ร.12 พัน.2 รอ. ผูกคอตาย 64 28 มิ.ย. 65 

4931/65 นาย บุญธรรม วรรณมณี ร.17 พัน.2 เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 72 27 ก.ค. 65 

4932/65 นาง สายันห์ ขานทะราชา ธ.เพชรบูรณ์ หลอ เลือ สมอง 68 25 ก.ค. 65 

4933/65 จ.ส.อ.สมชาย แ งเงิน กรม ทพ.48 ถูกระเบิ  42 15 ส.ค. 65 

4934/65 นาง อ่อน เวฬุวนารักษ์ ธ.ยโสธร 
หัวใจเต้นผิ จังหวะภาวะการ
แข็งตัวของเลือ ผิ ปกติ 80 16 ก.ค. 65 

4935/65 ร.ต.สุธน เพ็ชรรักษ์ ธ.สิงห์บุรี สมองฝ่อวัยชรา 90 15 ก.ค. 65 

4936/65 นาง สวิง เฟื่องเพียร ธ.พิษณุโลก ชราภาพ 90 24 ก.ค. 65 
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4937/65 นาง ล ่า พันธุรัตน ์ ธ.น่าน ปอ ติ เช้ือ 92 25 ก.ค. 65 

4938/65 นาง ละออ บัวเหลือง ธ.ปราณบุรี ภาวะหัวใจหย ุเต้น รูม่านตาขยาย 86 21 ก.ค. 65 

4939/65 จ.ส.อ.นิพัทธ์ ปรอยโคกสูง กรซย.ศซส.สพ.ทบ. มะเร็งท่อน ้า ี 58 2 ก.ค. 65 

4940/65 นาง เขียน กะสินรัมย์ ร.3 พัน.3 
เสียชีวิตจากภยันตรายบริเวณ
ทรวงอก 59 5 มิ.ย. 65 

4941/65 นาย เม้ง รักพานิชย์มณี ยก.ทหาร ชราภาพ 85 20 ก.ค. 65 

4942/65 นาย อนันต์ อุทัยจันทร์ ส่วนกลาง ติ เชื้อโควิ  19 63 13 ส.ค. 65 

4943/65 พ.อ.ไตรณรงค์ จีนานุรักษ์ ธ.สนามเสือป่า เลือ ออกในสมอง 82 23 พ.ย. 64 

4944/65 นาง สมภาร สาทเงิน ธ.แฟรี่แลน ์-นครสวรรค์ ปอ อักเสบ 87 2 ส.ค. 65 

4945/65 พ.อ.หญิง เพ็ญพักตร์ ถวิลไทย ธ.แฟรี่แลน ์-นครสวรรค์  มะเร็งรังไข่ระยะส ุท้าย 70 23 ก.ค. 65 

4946/65 ส.ต.สุธีกร ลาภจิต ร.15 
เลือ ออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก
และซ่ีโครงจากการบา เจ็บบริเวณ 25 15 ก.ค. 65 

4947/65 นาย สมหวัง แช่มประชา มทบ.14 ภาวะหัวใจขา เลือ เฉียบพลัน 74 23 ก.ค. 65 

4948/65 ว่าท่ี ร.อ.จรูญ พิณทอง ธ.พิษณุโลก ปอ อักเสบรุนแรงจากโรคโควิ -19 86 12 ก.ค. 65 

4949/65 พ.ท.นิพันธ์ ยศเจริญ ธ.แฟรี่แลน ์-นครสวรรค์ ภาวะติ เช้ือในปอ  85 8 พ.ค. 65 

4950/65 จ.ส.อ.อ าพน ปลิวมา ธ.ตาก 
สันนิษฐานว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขา เลือ  63 9 ก.ค. 65 

4951/65 นาง แฝง จันทร์พวง ธ.ร้อยเอ็  ภาวะอุ กลั้นทางเ ินหายใจ 82 24 ก.ค. 65 

4952/65 นาง ประเสริฐ แก่นภูเลิศ 
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธาน ี ภาวะเลือ เป็นกร  81 3 ส.ค. 65 

4953/65 จ.ส.อ.นิคม ข าละเอีย  พัน.บร.กบร.ศบบ. เนื้องอกในสมอง 53 18 ก.ค. 65 

4954/65 ร.ต.ค านวน คุ้มวงษ ์ ธ.พนัสนิคม บา แผลกระสุนปืนถูกสมอง 58 28 ก.ค. 65 

4955/65 นาง อุทัย ศราทธทัต ธ.สนามเสือป่า ชรา 99 11 ส.ค. 65 

4956/65 นาย สรฤทธ์ิ สอนสนาม ธ.สนามเสือป่า มะเร็งตับอ่อน 52 7 ส.ค. 65 

4957/65 นาง อมร แป้งสิริสวัส ิ์ ธ.ช่องนนทรี 
สันนิษฐานภาวะแทรกซ้อนหัว
ใจเต้นผิ จังหวะ 74 6 ส.ค. 65 
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4958/65 นาง อารีย์ บูรณะสมภพ ธ.สะพานใหม่- อนเมือง ปอ อักเสบ 91 5 ส.ค. 65 

4959/65 นาย บุญสาร กิจทว ี ธ.สนามเสือป่า หัวใจขา เลือ  86 10 ส.ค. 65 

4960/65 พ.ท.อ านาจ  วงจิน า ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต ปอ อักเสบจาก COVID-19 79 22 ก.ค. 65 

4961/65 นาง ตา  า โพธิโต ธ.สระบุรี มะเร็งปอ  74 28 ก.ค. 65 

4962/65 นาย อ านวย นิชี ธ.แฟรี่แลน ์-นครสวรรค์ ไตวายระยะสุ ท้าย 85 31 ก.ค. 65 

4963/65 นาง เมี้ยน สอนผุย ธ.ตาก มะเร็งปอ  71 23 ก.ค. 65 

4964/65 นาง สังเวียน ค าพร ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี ติ เชื้อทางเ ินปัสสาวะ 88 23 ก.ค. 65 

4965/65 ว่าท่ี ร.ต.วิรัช อุ มศิลป์ ธ.อุบลราชธาน ี ติ เชื้อในกระแสเลือ  74 2 ส.ค. 65 

4966/65 นาง บุญล้อม ทรัพย์คล้าย ธ.นครนายก สันนิษฐานปอ ติ เช้ือ 87 5 ส.ค. 65 

4967/65 ส.อ.ไสว สวัส ี ธ.แจ้งวัฒนะ มะเร็งต่อมลูกหมาก 87 5 ส.ค. 65 

4968/65 นาย จันโท ปาวิลัย มทบ.11 
ปอ อักเสบติ เชื้อจากการติ เช้ือ
โควิ -19 86 3 ส.ค. 65 

4969/65 ร.ต.พิเชษฐ์ รัชพรมงคล 
ธ.กองบัญชาการ
กองทัพบก 

เลือ ออกใต้เยื่อหุ้มสมองช้ันกลาง
จากการจราจร 57 9 ส.ค. 65 

4970/65 จ.ส.อ.นิติกร พงษ์สวัส ิ์ ป.72 พัน.722 
สมองไ ้รับการกระทบกระเทือน
อย่างรุนแรง 50 29 ม.ค. 65 

4971/65 ส.ท.ณัฐวรรธน์ หนูภัยยันต์ พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 แขวนคอเสียชีวิต 21 11 มี.ค. 65 

4972/65 นาย แกละ แย้มพิวัน พบ. ชรา 90 11 มี.ค. 65 

4973/65 ร.อ.พัชรโภคิน(วริษฐ)์ บุญเจียมเจริญ นทพ. สันนิษฐานโรคไหลตาย 54 7 ก.ค. 65 

4974/65 พ.ท.ประสงค์ ทองอินทร์ ธ.สัตหีบ ติ เชื้อในกระแสเลือ  85 30 ก.ค. 65 

4975/65 ร.ต.โชติ ขาว ารา ธ.ราชบุรี ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 84 3 ส.ค. 65 

4976/65 นาง สมภาตย์ เ ชะ ธ.โรบินสัน-สระบุรี ไม่ทราบสาเหตุการตาย 72 19 ก.ค. 65 

4977/65 จ.ส.อ.ประภาส บุญปิยะ ธ.ปราจีนบุรี 
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจาก 
โรคประจ าตัวเรื้อรัง 59 31 ก.ค. 65 

4978/65 ร.ต.สมพร บุญสอน 
ธ.ถ.พรหมราช-
อุบลราชธาน ี ปอ ติ เช้ือรุนแรง 91 27 ก.ค. 65 
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4979/65 นาย ฉลอม จันทร ธ.ชุมแสง ภาวะติ เช้ือในกระแสโลหิต 88 25 ก.ค. 65 

4980/65 นาย ต่วน ไชย วงศรี มทบ.28 ติ เช้ือในกระแสเลือ  76 24 ก.ค. 65 

4981/65 พ.อ.ประภาส ไสยรินทร์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ตับวาย 77 10 ส.ค. 65 

4982/65 นาง สุชา า เสง่ียมกลาง ธ.เตาปูน โควิ -19 70 14 ส.ค. 65 

4983/65 นาง น้อย กาพย์พิมาย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. การเจ็บป่วยท่ีไม่แน่ชั  86 4 ส.ค. 65 

4984/65 จ.ส.อ.วิจิตร นวลนุ่ม ธ.กระบี่ 
ไม่ทราบสาเหตุการเสยีชีวิตที่แน่
ชั  62 1 ส.ค. 65 

4985/65 นาย สงคราม  ื่มโชค ธ.กาญจนบุรี ชรา 81 22 ก.ค. 65 

4986/65 นาง แก้ว เสาว ี ธ.เลย ชราภาพ 85 22 ก.ค. 65 

4987/65 ส.อ.สว่าง แบมขุนท  ธ.ชัยภูมิ ส าลักควันไฟ ท าให้ขา อากาศ 64 26 ก.ค. 65 

4988/65 นาง หนู วิรัตน ์ ธ.เพชรบูรณ์ ชรา 87 24 ก.ค. 65 

4989/65 นาง ทองศูนย์ มาขน มทบ.28 มะเร็งตับ 83 6 ก.ค. 65 

4990/65 นาง ถวิล ไพบูลย์ พัน.ซบร.กรม สน.12 ปอ ติ เช้ือ 60 15 ก.ค. 65 

4991/65 นาย จักรพงศ์ ชุมพล ธนาณัติ ขา ออกซิเจนในเลือ  34 1 ก.ค. 65 

4992/65 ร.ท.สมควร ซิยางคบุตร ธ.อุ รธาน ี หัวใจวายฉับพลัน 80 11 เม.ย. 65 

4993/65 นาง สมร ค าเหลือ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. การติ เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 86 27 ก.ค. 65 

4994/65 นาง นาง วงศ์หมากเห็บ ธ.ขอนแก่น ปอ ติ เช้ือ 86 13 ก.ค. 65 

4995/65 จ.ส.อ.เถลิงศัก ิ์ โคตะมะ ธ.ขอนแก่น สมองฝ่อวัยชรา 89 30 ก.ค. 65 

4996/65 นาง ทิพย์ มั่งม ี ธ.นครราชสีมา ชรา 85 30 ก.ค. 65 

4997/65 นาง ละเมีย  ปานถม พัน.บ.9 ปอ ติ เชื้อ 76 31 ก.ค. 65 

4998/65 นาง อรอนงค์ เกษมธนาภิรักษ์ ธ.ศรีย่าน มะเร็งเต้านมระยะสุ ท้าย 60 9 ส.ค. 65 

4999/65 นาง เ ชกมล(ล า วน) เฉี่ยวกุล ธ.โชคชัย 4 ชราภาพ 80 8 ส.ค. 65 

5000/65 ร.ต.สุธน   า ี ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอ  74 9 ส.ค. 65 
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5001/65 นาง เสถียร วรรณมณฑา ธ.ศรีย่าน ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 88 31 ก.ค. 65 

5002/65 พ.อ.กิตติพงศ์ พวงงาม ธ.เตาปูน 
มะเร็งคอหอยส่วนล่างระยะ
สุ ท้าย 62 27 ก.ค. 65 

5003/65 ร.ต.บุญส่ง กลั เรือง ธ.บางบัวทอง ปอ อักเสบจากการต ิเช้ือ 87 6 ส.ค. 65 

5004/65 นาง มิ วาจาสิทธ์ิ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ติ เชื้อโควิ -19 93 4 ส.ค. 65 

5005/65 นาย ประสิทธ์ิ โหว หอม ธ.ปากช่อง โรคหัวใจ,โรคปอ  75 2 ส.ค. 65 

5006/65 นาย พรม นิติพจน ์ ธ.ขอนแก่น ปอ ติ เช้ือโควิ  19 รุนแรง 86 3 ส.ค. 65 

5007/65 ร.ต.สามารถ ผาสุตะ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งตับ 71 23 เม.ย. 65 

5008/65 นาย บุญสม ชูแ ง พัน.พัฒนา 4 ปอ ติ เช้ือโควิ  19 62 30 ก.ค. 65 

5009/65 ส.ท.อรัญ ปือทอง ป.9 พัน.19 
ลมและเลือ รั่วในเยื่อหุ้มปอ จาก
อุบัติเหตุ 25 7 มิ.ย. 65 

5010/65 นาง สี า ปะสีกัง รพ.ค่ายสุรนารี สมองฝ่อวัยชรา 90 5 ส.ค. 65 

5011/65 จ.ส.อ.เล็ก พูลทรัพย์ ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ติ เชื้อที่กระ ูกและบริเวณแผล
ก ทับ 87 13 ส.ค. 65 

5012/65 จ.ส.อ.เจษฏา เมฆกิจ ปตอ.1 พัน.5 หลอ เลือ หัวใจตีบ 58 8 ก.ค. 65 

5013/65 นาย ที สาลัน มทบ.23 มะเร็งกระ ูก 69 30 มิ.ย. 65 

5014/65 ร.ต.รุณ มาประสงค์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติ เชื้อในกระแสเลือ  86 1 ส.ค. 65 

5015/65 จ.ส.อ.ขจร(เขียว) คูณขุนท  ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอ อักเสบติ เชื้อ 78 27 ก.ค. 65 

5016/65 นาง สนอง พลธรรม ธ.ขอนแก่น 
ระบบหัวใจและหลอ เลือ 
ล้มเหลว 70 31 ก.ค. 65 

5017/65 ร.ต.ชัยพร อินทร์แก้ว 
ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์ค 
เมืองทองธาน ี

ภาวะช็อคจากการติ เช้ือใน
กระแสเลือ  60 15 ส.ค. 65 

5018/65 พ.ท.ปรีชา เข็มทอง สง.ส .ก.ท. มะเร็งและหลอ เลือ สมองตีบ 58 17 มิ.ย. 65 

5019/65 นาง พร วงษาโสม พัน.สห.11 มะเร็งกระเพาะอาหาร 85 31 ก.ค. 65 

5020/65 ร.ต.โนรี พูลทองค า ธ.รัช าภิเษก-ห้วยขวาง มะเร็งล าไส้ใหญ่ 86 15 ก.ค. 65 
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1 นาง สมทรง   กิ่งเกตุ 5052007497 ธ.ย่อยแฟช่ัน ไอส์แลน ์ พ.ค. 65 1781/65 

2 พ.อ. สืบพงศ์    นิลกุล 5391001190 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ค. 65 1781/65 

3 พ.อ. จิรศัก ิ์    จิ้วไม้แ ง 5391003042 ธ.คอสโม เมืองทองธาน ี พ.ค. 65 1781/65 

4 นาย จตุรงค์    กัณหสิงห์ 5392005931 ธ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า พ.ค. 65 1781/65 

5 จ.ส.อ. โกมล    ยันตนะ 5395001797 ธ.ปราจีนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

6 นาง กนกพร    ผ่องจิตร์ 5396002488 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65 

7 นาง ทัศนา    ลาทา 5396005226 ธ.บุรีรัมย์ พ.ค. 65 1781/65 

8 นาง สมสมัย    บรรทะนิต 5396005697 ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบุรี พ.ค. 65 1781/65 

9 นาง สมจิตต์    พ่วงเลิศ 5402002291 ธ.ปราณบุรี พ.ค. 65 1781/65 

10 พล.อส. ประสาท    กะวิทาโล 5405008044 ธ.อุบลราชธาน ี พ.ค. 65 1781/65 

11 จ.ส.อ. ณัฐปคัลภ์    ศรีใจ 5405009027 ธ.เชียงราย พ.ค. 65 1781/65 

12 จ.ส.อ.หญิง กิตติพร  รอ เจริญศัก ิ์ 5405012525 รพ.ค่ายพิชัย าบหัก เม.ย. 65 1201/65 

13 จ.ส.อ. ประภาส    ฤทธิเพชร 5405014607 ธ.สุราษฎร์ธานี พ.ค. 65 1781/65 

14 นาย ณวัสห์    ประกอบสุข 5405016754 ธ.ศิริราช พ.ค. 65 1781/65 

15 ส.อ. สุวิทย์    วงษาไฮ 5405018308 ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็  พ.ค. 65 1781/65 

16 ส.อ. เพชรพร    บุญค ้าจุน 5405019066 ขส.ทบ. เม.ย. 65 1201/65 

17 จ.ส.อ. นพรัตน์    เ ชวงศ์ญา 5405020402 ธ.สันป่าข่อย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65 

18 จ.ส.อ. เกียรติศัก ิ์    เกิ บุญ 5405020880 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

19 นาง นริยา    พันธ์เพียร 5406002014 ธ.ตระการพืชผล พ.ค. 65 1781/65 

52 



ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง 

20 นาง ชวนชม    จรรยาอ่อน 5406002671 ธ.ปราจีนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

21 นาง เรวัล    สุขไทย 5406002728 ธ.ปราจีน-ถนนราษฎร์  าริ พ.ค. 65 1781/65 

22 นาง จรวยพร    แก้ววิจิตร 5406003353 ธ.จัน ี พ.ค. 65 1781/65 

23 นาง ประกาย    บัวนาค 5406003539 ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65 

24 นาง เกษร    บุญมาก 5406003838 ธ.เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พ.ค. 65 1781/65 

25 นาง เรณู    ศุภไพบูลย์ 5406004737 ธ.อยุธยา พ.ค. 65 1781/65 

26 นาง บรรจง    ปิ่งทอง 5406004861 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 65 1781/65 

27 นาย กฐิน    ศรีใจ 5406006549 ธ.เชียงราย พ.ค. 65 1781/65 

28 นาง จ่อง    ชูสี 5406006963 ธ.กาญจนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

29 นาง วีระวรรณ    ศิริผลา 5406007982 ธ.ปากช่อง พ.ค. 65 1781/65 

30 นาย วุฒิพงษ์     วงใจ 5406007983 ธ.ปากช่อง พ.ค. 65 1781/65 

31 นาง อุ มพร    นันทเ ช 5406008238 ธ.สกลนคร พ.ค. 65 1781/65 

32 นาง เฉลิมขวัญ    รุ่งสว่าง 5406008855 ธ.อุบลราชธาน ี พ.ค. 65 1781/65 

33 นาง รตินันท์    จันทอง 5406008932 ธ.น่าน พ.ค. 65 1781/65 

34 นาง ปุณยวีร์    สีเทา 5406009403 ธ.สูงเม่น พ.ค. 65 1781/65 

35 นาง สงกรานต์    แก้ววิเศษ 5406010196 ธ.ปราณบุรี พ.ค. 65 1781/65 

36 นาง ธนันธ ์   รักษ์ศริิพงษ ์ 5406010752 ธ.เพชรบูรณ์ พ.ค. 65 1781/65 

37 นาง อารีย์    วงษ์อยู่ 5406012162 ธ.ถ.บรมราชชนน ี พ.ค. 65 1781/65 

38 นาง บาง    ภูคานา 5406015242 ธ.ปากช่อง พ.ค. 65 1781/65 

39 นาง สุวรรณา    เปี้ยสุพงษ์ 5406015477 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

40 นาง พรรณี    คุณชื่น 5406020331 ธ.สนามเป้า พ.ค. 65 1781/65 

41 ร.ท. สิทธิชัย    วงเวียน 5410002630 ธ.คอสโม เมืองทองธาน ี พ.ค. 65 1781/65 
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42 นาย วินัย    แสงอร่าม 5410003550 ธ.โลตัส ประชาช่ืน พ.ค. 65 1781/65 

43 นาย ส าเริง    ก้อนนาค 5410009073 ธ.รังสิต-ปทุมธาน ี พ.ค. 65 1781/65 

44 จ.ส.อ. เฉลิม    แสงสว่าง 5410010857 ธ.สันป่าข่อย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65 

45 นาย สมชาย    รุจิโภชน์ 5410011422 ธ.เตาปูน พ.ค. 65 1781/65 

46 นาง ณพัสรมย์    ศรีแจ่ม ี 5410011994 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี พ.ค. 65 1781/65 

47 ร.ต. สุเจต    เ ชทองจันทร์ 5410014903 ธ.ทุ่งสง พ.ค. 65 1781/65 

48 ส.อ. ธนบูลย์     วงมาลัย 5410015522 ธ.เซ็นทรัล-อุ รธาน ี พ.ค. 65 1781/65 

49 พ.ต. จักรพันธ์    ผิวทอง 5410016178 ธ.เพชรบูรณ์ พ.ค. 65 1781/65 

50 ร.ต.หญิง ประไพพร  สังฆราม 5410016943 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65 

51 จ.ส.อ. อ านาจ    สังฆราม 5410016946 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65 

52 พ.อ.พิเศษ สุขเกษม  สุทธิวานิช 5410018253 ธ.บิ๊กซี เชียงใหม ่ พ.ค. 65 1781/65 

53 นาง นงนุช    กาติ๊บ 5410021537 ธ.สันป่าข่อย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65 

54 ส.อ. ก้องไกลวุธ    ทองอินทรี 5410021967 ธ.สกลนคร พ.ค. 65 1781/65 

55 จ.ส.อ. โยธิน    ต้อนทอง 5410022344 พัน.ขส.22 บชร.2 เม.ย. 65 1201/65 

56 จ.ส.อ. ทรงธรรม    ผลอนันต์ 5410022894 ธ.เพชรบุรี พ.ค. 65 1781/65 

57 น.ส. ธนพร    วิจันทร์ 5410023226 ธ.ร้อยเอ็  พ.ค. 65 1781/65 

58 นาง ไพรัตน์    ป้องกัน 5410023419 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก พ.ค. 65 1781/65 

59 น.ส. อรพินท์    สงวนศัก ิ์ 5420000880 ธ.อยุธยา พ.ค. 65 1781/65 

60 นาง อรอมล    รสคง 5420001048 ธ.ถ.พหลโยธิน-ช.ร. พ.ค. 65 1781/65 

61 นาย นาวิน    กองจันทร์ 5420001198 ธ.ลพบุรี พ.ค. 65 1781/65 

62 น.ส. กนิฐถา    กองจันทร์ 5420001210 ธ.ลพบุรี พ.ค. 65 1781/65 

63 นาง สวง    สิงห์บุ  ี 5420004444 ธ.อุบลราชธาน ี พ.ค. 65 1781/65 
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64 น.ส. ขณิสนนัท ์ มนอยูพ่ะเนา 5420004885 ธ.โลตสั โคราช 2 พ.ค. 65 1781/65 

65 นาย กงพาน    ตอ้นทอง 5420005044 พนั.ขส.22 บชร.2 เม.ย. 65 1201/65 

66 นาง จ านง    ตอ้นทอง 5420005045 พนั.ขส.22 บชร.2 เม.ย. 65 1201/65 

67 ส.อ. ปรชีา    ทาโพธ์ิ 5420005351 ธ.อดุรธานี พ.ค. 65 1781/65 

68 นาย วงษ์ศกร    บวัขาว 5420007022 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65 

69 พล.อส. ชยัยนต ์   พืน้ชนะ 5420008858 ธ.ลพบรุ ี พ.ค. 65 1781/65 

70 นาง วิภาภรณ ์   เชาวนญาณ 5430000687 ธ.โสตสั พลสัมอลล ์บางใหญ่ พ.ค. 65 1781/65 

71 จ.ส.อ. วชัรพล   สเุมธรตันศร ี 5430001251 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ค. 65 1781/65 

72 นาง ธงชยั    ดามหาราช 5430001981 ธ.สระแกว้ พ.ค. 65 1781/65 

73 นาง จิราวรรณ    ภถูมนาค 5430002762 ธ.สระบรุ ี พ.ค. 65 1781/65 

74 นาง พรพรรณ  ญาณะเครือ่ง 5430003036 ธ.สีแ่ยกขว่งสงิห-์ช.ม. พ.ค. 65 1781/65 

75 นาง เลศิลกัษณ ์  แสงวิเศษ 5430003347 ธ.ลพบรุ ี พ.ค. 65 1781/65 

76 ส.อ. ณรงค ์   สนัชิต 5430003632 มทบ.23 เม.ย. 65 1201/65 

77 นาง นิ่มนวล    บอ่แกว้ 5430004378 ธ.สพุรรณบรุ ี พ.ค. 65 1781/65 

78 นาย สวุตัร    ปรางจนัทร ์ 5430004475 ธ.พิษณโุลก พ.ค. 65 1781/65 

79 จ.ส.อ. มานิตย ์   สมุหิรญั 5430005565 ธ.บรุรีมัย ์ พ.ค. 65 1781/65 

80 นาง วนัดี    กตุิการ 5430005624 ธ.ถ.พิบลูละเอียด-นม. พ.ค. 65 1781/65 

81 นาง นนัทิกา    ตาพงษ์ 5430005699 ธ.แพร ่ พ.ค. 65 1781/65 

82 นาง นพมาส    แตงรม่เย็น 5430005755 ธ.อทุยั-อยธุยา พ.ค. 65 1781/65 

83 ส.อ. ธนภมูิ    ภวูงคผ์า 5430006047 ธ.แฟรีพ่ลาซา่-ข.ก. พ.ค. 65 1781/65 

84 จ.ส.อ. มณฑล    ทองทิพย ์ 5430006515 ธ.คอสโม เมืองทองธานี พ.ค. 65 1781/65 

85 จ.ส.อ. วิชา    มลุการ 5430006828 ร.29 พนั.3 เม.ย. 65 1201/65 
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86 จ.ส.ต. ไชยา    แก่นพิทัก 5430007476 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65 

87 จ.ส.อ. ภาสกร    มีผล 5430007809 สพ.ทบ. เม.ย. 65 1201/65 

88 นาง ส าฤทธิ์    แสนกุรัง 5430008451 ธ.บุรีรัมย์ พ.ค. 65 1781/65 

89 นาง วิมลศรี    สุภะนานัย 5440000933 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65 

90 นาง นิภา า    คนงาม 5440001898 ธ.พิษณุโลก พ.ค. 65 1781/65 

91 นาง นุชศิริ    หนาสมัย 5440002283 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 

92 นาง พัชริน    สิมลี 5440003165 ธ.กาญจนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

93 นาง เข็มทอง    เอี่ยมแทน 5440003167 ธ.กาญจนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

94 นาง ประยงค์    สัมพะวงศ์ 5440004058 ธ.ร้อยเอ็  พ.ค. 65 1781/65 

95 นาง ค าแ ง    ปัญญามา 5440004985 ธ.ถ.ช้างเผือก-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65 

96 นาง จ าเนียร    นาคทอง 5440005065 ธ.อุทัยธาน ี พ.ค. 65 1781/65 

97 จ.ส.อ. สังเกตุ    สี าว 5440005248 ธ.งามวงศ์วาน พ.ค. 65 1781/65 

98 นาย พิศณุรักษ์  พยัคฆพงษ์ 5440005753 ธ.ตลา เซฟวัน-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

99 นาง กาญจนา    พิมพ์สุข 5440006701 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 65 1781/65 

100 ส.อ. กฤษณพงษ์    ปาขัน 5440007325 รพศ.5 พัน.1 เม.ย. 65 1201/65 

101 ส.อ. ณรงค์กร    ศาสนา 5440007479 ธ.ปากเกร็  พ.ค. 65 1781/65 

102 ส.อ. เศรษฐวุฒิ  บุตรหนองหว้า 5440008396 ธ.ร้อยเอ็  พ.ค. 65 1781/65 

103 นาง รัชนี    ค าปัง 5440010446 ธ.ส านักราช  าเนิน พ.ค. 65 1781/65 

104 จ.ส.อ. เอกชัย    ยามโสภา 5440010733 กรม ทพ.13 เม.ย. 65 1201/65 

105 พล.อส. อภิเชษฐ    สนศิริ 5440010992 ธ.พิษณุโลก พ.ค. 65 1781/65 

106 นาง เพ็ญศรี    ทองอินทรี 5450000039 ธ.สกลนคร พ.ค. 65 1781/65 

107 นาง สาธิตา    ผจญทรพรรค 5450000206 ธ.บางล าภู พ.ค. 65 1781/65 
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108 พ.อ. วิบูลย์    วงศ์เลิศอารักษ ์ 5450001478 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 

109 น.ส. กันย์สุ า    รักบุญ 5450001592 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

110 นาง พิมล    สนองบุญ 5450001709 ศร. เม.ย. 65 1201/65 

111 นาย ฉัตรชัย    รัตนชัย 5450001728 ธ.เซ็นทรัล-ช.ม. แอร์พอร์ต พ.ค. 65 1781/65 

112 นาย ธีระวุฒิ    ทองระย้า 5450002183 ธ.อุ มสุข พ.ค. 65 1781/65 

113 น.ส. วัชรวลัย    อัตรผ ุง 5450003139 ธ.ส านักพหลโยธิน พ.ค. 65 1781/65 

114 ส.อ. วัชระพล    วรรณโสภา 5450003199 ธ.ล าปาง พ.ค. 65 1781/65 

115 พ.ต.หญิง ปวีณา  วงค์พุทธค า 5450003845 ธ.ปราณบุรี พ.ค. 65 1781/65 

116 นาง จรัส    พ่วงรอ  5450005277 ธ.พิษณุโลก พ.ค. 65 1781/65 

117 นาง ธงทอง    ช่วยสุ่น 5450005935 ธ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ค. 65 1781/65 

118 จ.ส.อ. จิระเ ช    ตั้งจิตต์ 5450007329 ธ.กาญจนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

119 ส.ต. บุญมา    นวนสาลี 5450008079 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65 

120 ส.อ. เศรษฐา    สุขใจ 5450008336 ธ.ปราจีนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

121 จ.ส.อ. สุรศัก ิ์    สีโนทก 5450008395 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65 

122 นาง พิกุล    สุขข ี 5450009263 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 

123 นาย สมศัก ิ์    วรรณโสภา 5450009590 ธ.ล าปาง พ.ค. 65 1781/65 

124 นาง อ าไพพรรณ  จันทะคาร 5450011653 ธ.บางบัว พ.ค. 65 1781/65 

125 นาง กอง    ไชยคุณ 5450012044 ธ.สกลนคร พ.ค. 65 1781/65 

126 นาย กฤตนันท์    กันไพรี 5450012288 ส่วนกลาง พ.ค. 65 1781/65 

127 นาง สุภาภรณ์    นิลวิสุทธิ์ 5460000025 ธ.ศูนย์ราชการฯ (อาคาร บ)ี พ.ค. 65 1781/65 

128 ร.ต. พรพล    หวังชูชอบ 5460000096 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ พ.ค. 65 1781/65 

129 น.ส. ค ามูล    สั่งสอน 5460000747 ธ.สูงเม่น พ.ค. 65 1781/65 
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130 นาง สมศรี    ชูสง 5460000859 ธ.พัทลุง พ.ค. 65 1781/65 

131 จ.ส.อ. กฤติเ ช    กองมาลี 5460001892 ธ.โลตัส ประชาช่ืน พ.ค. 65 1781/65 

132 น.ส. อุไรวรรณ    วงษ์เลิศ 5460003331 ธ.โรบินสัน สมุทรปราการ พ.ค. 65 1781/65 

133 ส.อ. ชัยวัฒน์    ชรากาหมุ  5460004900 ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็  พ.ค. 65 1781/65 

134 น.ส. พลับพลึง   อุ่นเรือนพงศ์ 5460005924 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65 

135 นาง ณัฐกานต์    ภูวงศ์ผา 5460006717 ธ.แฟรี่พลาซ่า-ข.ก. พ.ค. 65 1781/65 

136 นาง วัชราภรณ์  วรรณพราหมณ์ 5460006752 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65 

137 นาง สมพร    ปราชญ์เวทย์ 5460007920 ธ.นครนายก พ.ค. 65 1781/65 

138 นาย เสริม    แก้วงาม 5460008177 ธ.อ่างทอง พ.ค. 65 1781/65 

139 จ.ส.อ. มรกต    นัยเนตร 5460008986 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65 

140 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์   คันธะชุมภู 5460009412 ร.19 เม.ย. 64 1061/64 

141 จ.ส.ต. สุเมศ    ศรัทธาผล 5460009468 ธ.กาญจนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

142 น.ส. จาลินี    ชมกลิ่น 5460010314 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 

143 นาย ปี    ภูวงศ์ผา 5460010413 ธ.แฟรี่พลาซ่า-ข.ก. พ.ค. 65 1781/65 

144 นาง ผาน    ภูวงศ์ผา 5460010414 ธ.แฟรี่พลาซ่า-ข.ก. พ.ค. 65 1781/65 

145 นาง ประสานสุข   เขียวแก้ว 5460011088 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี พ.ค. 65 1781/65 

146 นาย บุญลือ    นวนสาลี 5460012144 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65 

147 นาง แจ้ว    นวนสาลี 5460012166 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65 

148 นาย อภิสิทธิ์    น่ิมปรางค ์ 5460012653 ธ.ปราจีนบุร ี พ.ค. 65 1781/65 

149 นาง บุญรอ     วงค์ลา 5460013555 ธ.พิษณุโลก พ.ค. 65 1781/65 

150 นาง เบ็ญจวรรณ    เกิ ศิริ 5460014818 ธ.กาญจนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

151 นาย ทวี    กฐินเทศ 5460015346 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 
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152 นาง ทุเรียน    กฐินเทศ 5460015347 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 

153 น.ส. อัมพร    บุญมาเครือ 5460015423 ธ.บ๊ิกซี-ลพบุรี 2 พ.ค. 65 1781/65 

154 น.ส. อารยา   สุขุมกาญจนะ 5460015527 ธ.ปากเกร็  พ.ค. 65 1781/65 

155 นาย อนุรักษ์    ใจบุญ 5470003255 ธ.แกลง พ.ค. 65 1781/65 

156 น.ส. ณัฐยาณ์    อรุณรุ่ง 5480000361 ธ.ลพบุรี พ.ค. 65 1781/65 

157 นาย อ านาจ    สุราราช 5480000695 ธ.ชัยภูมิ พ.ค. 65 1781/65 

158 นาย วิเชียร    มะณีอ่อน 5480001027 ธ.อุ รธาน ี พ.ค. 65 1781/65 

159 จ.ส.อ. ธวัช    กระพี้เขตร์ 5480001480 ธ.เชียงราย พ.ค. 65 1781/65 

160 จ.ส.อ. วิฑูรย์    พันธ์พิมพ์ 5480001944 ธ.โพนพิสัย พ.ค. 65 1781/65 

161 นาง อุบล    ตั้งจิตต์ 5480003780 ธ.กาญจนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

162 นาง พัง ี    ทาโพธิ ์ 5480004033 ธ.อุ รธาน ี พ.ค. 65 1781/65 

163 นาย สมัย    ทาโพธิ ์ 5480004036 ธ.อุ รธาน ี พ.ค. 65 1781/65 

164 นาย ไพบูรณ์    ทองเหลือง 5480005007 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65 

165 น.ส. ทัตพร    ภู่สุคนธ ์ 5480005229 ธ.อุทัย-อยุธยา พ.ค. 65 1781/65 

166 นาง ประมวล   ประพันไพร 5480006425 ธ.กระทุ่มแบน พ.ค. 65 1781/65 

167 อส.ทพ. พงษ์พัฒน์   จานิกร 5480006722 ธ.นางรอง พ.ค. 65 1781/65 

168 นาย บุญมี    บุตรหนองหว้า 5480006917 ธ.ร้อยเอ็  พ.ค. 65 1781/65 

169 นาง ต่าง    ยอ บุนอก 5480007358 พัน.ขส.22 บชร.2 เม.ย. 65 1201/65 

170 นาย สงเคราะห์   ยอ บุนอก 5480007367 พัน.ขส.22 บชร.2 เม.ย. 65 1201/65 

171 นาง อัญชลี    ต้อนทอง 5480007375 พัน.ขส.22 บชร.2 เม.ย. 65 1201/65 

172 นาง นุจรีย์    ศิริตื้นลี 5480007451 ธ.ปราณบุรี พ.ค. 65 1781/65 

173 นาง ประ ับ    ปัญญาใส 5480007857 ธ.ยโสธร พ.ค. 65 1781/65 
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174 นาง ฉวีโฉม    หล้า วง ี 5480008197 ธ.นครนายก พ.ค. 65 1781/65 

175 นาย ยุทธการ    ทองเกิ  5480008639 ธ.ตาก พ.ค. 65 1781/65 

176 นาง วิไลพร    เนี่ยมมา 5480009002 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 

177 นาง วรรณา    เสตะสุนทร 5480009158 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65 

178 นาง ณัฐชยา    แสงงาม 5480009548 ธ.สระบุรี พ.ค. 65 1781/65 

179 นาย ไกร    วังทัน 5480010972 ธ.ราชบุรี พ.ค. 65 1781/65 

180 นาง ประณี    วังทัน 5480010974 ธ.ราชบุรี พ.ค. 65 1781/65 

181 ส.ท. วิษณุกรณ์    ปินะสา 5480011223 ธ.สระแก้ว พ.ค. 65 1781/65 

182 นาง กมล    จุ้ยเจริญ 5480011563 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65 

183 นาง อัญชลี    ราชอาจ 5490000151 ธ.เพชรบูรณ์ พ.ค. 65 1781/65 

184 นาง ประไพ    มุงคุล า 5490000434 ธ.ราชบุรี พ.ค. 65 1781/65 

185 นาง สมบุญ    พั ขุนท  5490000589 ธ.ชลบุรี พ.ค. 65 1781/65 

186 นาย สราวุธ    พั ขุนท  5490000590 ธ.ชลบุรี พ.ค. 65 1781/65 

187 ส.อ. นุชานนท์    มีวุฒิ 5490002528 ธ.ชุมแพ พ.ค. 65 1781/65 

188 นาง อารีย์    ขั วาลย์ 5490003753 ธ.ตลา ถนอมมิตร วัชรพล พ.ค. 65 1781/65 

189 นาง จันทร    ทิพรัตน์ 5490003825 ธ.ทุ่งสง พ.ค. 65 1781/65 

190 นาง เพ็ญพักตร์    ทุมทอง 5490003887 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65 

191 นาง จ าเริญ    สุขประเสริฐ 5490004311 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 

192 น.ส. ส าราญ    กัลยาณรุจ 5490004584 ธ.ลพบุรี พ.ค. 65 1781/65 

193 นาง เฮียะ    กัลยาณรุจ 5490004586 ธ.ลพบุรี พ.ค. 65 1781/65 

194 นาง พวงจันทร์    ชุมะโชติ 5490004809 ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ค. 65 1781/65 

195 ส.อ. อนุชา    เนตรนวลศรี 5490004985 ธ.โลตัส ประชาช่ืน พ.ค. 65 1781/65 
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196 นาง สุธีรา    ปะละสี 5490005071 ธ.ย่อยท่าวังผา พ.ค. 65 1781/65 

197 นาย ประเสริฐ    บริคุต 5490005508 ธ.น่าน พ.ค. 65 1781/65 

198 นาย ประนอม    ชุมะโชติ 5490005681 ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ค. 65 1781/65 

199 จ.ส.ท. คมกริช   ค าแสนโคตร 5490009550 ธ.ปราณบุรี พ.ค. 65 1781/65 

200 นาย บรรจง     อนชัย 5490010626 ธ.กาฬสินธุ ์ พ.ค. 65 1781/65 

201 น.ส. นฤมล    วิมะลิน 5490011259 ธ.สนามเสือป่า พ.ค. 65 1781/65 

202 จ.ส.ต. จิตติลักษณ์  หมั่นเก็บ 5490011687 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

203 จ.ส.อ. พรหมชาติ   อุ๋ยสกุล 5490012309 พัน.สต.กส.ทบ. เม.ย. 65 1201/65 

204 ส.อ. ยุทธิชัย    บัน ิษฐ์ 5490012508 มทบ.16 ม.ีค. 65 601/65 

205 จ.ส.อ. วทัญญู    งันลาโสม 5500000649 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 

206 จ.ส.ท. วชิราพันธุ์    นรนวล 5500001034 ธนาณัติ ก.พ. 65 1/65 

207 นาง บุญรื่น    ค าแสนโคตร 5500001398 ธ.ปราณบุรี พ.ค. 65 1781/65 

208 นาย สอนไชย   ค าแสนโคตร 5500001401 ธ.ปราณบุรี พ.ค. 65 1781/65 

209 นาย เงิน    งันลาโสม 5500001746 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 

210 นาง ประพิน    งันลาโสม 5500001747 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 

211 จ.ส.อ. ฉัตรมงคล    ขังเขตต์ 5500002244 สง.ปรมน.ทบ. เม.ย. 65 1201/65 

212 พ.ต.หญิง สรัญญา  เ ชสุขพงษ์ 5500002480 ธนาณัติ ม.ค. 65 6101/64 

213 นาง เจนลี่    สี าว 5500004450 ธ.งามวงศ์วาน พ.ค. 65 1781/65 

214 นาง บ าเพ็ญ    ราชกิจ 5500005074 ธ.เสริมไทย-ม.ค. พ.ค. 65 1781/65 

215 นาย นิรัน ร์    เสีย ก าปัง 5500005856 ธ.บางบัว พ.ค. 65 1781/65 

216 อส.ทพ. สุพรรณ    สุธรรม 5500006704 กรม ทพ.26 เม.ย. 65 1201/65 

217 ส.ท. นพรัตน์    อินภิรมย์ 5500006919 ธ.สระแก้ว พ.ค. 65 1781/65 
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218 ส.ท. วัชระ    ศรีสองเมือง 5510000858 ธ.อุ รธาน ี พ.ค. 65 1781/65 

219 ส.อ. ร่มเย็น    บุตรศรีวงษ์ 5510002008 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65 

220 น.ส. ปิยรัตน์    พ่ึงแก้ว 5510002515 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี พ.ค. 65 1781/65 

221 ส.อ. ปกรณ์ชัย   จันทร์ขอนแก่น 5510003964 ส.พัน.6 พล.ร.6 เม.ย. 65 1201/65 

222 นาย หิรัณย์พงศ์  วรเ ชอุ มพงศ์ 5510004561 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

223 นาง ชนกนันท์    กุลมณี 5510005015 ธ.สระบุรี พ.ค. 65 1781/65 

224 พ.ต. ธวัชชัย    พันธ์ภูทอง 5510006625 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65 

225 จ.ส.อ. เอกชัย    ปะทิ 5510007760 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 

226 นาง นิภา    บัน ิษฐ ์ 5510007775 มทบ.16 ม.ีค. 65 601/65 

227 ส.อ. พงษศ์ัก ิ์    กิจปาโล 5520001708 ร.151 พัน.2 ม.ีค. 65 601/65 

228 ส.อ. ศุภฤกษ์    ศรีบัวลอย 5520001955 ธ.เลย พ.ค. 65 1781/65 

229 น.ส. จงจิตต์    โพธ์ิประ ิษฐ์ 5520002390 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

230 นาง เปลี่ยน    ทองค าผุย 5520003687 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 65 1781/65 

231 อส.ทพ. ศัก ิ์    ฝังนิล 5520003747 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 65 1781/65 

232 ส.อ. อนุชา    อุ่นอก 5520006008 มทบ.25 เม.ย. 65 1201/65 

233 นาย เทพาทิพย์    มลิวัลย์ 5520006278 ธ.ลา หญ้า พ.ค. 65 1781/65 

234 นาง รจนพร  จันทร์ขอนแก่น 5520006721 ส.พัน.6 พล.ร.6 เม.ย. 65 1201/65 

235  .ต. สุวปาน  จันทร์ขอนแก่น 5520006723 ส.พัน.6 พล.ร.6 เม.ย. 65 1201/65 

236 อส.ทพ. แอ๋ว    เสยกระโทก 5520007063 ธ.นางรอง พ.ค. 65 1781/65 

237 น.ส. ชะบา    เสืออ่ิม 5520007576 ธ.บางบัว พ.ค. 65 1781/65 

238 ร.อ. โยธิน    รอ ทอง 5520008729 รพ.รร.6 ม.ีค. 65 601/65 

239 นาง ทิพวัลย์    พลเยี่ยม 5520008753 ธ.ปราณบุรี พ.ค. 65 1781/65 
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240 น.ส. ยอ ธิ า   บ าเพ็ญชอบ 5520009064 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

241 นาง ใจ    ออกหาญ 5520010614 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

242 นาย ภานรินทร์    มั่นคง 5520010633 ธ.โลตัส ประชาช่ืน พ.ค. 65 1781/65 

243 จ.ส.ต. พัฒน์พงษ์   ที่ปรึกษา 5520011095 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

244 นาง วารุณี    เอวจักร์ 5520011268 ธ.ฝาง พ.ค. 65 1781/65 

245 นาง สมควร    ขังเขตต์ 5520013468 สง.ปรมน.ทบ. เม.ย. 65 1201/65 

246 นาย สมชาย    ขังเขตต์ 5520013469 สง.ปรมน.ทบ. เม.ย. 65 1201/65 

247 น.ส. พิชามญช์ุ    แก่นบ ารุง 5520015313 ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต พ.ค. 65 1781/65 

248 นาง จุไรภรณ์    พ่วงส าโรง 5520015319 ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต พ.ค. 65 1781/65 

249 น.ส. บุผา    จีระบุตร์ 5520016126 ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก พ.ค. 65 1781/65 

250 นาง ศิริวรรณ    ท่ีปรึกษา 5520016198 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

251 นาย สมศัก ิ์สิทธ์ิ   ท่ีปรึกษา 5520016199 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

252 น.ส. อัจฉรา    บรรเทากิจ 5520017164 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 65 1781/65 

253 จ.ส.อ. สมศัก ิ์    ก้านอินทร์ 5520017578 ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉ.ช. พ.ค. 65 1781/65 

254 นาย ธง    ชะรอยรัมย์ 5530000491 ธ.สนามเป้า พ.ค. 65 1781/65 

255 นาง พัชลี    จันทร์ขอนแก่น 5530000771 ส.พัน.6 พล.ร.6 เม.ย. 65 1201/65 

256 นาง โอภาส    ทราจารวัตร 5530001881 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

257 นาง ระยะ    นัยเนตร 5530002129 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65 

258 นาย จ าปี    กุลค า 5530002712 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65 

259 จ.ส.อ. ชิษณุพรรณ  ประโยธิน 5530002774 ช.พัน.1 พล.1 รอ. เม.ย. 65 1201/65 

260 นาง รัตนา    สุขใจ 5530004168 ธ.ปราจีนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

261 ร.ต. จตุรงค์    เอฬกินฑะ 5530004272 ธ.ที-สแควร์ พ.ค. 65 1781/65 
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262 น.ส. อาภาพร    พาหะนิชย์ 5530007750 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 65 1781/65 

263 นาย ภาณุพงศ์    คิ ควร 5530008502 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

264 อส.ทพ. บุญเลิศ    แป้น ้วง 5530009053 ธ.นราธิวาส พ.ค. 65 1781/65 

265 จ.ส.ต. นเรนทร์ฤทธ์ิ  วงศ์เกตุ 5540000554 ธ.เตาปูน พ.ค. 65 1781/65 

266 ส.ท. ธีระยุทธ    คงเหมือน 5540002255 สพ.ทบ. ม.ีค. 65 601/65 

267 ส.ท. อ ิศัก ิ์    ผมหอม 5540002568 ธ.เซ็นทรัล-ข.ก. พ.ค. 65 1781/65 

268 ส.อ. เชิ ศัก ิ์    พะนะลา 5540002887 พล.ม.3 เม.ย. 65 1201/65 

269 นาย ปิยพนธ์    นามสว่าง 5540004004 ธ.โลตัส ประชาช่ืน พ.ค. 65 1781/65 

270 น.ส. ธาริ า    สิงห์ไกร 5540005085 ธ.สะพานควาย พ.ค. 65 1781/65 

271 น.ส. อาภรณ์      าคล้าย 5540005280 ธ.กาญจนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

272 นาย วันทอง    เทพอาษา 5540005334 ธ.ร้อยเอ็  พ.ค. 65 1781/65 

273 ส.อ. ธีราทร    กุมผัน 5540005671 ธ.ร้อยเอ็  พ.ค. 65 1781/65 

274 อส.ทพ. จรัล    จันทร์อินทร์ 5540006424 ธ.อุบลราชธาน ี พ.ค. 65 1781/65 

275 นาย บุญคาน    กุมผัน 5540008871 ธ.ร้อยเอ็  พ.ค. 65 1781/65 

276 นาง ละมัย    กุมผัน 5540008872 ธ.ร้อยเอ็  พ.ค. 65 1781/65 

277 อส.ทพ. พัฒนัย    จันทะคุณ 5540008934 กรม ทพ.21 เม.ย. 65 1201/65 

278 อส.ทพ. สัญญา    สีทาสังข์ 5540008945 กรม ทพ.21 เม.ย. 65 1201/65 

279 อส.ทพ. ชัยวุฒิ    ยศปัญญา 5540009266 กรม ทพ.21 เม.ย. 65 1201/65 

280 นาย ไพฑูรย์    สาเกตุ 5550001079 ธ.สนามเสือป่า พ.ค. 65 1781/65 

281 อส.ทพ. ชายแ น   เพ็ชรรัตน์ 5550001100 กรม ทพ.13 ม.ีค. 65 601/65 

282 น.ส. พิรนันท์    อุ่นจิตต์ 5550001237 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 65 1781/65 

283 นาง  าราวรรณ    รัตนฉายา 5550001447 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 
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284 จ.ส.อ. สุรสิทธ์ิ    ก าจร 5550001480 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

285 ส.ท. เชิ พงษ ์   แ งกองโค 5550002120 ธ.อุตร ิตถ์ เม.ย. 65 1201/65 

286 นาง ทองสี    ก าจร 5550002346 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

287 ส.อ. ฐิตินันท์   สุพรรณนนท์ 5550004199 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65 

288 จ.ส.อ. กิตติศัก ิ์    กะติกา 5550004359 ช.พัน.9 พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65 

289 อส.ทพ. ศรีศัก ิ์    ช่วงชัย 5550006285 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65 

290 ร.ต.หญิง นัทธ์ชนัน    สุศิวะ 5550006514 รพ.รร.6 ม.ีค. 65 601/65 

291 อส.ทพ. ประสาท  หารวิเศษ 5550006851 ธ.บุรีรัมย์ พ.ค. 65 1781/65 

292 อส.ทพ. มูล    กุลมาศ 5550006885 ธ.นางรอง พ.ค. 65 1781/65 

293 นาง จอมใจ    สุธรรม 5550007439 กรม ทพ.26 เม.ย. 65 1201/65 

294 ส.อ. อานนท์    อุ้มญาติ 5550008355 ป.9 พัน.9 เม.ย. 65 1201/65 

295 นาง โสภา    วัฒนเลขา 5550008384 ธ.โลตัส ประชาช่ืน พ.ค. 65 1781/65 

296 พล.อส. ธีระพงษ ์   เชิ ช่ือ 5550009985 มทบ.18 เม.ย. 65 1201/65 

297 อส.ทพ. ฉลอง    สมไพ 5550011180 กรม ทพ.21 เม.ย. 65 1201/65 

298 น.ส. พัฐน์อร  ศรีธนิตนามบุรี 5550011328 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก พ.ค. 65 1781/65 

299 ส.ท. วิรัตน์    ลือชา 5550011826 ร.17 พัน.4 เม.ย. 65 1201/65 

300 นาง นภมณี    ภู่ละมัย 5550012421 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 65 1781/65 

301 ส.ท. ปิยะพงษ์    เศษลือ 5550012477 ร.16 พัน.1 เม.ย. 65 1201/65 

302 ส.อ. ธีระยุทธ    โสภา 5560000070 ธ.ล าปาง พ.ค. 65 1781/65 

303 จ.ส.ท. พรรณเชษฐ  ศรีรินยา 5560002384 ร.17 พัน.3 เม.ย. 65 1201/65 

304 นาง ทักษพร    ภาคีธง 5560002711 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

305 นาย ธนากร    อายุยืน 5560002712 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 
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306 นาย เกษม    วงค์ขัติ 5560003957 ธ.พะเยา พ.ค. 65 1781/65 

307 น.ส. รัตติกาล    วงค์ขัติ 5560003966 ธ.พะเยา พ.ค. 65 1781/65 

308 ส.อ. วัชชกร    วรเชษฐ์ 5560004194 พัน.พัฒนา 2 เม.ย. 65 1201/65 

309 นาง แต๋ว    แท้สูงเนิน 5560004805 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65 

310 ส.อ. พงษ์ศิริวัฒน์  เอี่ยมมงคล 5560005145 ธ.สนามเป้า พ.ค. 65 1781/65 

311 ส.ท. เจตนา    ศรีชมภู 5560006514 ธนาณัติ เม.ย. 65 1661/65 

312 นาย ชาติชาย    จันทร์เกษ 5560008070 ธ.ส านักพหลโยธิน พ.ค. 65 1781/65 

313 น.ส. ณัฎฐ์ธัญศา   พลายละหาร 5560008812 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 65 1781/65 

314 ส.อ. วัชราวุฒิ    ปลื้มวงศ์ 5560008827 พล.ร.4 เม.ย. 65 1201/65 

315 น.ส. พิมพ์ลภัส    รินวงษ์ 5560009116 กอง สพบ.พล.ม.1 เม.ย. 65 1201/65 

316 อส.ทพ. ศุภชัย    ฤทธิแสง 5560009961 กรม ทพ.21 เม.ย. 65 1201/65 

317 อส.ทพ. เอกรักษ์  ศรีเศษพิมพ ์ 5560009967 กรม ทพ.21 เม.ย. 65 1201/65 

318 อส.ทพ. ศุภโชค    จันทร 5560010253 กรม ทพ.14 เม.ย. 65 1201/65 

319 นาง มลีวรรณ์     ้วงสงกา 5560010803 ธ.ส านักพหลโยธิน พ.ค. 65 1781/65 

320 นาง พรทิพย์    พลายละหาร 5560010845 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 65 1781/65 

321 ส.ท. ปกรณ์    สกุลเกสรีวรรณ 5560012770 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65 

322 นาย กันตชาติ  เกษมสันต์ ณ อยุธยา 5560013537 ธ.สนามเป้า พ.ค. 65 1781/65 

323 ส.อ. พงษ์พัฒน์    พรหมชนะ 5570000488 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65 

324 นาง อนัญญา    ศรีวันนา 5570000737 ธ.กาญจนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

325 ส.อ. นิกร    ขันเงิน 5570000772 ร.23 พัน.1 เม.ย. 65 1201/65 

326 ส.อ. จักรพงษ์    เชิญนอก 5570001349 ช.พัน.9 พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65 

327 นาย ราญ    ค าพรม 5570001668 ธ.อุตร ิตถ์ พ.ค. 65 1781/65 
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328 ส.อ. ธีระวัฒน์    สิงหราช 5570001852 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

329 ส.ต. ธนาธิป    สรรพช่าง 5570002205 ร.2 พัน.2 รอ. ม.ีค. 65 601/65 

330 จ.ส.ท. ประสิทธ์ิ    ค าวั  5570005616 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

331 นาย มนัส    ทวีญาติ 5570005627 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 

332 อส.ทพ. พิเชษฐ์    แก้ว ี 5570006553 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65 

333 ส.อ. ศัก ิ์นรินทร์  กรุงแสนเมือง 5570006926 ธ.เซ็นทรัล-ช.ร. พ.ค. 65 1781/65 

334 นาง สมหมาย    คุ้มทรัพย์ 5570007099 ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต พ.ค. 65 1781/65 

335 อส.ทพ. วัฒนา    หงษ์ศรี 5570007137 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65 

336 อส.ทพ. สมศัก ิ์    เลื่อมค า 5570007142 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65 

337 นาง วนิ า    อายุยืน 5570012155 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

338 นาง สมคิ     สุเมธรัตนศรี 5570012305 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ค. 65 1781/65 

339 นาย จเล    แก้วกล่อม 5570012460 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. พ.ค. 65 1781/65 

340 อส.ทพ. อภินันท์    พันธ์ศรี 5570012920 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65 

341 ส.ต. จักรพันธ์ุ    พงษ์โอสถ 5570013524 ม.5 พัน.20 รอ. ม.ีค. 65 601/65 

342 ส.ต. วรรณรภ    ราชสีห์ 5570013920 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

343 ส.ต. อิศราวุฒิ    แก้วชะอุ่ม 5570015644 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 ม.ีค. 65 601/65 

344 อส.ทพ. จารุพงศ์    ขุมทอง 5570015661 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65 

345 น.ส. รุ่งอรุณ    พูลเพิ่ม 5580000113 ธ.ยโสธร พ.ค. 65 1781/65 

346 นาย สุเทพ    ราชสีห ์ 5580000660 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

347 นาง ธีระ    ราชสีห์ 5580001386 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

348 นาย ปนัสย์    นนทวานิช 5580001447 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65 

349 ส.ต. ชาญชัย    บุ  า 5580002497 ร.13 เม.ย. 65 1201/65 
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350 ส.อ. สนธยา    แสนทวีสุข 5580003283 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 

351 ส.ท. เอกรินทร์   ตะกรุ สงฆ์ 5580005702 กรม ทพ.33 เม.ย. 65 1201/65 

352 นาย ปรีชา    รินวงษ ์ 5580005706 กอง สพบ.พล.ม.1 เม.ย. 65 1201/65 

353 นาง สมบูรณ์    รินวงษ์ 5580005707 กอง สพบ.พล.ม.1 เม.ย. 65 1201/65 

354 นาย นิกร    หลวงชัย 5580006212 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 

355 ส.อ. วชิระ    น ้าสี 5580006927 ป.2 พัน.12 รอ. เม.ย. 65 1201/65 

356 นาง เสาร์    เชิญนอก 5580007190 ช.พัน.9 พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65 

357 ส.ต. ก าชัย    อินทะชิ  5580008484 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

358 นาง วงเ ือน    เจริญเกียรติ 5580008499 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

359 นาย วิชิต    เครือแสง 5580008500 ธ.โรบินสัน สมุทรปราการ พ.ค. 65 1781/65 

360 ส.อ. ชนินทร    จุมปูสาร 5580012417 ร.17 พัน.3 เม.ย. 65 1201/65 

361 อส.ทพ. ภาณุพงศ์  แก้วคงธรรม 5580012461 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65 

362 ส.ท. ไชยวัฒน์    เหล่าเจริญ 5580013106 ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ พ.ค. 65 1781/65 

363 นาง วัลภา    วิยะรส 5580013878 ธ.บุรีรัมย์ พ.ค. 65 1781/65 

364 นาย ปรีชา    เปียรักใคร่ 5580014050 ธ.ปราณบุรี พ.ค. 65 1781/65 

365 ส.ท. ชนะพล    เฉลิมสุข 5590002676 ธ.หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ พ.ค. 65 1781/65 

366 ส.อ. ภานุวัฒน์    ช านาญ 5590002990 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 65 1781/65 

367 ส.ต. พร้อมทรัพย์  รจิตรุ่งโรจน์ 5590003199 ป.6 พัน.106 เม.ย. 65 1201/65 

368 นาง เพ็ญ    ฟุ้งสกุล 5590003898 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65 

369 พ.ต.หญิง มยุรี    ฟุ้งสกุล 5590003899 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65 

370 นาย สมัย    ฟุ้งสกุล 5590003900 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65 

371 นาย ธีรพล    เช้ือแพ่ง 5590004346 ธ.ส านักราช  าเนิน พ.ค. 65 1781/65 
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372 นาง สังวาลย์    อินทร์หอม 5590004806 ธ.บิ๊กซ-ีลพบุรี 2 พ.ค. 65 1781/65 

373 นาย สีคุณ    จันทรบุรี 5590005326 ธ.อุ รธาน ี พ.ค. 65 1781/65 

374 น.ส. วายุนี    ชัยนาฮี 5590005942 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

375 นาย สุทิ    ชัยนาฮี 5590005951 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

376 นาง สุภาพร    เสนาภัก ิ์ 5590006156 ธ.อุ รธาน ี พ.ค. 65 1781/65 

377 นาง สมจีน    วงค์ค าวัง 5590006619 ธ.สนามเป้า พ.ค. 65 1781/65 

378 น.ส. สาวิกา    นามโท 5590006890 ร.12 พัน.1 รอ. เม.ย. 65 1201/65 

379 นาย สุธรรม    นามโท 5590006891 ร.12 พัน.1 รอ. เม.ย. 65 1201/65 

380 นาง สุพิศ    นามโท 5590006893 ร.12 พัน.1 รอ. เม.ย. 65 1201/65 

381 นาย ประ ิษฐ์    ขันเงิน 5590007105 ร.23 พัน.1 เม.ย. 65 1201/65 

382 นาย ไพเราะ    ตระกรุ สงฆ์ 5590007160 กรม ทพ.33 เม.ย. 65 1201/65 

383 นาง นวลนิจ    เหล่าเจริญ 5590007938 ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ พ.ค. 65 1781/65 

384 นาย วินัย    เหล่าเจริญ 5590007940 ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ พ.ค. 65 1781/65 

385 จ.ส.ต. จิระเ ช    ศิริปโชติ 5590008077 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 

386 ส.ต. ณัฐพล    แก้วนารี 5590008674 พธ.ทบ. เม.ย. 65 1201/65 

387 นาง เสร็จ    พะนะลา 5590008902 พล.ม.3 เม.ย. 65 1201/65 

388 ส.ท. สุขเกษม    ชมโฉม 5590009322 ธ.ปราจีนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

389 พล.อส. ศุภกิจ    กล่อมภิรมย์ 5590010141 มทบ.18 เม.ย. 65 1201/65 

390 นาง บงกชวรรณ   รื่นเริงบุญ 5590011030 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 

391 นาง นิศากร    เชิญนอก 5590013273 ช.พัน.9 พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65 

392 นาง สมพาน    ตองติ รัมย์ 5590013275 ช.พัน.9 พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65 

393 นาย ศรุต    ทัพพเศวต 5600000107 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก พ.ค. 65 1781/65 
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394 นาย เทศน์    อินทรักษ์ 5600000857 ธ.ยโสธร พ.ค. 65 1781/65 

395 ส.อ. ธนบ ี    ป้อมทองแ ง 5600001807 ม.พัน.12 พล.ม.1 เม.ย. 65 1201/65 

396 ส.อ. เนติพงษ ์   พิมพิลา 5600001817 ม.พัน.12 พล.ม.1 เม.ย. 65 1201/65 

397 ส.ท. ธีรศัก ิ์    ทองพานิช 5600002518 ธ.ปราณบุรี พ.ค. 65 1781/65 

398 นนส. ชัชวาล    อินกอง 5600003383 ร.2 พัน.2 รอ. เม.ย. 65 1201/65 

399 นนส. พิพัฒน์พล    ไผ่โสภา 5600003603 ร.13 พัน.3 เม.ย. 65 1201/65 

400 อส.ทพ. คทาวุธ    หาญทวีป 5600005456 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65 

401 ส.อ. วาณิช    จุลวงศ์ 5600005852 ธ.กระบี่ พ.ค. 65 1781/65 

402 ส.ท. สุวัฒน์    ปิ่นมุข 5600007669 ธ.ปราจีนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

403 นาย นพรัตน์    มโนวงศ์ 5600009191 ธ.เชียงราย พ.ค. 65 1781/65 

404 น.ส. อรุณี    มโนวงศ์ 5600009192 ธ.เชียงราย พ.ค. 65 1781/65 

405 ส.ท. นราธิป    กายเมืองปัก 5600009195 ธ.ชลบุรี พ.ค. 65 1781/65 

406 ส.อ. ชนมภูมิ    ศรีมุงคุณ 5600009974 ม.พัน.21 พล.ร.6 เม.ย. 65 1201/65 

407 อส.ทพ. พนมรุ้ง    ศรีสม 5600010213 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65 

408 น.ส. อรอุมา    วรรณนิยม 5600010361 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

409 น.ส. ปิยานุช    ภูมิผักแว่น 5600010681 ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็  พ.ค. 65 1781/65 

410 ส.อ. สันติ    แก้วทอง 5600013776 ร.29 เม.ย. 65 1201/65 

411 นนส. พรรณศัก ิ์    ค าภา 5610000792 บชร.1 ม.ีค. 65 601/65 

412 ส.ต. วิชัย    ใจกล้า 5610002890 ม.5 พัน.20 รอ. พ.ย. 64 4901/64 

413 ส.ท. นวมินทร์    บุญส่ง 5610003547 ร.7 พัน.2 เม.ย. 65 1201/65 

414 อส.ทพ. สุทิวัส    ค าแสง 5610004440 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65 

415 นาง สุมาลี    น้อยหลุบเลา 5610004478 ร้อย.ม.(ลว.) 6 เม.ย. 65 1201/65 
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416 นาง ปัทมพร    บุตรี 5610007065 ธ.อ านาจเจริญ พ.ค. 65 1781/65 

417 ส.ต. ไพรวัลย์    ศัก ิ์ศรี 5610007609 ธ.สระบุรี พ.ค. 65 1781/65 

418 ส.อ. จตุรงค์    ก่ิงโพธิ ์ 5610008249 ร.2 พัน.2 รอ. ก.ค. 62 2421/62 

419 ส.อ. เจตสิริ    อัครวณิชชา 5610010286 พัน.พัฒนา 2 เม.ย. 65 1201/65 

420 ส.อ. เพชร    ศรฤทธิ์ชิงชัย 5610010288 พัน.พัฒนา 2 เม.ย. 65 1201/65 

421 ส.ท. ศุภฤกษ์    ขันธ์พานิช 5610011263 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 

422 อส.ทพ. ศตคุณ  เสนะสุทธิพันธุ์ 5610011525 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65 

423 นาง จันทร์เพ็ญ    รีเบี้ยว 5610011905 ร.12 รอ. เม.ย. 65 1201/65 

424 ส.ต. โชคชัย    ประสานศัก ิ์ 5610012057 ธ.บางบัว พ.ค. 65 1781/65 

425 ส.ต. ภคณัฏฐ์   คุ้มอุ มทรัพย์ 5610012936 ธ.ปราจีนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

426 ส.ต. ชัยยะ    แก้วโชติ 5610013056 พัน.ขส.23 บชร.3 เม.ย. 65 1201/65 

427 ส.ต. อัครินทร์  พิทยาธนวรรักษ์ 5610013282 พัน.พัฒนา 2 เม.ย. 65 1201/65 

428 นาย อนุชา    สงวนทรัพย์ 5610014487 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ค. 65 1781/65 

429 น.ส. อัญชลี    สงวนทรัพย์ 5610014488 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ค. 65 1781/65 

430 นาย ม้วน    ชาว อนคา 5620000657 ธ.โรบินสัน สุพรรณบุรี พ.ค. 65 1781/65 

431 นาง สีนวล    ชาว อนคา 5620000658 ธ.โรบินสัน สุพรรณบุรี พ.ค. 65 1781/65 

432 ส.ท. ยุทธนา    ชัยชิต 5620003543 ธ.เซ็นทรัล-ข.ก. พ.ค. 65 1781/65 

433 นาย ธนพล    ทองอ่อน 5620004742 ธ.สระบุรี พ.ค. 65 1781/65 

434 นาย วรพชร    ชัยสวรรค์ 5620008072 ธ.โลตัส โคราช 2 พ.ค. 65 1781/65 

435 นาง เรณู    มุลการ 5620008509 ร.29 พัน.3 เม.ย. 65 1201/65 

436 น.ส. สุ ใจ    กองชัย 5620008984 ธ.สนามเสือป่า พ.ค. 65 1781/65 

437 ส.ต. ธนา    วันละภา 5620009037 มทบ.26 เม.ย. 65 1201/65 
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438 นาย ธีรนิติ    จันทร์โพธิ์กลาง 5620010459 ธ.พุทธมณฑล พ.ค. 65 1781/65 

439 น.ส. อนุสรา    มานะ 5620011811 ป.2 พัน.12 รอ. เม.ย. 65 1201/65 

440 ส.ต. ธนพัฒน์    วงษโ์พธสิาร 5620012947 ม.4 พัน.25 รอ. พ.ย. 64 4901/64 

441 ส.ต. ธนารักษ์    กันนิล 5620012992 ม.5 พัน.20 รอ. พ.ย. 64 4901/64 

442 ส.ต. พิธิวัต    น ้าเย็น 5620013397 ม.5 พัน.24 รอ. พ.ย. 63 4561/63 

443 ส.ต. สิรวิชญ์    โรจนศิลป์ 5620013990 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65 

444 ส.ต. อธิพงศ์    พลแสน 5620014112 ม.5 พัน.24 รอ. พ.ย. 63 4561/63 

445 ส.ต. เอกรัตน์    แสนทุมมา 5620014248 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65 

446 ส.ต. วรวุธ    เกษแก้ว 5620014907 ร.13 พัน.3 เม.ย. 65 1201/65 

447 ส.ท. กิตติ    อุ่นเรือน 5620015934 รพศ.4 พัน.2 เม.ย. 65 1201/65 

448 นาย ภิญโญ    ร่วมเชื้อ 5620016130 สส. เม.ย. 65 1201/65 

449 อส.ทพ. สุทิวัช    บัวขาว 5620017008 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65 

450 นาง อุษา    คร้ามประยูร 5630000242 ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉ.ช. พ.ค. 65 1781/65 

451 น.ส. ภัสพร    พรประเสริฐ 5630001651 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 

452 นาย มงคล    วันละภา 5630001990 มทบ.26 เม.ย. 65 1201/65 

453 นาง ลี    วัลละภา 5630001991 มทบ.26 เม.ย. 65 1201/65 

454 นาย อลงกรณ์    คันศร 5630002882 รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ก.พ. 65 1/65 

455 ส.ต. ศิรวุฒิ    บุญเทพ 5630005533 ม.พัน.12 พล.ม.1 เม.ย. 65 1201/65 

456 นาง เกษร    จันทะลุน 5630008196 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65 

457 ส.ต.ท. วัชระ    จันทะลุน 5630008198 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65 

458 นาย แก้ว    แสนหลวง 5630008403 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 

459 ร.อ. อนุเทพ    สมบูรณ์ธรรม 5630009901 ธ.พิษณุโลก พ.ค. 65 1781/65 
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460 ส.ต. เจริญ    ทองสุข 5630013640 ม.1 พัน.1 รอ. พ.ย. 64 4901/64 

461 ส.ต. เจษฎาพันธ์    สุกัณศิล 5630013659 ม.1 พัน.1 รอ. พ.ย. 64 4901/64 

462 ส.ต. เฉลิมชัย    แสงพล 5630013672 ม.1 พัน.1 รอ. พ.ย. 64 4901/64 

463 ส.ต. สุรศัก ิ์    โสรสจิน า 5630015092 ป.2 พัน.2 รอ. พ.ย. 64 4901/64 

464 น.ส. นภาพร    โอณะวัตร 5640001641 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65 

465 นาง พรมมา    โอณะวัตร 5640001643 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65 

466 น.ส. จิราภา    ประทาพันธ์ 5640001662 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

467 อส.ทพ. พัทธนันท์  ทอผ้าทอง 5640001789 กรม ทพ.36 เม.ย. 65 1201/65 

468 นาย บุญยัง    อ่องอร่าม 5640002026 ช.3 พัน.302 เม.ย. 65 1201/65 

469 นาง สายบัว    อ่องอร่าม 5640002028 ช.3 พัน.302 เม.ย. 65 1201/65 

470 ส.ต. วุฒิพงศ์     อ กระโทก 5640002648 ป.2 พัน.102 รอ. ม.ีค. 64 541/64 

471 นาย วุฒิไกร    อุไร 5640003461 ร.13 พัน.3 เม.ย. 65 1201/65 

472 นาง อ าพร    อุไร 5640003463 ร.13 พัน.3 เม.ย. 65 1201/65 

473 อส.ทพ. ชาญณรงค์  ช านาญสืบ 5640004513 กรม ทพ.26 เม.ย. 65 1201/65 

474 นาง ลันนี    สลักศิลป์ 5640005166 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65 

475 น.ส. ปาริชาติ    แจ้งสว่าง 5640005632 พล.ม.2 รอ. เม.ย. 65 1201/65 

476 ส.ต. กิตติธัช    อ่ิมศิริ 5640006676 ม.พัน.29 รอ. ม.ีค. 65 601/65 

477 นาย ปุญยพัฒน์   พิมพ์เหมือน 5640009293 ธ.อุตร ิตถ์ พ.ค. 65 1781/65 

478 อส.ทพ. ซาการียา    วิชา 5650002063 กรม ทพ.41 ก.พ. 65 1/65 

479 อส.ทพ. สวชา    ประไวย์ 5650003344 กรม ทพ.41 ก.พ. 65 1/65 

480 ส.ท. พีรวิชญ์    สินสกุลวิวัฒน์ 5650003506 รร.ม.ศม. ม.ีค. 65 601/65 

481 ส.อ. ประพาส    งามประโคน 5650004002 ม.1 พัน.1 รอ. ม.ีค. 65 601/65 

สวัสดิการสาร กันยายน  2565 73 



ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง 

482 ร.ต. วรุจน์    แก้ววิเศษ ต100678/28 ธ.ปราณบุรี พ.ค. 65 1781/65 

483 นาง หนูพั     บุตรพรหม ต100930/28 ธ.สกลนคร พ.ค. 65 1781/65 

484 พ.ต. โกญจนาท    มากนวล ต103416/28 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 65 1781/65 

485 นาง อารีย์    มากนวล ต103417/28 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 65 1781/65 

486 นาง ถวิล    ใจคง ต103696/28 ธ.สกลนคร พ.ค. 65 1781/65 

487 นาง ชุบ    วงศ์เงินยวง ต104682/28 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 

488 จ.ส.อ. ธีรพัฒน์    ทองเสง่ียม ต109487/29 ธ.โพธาราม พ.ค. 65 1781/65 

489 จ.ส.อ. วิพัฒน์    ผ ุงทอง ต110091/29 ธ.ลพบุรี พ.ค. 65 1781/65 

490 นาง สมจิตร์    จาบจันทึก ต113480/29 ธ.ปักธงชัย พ.ค. 65 1781/65 

491 นาง พรสวรรค์  อาทรอรัญญกิจ ต113606/29 ธ.ตลา ถนอมมิตร วัชรพล พ.ค. 65 1781/65 

492 นาย วชรันต์    สุขสมบูรณ์ ต113672/29 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

493 น.ส. สมนึก    พิณเสนาะ ต113701/29 ธ.อยุธยา พ.ค. 65 1781/65 

494 นาง รัตนวรรณ    พิมพ์ปรุ ต115974/29 ธ.สุรินทร์ พลาซ่า พ.ค. 65 1781/65 

495 นาง พิกุลกาญจน์  ศิริไชยจ านงค์ ต11651/13 ธ.ประชานิเวศน์ 1 พ.ค. 65 1781/65 

496 นาง จินตนา    ทองเกิ  ต118188/29 ธ.ตาก พ.ค. 65 1781/65 

497 นาย ส าเนียง    พลายละหาร ต119933/29 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 65 1781/65 

498 นาง ขันทอง    จันทร์หอม ต122085/29 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 

499 นาง ประ ับ    อินทนู ต12261/13 ธ.เพชรบุรี พ.ค. 65 1781/65 

500 จ.ส.ต. ไมตรี    ทิศลา ต123181/29 ธ.พะเยา พ.ค. 65 1781/65 

501 นาง เสง่ียม    ล ้าเสถียร ต124116/29 ธ.สระบุรี พ.ค. 65 1781/65 

502 นาง จรูญศรี    คุ้มสวัส ิ์ ต124642/29 ธ.สามพราน พ.ค. 65 1781/65 

503 นาง ส าเภา    โกศล ต12552/14 ธ.รามอินทรา กม.8 พ.ค. 65 1781/65 
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504 นาง วิจิตรา    บญุเสรมิ ต128441/30 ธ.ยอ่ยคา่ยสรุนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

505 นาง แพรวพรรณ    สรุโิย ต128495/30 ธ.รอ้ยเอ็ด พ.ค. 65 1781/65 

506 นาง ปราณี    อาจกลา้ ต130198/30 ธ.ศนูยร์าชการฯ (อาคาร บี) พ.ค. 65 1781/65 

507 นาย ไหม    ทองสา ต130205/30 ธ.หลม่สกั พ.ค. 65 1781/65 

508 นาง จนัทรจิ์รา    บรรเทากิจ ต131465/30 ธ.อรญัประเทศ พ.ค. 65 1781/65 

509 นาย เผา่    ใจหวงั ต132624/30 ธ.ช่องนนทร ี พ.ค. 65 1781/65 

510 ร.ต. จรญั    ชวูงษ์ ต133150/30 ธ.สีแ่ยกขว่งสงิห-์ช.ม. พ.ค. 65 1781/65 

511 นาง จไุรรตัน ์   ทองค า ต133370/30 ธ.สนัป่าขอ่ย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65 

512 จ.ส.อ. สรุพล    ข าเดช ต133578/30 ธ.ปราจีนบรุ ี พ.ค. 65 1781/65 

513 ส.อ. สมัฤทธ์ิ    ภคู  าสอน ต134028/30 ธ.รอ้ยเอ็ด พ.ค. 65 1781/65 

514 นาง สมุาล ี   กองไกรรตัน ์ ต134059/30 
ธ.ถ.ประจกัษ์-แยก
ศาลหลกัเมือง พ.ค. 65 1781/65 

515 นาง สรุางค ์   บรูณตัิ ต134196/30 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ค. 65 1781/65 

516 นาง พยงุศร ี   โสมทอง ต134197/30 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ค. 65 1781/65 

517 นาง สมหมาย    ดวงใจ ต134581/30 ธ.ปากช่อง พ.ค. 65 1781/65 

518 จ.ส.ต. สบุรรณ ์   นาดี ต134792/30 ธ.ตระการพืชผล พ.ค. 65 1781/65 

519 ร.ท. สมบตัิ    สขุขมุ ต135143/30 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 

520 ร.ต. มนสั    ไชยชนะโสภณ ต136020/30 ธ.บางบวั พ.ค. 65 1781/65 

521 นาง ประนอม    ทองนชุ ต137507/30 ธ.ปราจีนบรุ ี พ.ค. 65 1781/65 

522 นาง ศิรพิร    น่ิมสดุใจ ต137553/30 ธ.รพ.ภมูิพลอดลุยเดช พ.ค. 65 1781/65 

523 นาย เพ็ชร ์   นิ่มสดุใจ ต137555/30 ธ.รพ.ภมูิพลอดลุยเดช พ.ค. 65 1781/65 

524 น.ส. นนัทิยา    นกแกว้ ต137751/30 ธ.ศนูยร์าชการฯ (อาคาร บี) พ.ค. 65 1781/65 

525 นาง จ าเนียร    ทองประเสรฐิ ต140255/30 ธ.อยธุยา พ.ค. 65 1781/65 
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526 นาง สมคิ     โตสิงขร ต140262/30 ธ.อุทัย-อยุธยา พ.ค. 65 1781/65 

527 นาง ธิ าทิพย์    อุ มบัว ต140838/30 ธ.ชุมแพ พ.ค. 65 1781/65 

528 นาง ศรินทิพย์    กรพิพัฒน ์ ต140962/30 ธ.สวนจตุจักร พ.ค. 65 1781/65 

529 นาง ทองศรี    บัวขาว ต142083/30 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65 

530 นาง สังวาลย์    ศัก ิ์วงค์ ต142734/30 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. พ.ค. 65 1781/65 

531 นาง สมใจ    มธุรส ต145797/30 สส. เม.ย. 65 1201/65 

532 นาง พระยศ    ตรีนก ต146080/31 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 

533 ร.ท. กฤษฎา    ป้องกัน ต146114/31 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก พ.ค. 65 1781/65 

534 นาง ศศิร์ธา    ทองเจริญ ต146500/31 ธ.บ้านฉาง พ.ค. 65 1781/65 

535 นาง พัว    วิชาเฟือง ต150429/31 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

536 นาง ธัญรัศม์  มงคลแก้วพงศภัค ต150747/31 ธ.ย่อยถนนศรีนครินทร์-ลาซาล พ.ค. 65 1781/65 

537 ร.ต. ยอ     อยู่เพชร ต152447/31 ธ.สระแก้ว พ.ค. 65 1781/65 

538 นาง ชูศรี    ฉิมเอี่ยม ต154540/31 ธ.พิษณุโลก พ.ค. 65 1781/65 

539 นาง บุญช่ืน     ้วงแก้ว ต155690/31 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 

540 น.ส. กิตติจ าเริญ  อนันต์ศาสตร์ ต155998/31 ธ.ปทุมธาน ี พ.ค. 65 1781/65 

541 น.ส. กนกรัตน์    ค ่าอ านวย ต158350/31 ธ.ปราจีนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

542 นาง สมจิต    เนียมสุ่ม ต158491/31 ธ.อุทัย-อยุธยา พ.ค. 65 1781/65 

543 จ.ส.อ.หญิง จันทร์ฉาย   เ ชะศิริ ต15993/15 ธ.น่าน พ.ค. 65 1781/65 

544 นาง จามรี    แสงศร ต160892/31 ธ.พิษณุโลก พ.ค. 65 1781/65 

545 นาง จิริยา    โคหมี ต162960/31 ธ.เตาปูน พ.ค. 65 1781/65 

546 นาง สะอา     เช้ือบุญมี ต164730/31 ธ.เพชรบูรณ์ พ.ค. 65 1781/65 

547 นาง ประไพ    ข้างจะงาม ต166930/31 ธ.พิษณุโลก พ.ค. 65 1781/65 
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549 นาง ถนอม    ข าล้วน ต170945/32 ธ.ราชบุรี พ.ค. 65 1781/65 

550 นาง บุบผา    ชั ชุ่ม ต171346/32 ธ.ราชบุรี พ.ค. 65 1781/65 

551 นาง อ าพร    อุ มรัตน์ ต173594/32 ธ.มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ พ.ค. 65 1781/65 

552 ส.อ. สมาน    กองแก้ว ต173935/32 ธ.สนามเสือป่า พ.ค. 65 1781/65 

553 นาง สุวีณา    คงเพียร ต177860/32 ธ.อ่างทอง พ.ค. 65 1781/65 

554 นาย วิลาศ    นาคบาศ ต179562/32 ธ.งามวงศ์วาน พ.ค. 65 1781/65 

555 นาง เยาว์ลักษณ์    บุญธรรม ต182013/32 ธ.บิ๊กซ-ีลพบุรี 2 พ.ค. 65 1781/65 

556 นาง จ ารัส    ก าแน่น ต182552/32 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 

557 ร.ต. ศิวรุจน์  วรรักษ์วัฒนาพร ต183565/32 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

558 นาง วลี    นุตมา ต183728/32 ธ.รามอินทรา กม.4 พ.ค. 65 1781/65 

559 นาง ทองค า    เกตุเ ชา ต185011/32 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. พ.ค. 65 1781/65 

560 นาย ก าพล    รัตนจางวาง ต185425/32 ธ.เตาปูน พ.ค. 65 1781/65 

561 จ.ส.อ. เกรียงพล   มนตรีพิลา ต185999/32 ธ.บุรีรัมย์ พ.ค. 65 1781/65 

562 นาง ล าใย    สระแก้ว ต186201/32 ธ.บุรีรัมย์ พ.ค. 65 1781/65 

563  .ต. สนั     บริสุทธ์ิ ต187202/32 ธ.เตาปูน พ.ค. 65 1781/65 

564 นาย ประกอบ    เ ชโพธ์ิ ต189465/32 ธ.ฝาง พ.ค. 65 1781/65 

565 นาง สมใจ     ้วงบัว ต189999/32 ธ.พิษณุโลก พ.ค. 65 1781/65 

566 นาง ค าแสง   จันทร์ประภาสกุล ต191666/32 ธ.น่าน พ.ค. 65 1781/65 

567 นาง อ้วน    โพธิสุยะ ต191814/32 ธ.สูงเม่น พ.ค. 65 1781/65 

568 นาย บุญมา    ป้องกัน ต192357/32 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก พ.ค. 65 1781/65 

569 จ.ส.อ. ศรีพจน์    บุญยืน ต193089/32 ธ.พะเยา พ.ค. 65 1781/65 

570 นาง ชมพิศ    จันทพรม ต193471/32 ธ.อ้อมใหญ่ พ.ค. 65 1781/65 
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571 นาง หอมไกล    แสงงาม ต194536/32 ธ.สระบุรี พ.ค. 65 1781/65 

572 นาง นิตยา    มาลัย ต194914/32 ธ.พนมสารคาม พ.ค. 65 1781/65 

573 จ.ส.อ. เชาว์    ในจิตต์ ต195628/33 ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต พ.ค. 65 1781/65 

574 น.ส. รสสุคนธ์    อ่อนศรี ต197104/33 ธ.อยุธยา พ.ค. 65 1781/65 

575 นาย อนันต์    รื่นพล ต197407/33 ธ.เตาปูน พ.ค. 65 1781/65 

576 นาง สงบ    ปรางจันทร์ ต199773/33 ธ.พิษณุโลก พ.ค. 65 1781/65 

577 นาย ต่วน    ชายพันธ์ ต201511/33 ธ.แฟรี่พลาซ่า-ข.ก. พ.ค. 65 1781/65 

578 นาง ทองม้วน    กลางนอก ต201988/33 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

579 นาง พุน    เสาสูง ต204654/33 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ พ.ค. 65 1781/65 

580 นาย ชุมพล    บรรเทากาจ ต204815/33 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 65 1781/65 

581 นาง ทองอิน    บรรเทากิจ ต204818/33 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 65 1781/65 

582 พ.ท. ไพสิฐ     ีสุข ต204842/33 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก พ.ค. 65 1781/65 

583 นาง นวลน้อย    ค าเครือคง ต205081/33 ธ.ตาก พ.ค. 65 1781/65 

584 นาง จีระพร    นิภาศิริกุล ต205115/33 ธ.ถ.ประจักษ-์แยกศาลหลักเมือง พ.ค. 65 1781/65 

585 นาง ทับทิม    แน่นอุ ร ต205874/33 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65 

586 นาง ปานจิตร    วรสหวัฒน์ ต206313/33 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า พ.ค. 65 1781/65 

587 นาย สมหวัง    ศรีสง่า ต206322/33 ธ.ยโสธร พ.ค. 65 1781/65 

588 จ.ส.อ. อภิวัชร์    ศาลางาม ต206840/33 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ พ.ค. 65 1781/65 

589 นาง เพ็ง    ครองยุติ ต207266/33 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65 

590 นาง ชัชณี    ศรีนามบุรี ต208732/33 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก พ.ค. 65 1781/65 

591 นาย ฮง    เหล่าหมั้น ต210184/33 ธ.ชุมพร พ.ค. 65 1781/65 

592 นาง มาลี    ศรีวิเศษ ต210811/33 ธ.พนมสารคาม พ.ค. 65 1781/65 
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593 จ.ส.อ. อุ ม  วรรณพราหมณ์ ต213673/33 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65 

594 นาง สมสมัย    เพ็ชรหาญ ต214177/33 ธ.แพร่ พ.ค. 65 1781/65 

595 น.ส. ลั  า    สงวนทรัพย์ ต215489/33 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ค. 65 1781/65 

596 นาง ธมล    งามพริ้ง ต215786/33 ธ.ย่อยแฟช่ัน ไอส์แลน ์ พ.ค. 65 1781/65 

597 นาง บัวเขียว    ศิริค าน้อย ต216176/33 ธ.พะเยา พ.ค. 65 1781/65 

598 นาง เกษจุฑา    เขียวเปรียว ต217053/33 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 

599 จ.ส.อ. เพิ่ม    สุขมณี ต217418/33 ธ.ลพบุรี พ.ค. 65 1781/65 

600 นาย ธโน ม    ว่องไววิศาล ต218864/33 ธ.ลพบุรี พ.ค. 65 1781/65 

601 นาง ส าเรา    เงาทอง ต219569/33 ธ.รังสิต-คลอง 3 พ.ค. 65 1781/65 

602 นาง เรณู    ศรี ี ต220049/33 ธ.ลพบุรี พ.ค. 65 1781/65 

603 นาง สาคร    สงค์ประเสริฐ ต221017/33 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี พ.ค. 65 1781/65 

604 นาง ล าพลอย    ฝันถึงภูมิ ต221636/33 ธ.หล่มสัก พ.ค. 65 1781/65 

605 นาง เพียงตา    ซื่อวาจา ต222975/33 ธ.โรบินสัน-กาญจนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

606 นาง ล้อม    อ้อยขาว ต223728/33 ธ.นครนายก พ.ค. 65 1781/65 

607 จ.ส.อ. สุเมธ    โพธิ ต223782/33 ธ.ปราจีนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

608 นาย ไพศาล    แซ่อื้อ ต224195/34 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี พ.ค. 65 1781/65 

609 นาง ส าราญ    ศิริสุวรรณ ต224301/34 ธ.มีนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

610 นาง ส ารอง    บัวสมบัติ ต224958/34 ธ.วังม่วง พ.ค. 65 1781/65 

611 นาง สัมพันธ์    กอง อน ต224983/34 ธ.บางขุนนนท์ พ.ค. 65 1781/65 

612 นาย ประวี    แสงเนตร ต225386/34 ธ.ร้อยเอ็  พ.ค. 65 1781/65 

613 นาง สุวะภาพ    หมื่นแสน ต225402/34 ธ.ยโสธร พ.ค. 65 1781/65 

614 นาย อนงค์    หาสุข ต225748/34 ธ.บ้านฉาง พ.ค. 65 1781/65 
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615 นาย ธวัช    อยู่ประยงค์ ต225885/34 ธ.ลพบุรี พ.ค. 65 1781/65 

616 นาง พรทิพย์    สุขหล้า ต226291/34 ธ.หล่มสัก พ.ค. 65 1781/65 

617 นาย ละออ    ม่วงมี ต226653/34 ธ.โรบินสัน สุพรรณบุรี พ.ค. 65 1781/65 

618 จ.ส.อ. ธีระศัก ิ์  แป้นพยัคฆ์ ต226746/34 กส.ทบ. ม.ีค. 65 601/65 

619 น.ส. พนอ    หอมสุวรรณ ต227010/34 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 65 1781/65 

620 น.ส. จารุวรรณ    จารุโยธิน ต227082/34 ธ.บางล าภู พ.ค. 65 1781/65 

621 นาง ละเมีย     สุขสมทิพย์ ต227676/34 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65 

622 นาย ก าจร    คล้ายเผ่าพงษ์ ต229903/34 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-บางนา พ.ค. 65 1781/65 

623 ร.อ. สุขี    แก้ววงษา ต230684/34 ธ.เลย พ.ค. 65 1781/65 

624 นาย ถาวร    ยม ี ต230742/34 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

625 ร.ต. อ ุลย์    แท้สูงเนิน ต231522/34 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65 

626 นาง จรุณ    สารบุญ ต231608/34 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

627 นาง วรรณา    มูลมงคล ต232465/34 ธ.เพชรบุรี พ.ค. 65 1781/65 

628 จ.ส.อ. ไพฑูรย์    ประวิเศษ ต232701/34 ธ.สันป่าข่อย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65 

629 นาง กรรณิการ์    ประวิเศษ ต232702/34 ธ.สันป่าข่อย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65 

630 นาง มาลัย    ไชยทน ต232782/34 ธ.เชียงราย พ.ค. 65 1781/65 

631 นาง บุญช่วย    นาคสุวรรณ ต234723/34 ธ.พิษณุโลก พ.ค. 65 1781/65 

632 ร.ต. อุทัย    สนกระแสร์ ต23533/18 ธ.ราชบุรี พ.ค. 65 1781/65 

633 จ.ส.อ. เฉลิมพล    โอฬารสกุล ต237417/34 ธ.สี่แยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 65 1781/65 

634 นาง อ าพร    ผ ุงทอง ต237499/34 ธ.ลพบุรี พ.ค. 65 1781/65 

635 นาง สาวิตรี    มิ่งขวัญ ต237980/34 ธ.โลตัส ประชาช่ืน พ.ค. 65 1781/65 

636 นาง ละมูล    จารย์ลี ต239486/34 ธ.นครนายก พ.ค. 65 1781/65 
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637 นาง อุไร    ทับมัย รี ต239949/34 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 65 1781/65 

638 นาย พิมพ์    ใจอ่อน ต240132/34 ธ.ยโสธร พ.ค. 65 1781/65 

639 นาง จุติพร    กาญจนพิมาย ต240294/34 ธ.บุรีรัมย์ พ.ค. 65 1781/65 

640 ร.ต. วิชัย    ฮว ใหม่ ต240726/34 ธ.สนามเป้า พ.ค. 65 1781/65 

641 นาง ฉวีวรรณ    ชูจิตต์ ต241410/34 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65 

642 นาง บน    นิ่มปรางค ์ ต241520/34 ธ.ปราจีนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

643 ร.ท. ชุมพร    เคหะพันธ์ุสกุล ต241785/34 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ค. 65 1781/65 

644 นาย สายัณห์    สุคันธา ต241844/34 ธ.มีนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

645 นาง วรรณา    กิจนุสนธิ์ ต242244/34 ธ.ถ.สามัคคี พ.ค. 65 1781/65 

646 จ.ส.อ. สุวิจักขณ์  พรรณพิจิตร ต244196/34 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 

647 จ.ส.ท. พรเทพ    ใจ ี ต244818/34 ธ.ลพบุรี พ.ค. 65 1781/65 

648 นาง ลี    เพิ่มขี้น ต246427/34 ธ.สระบุรี พ.ค. 65 1781/65 

649 จ.ส.ท. จักรกฤช    หงษท์รง ต246624/34 มทบ.16 เม.ย. 65 1201/65 

650 จ.ส.อ. บัญญัติ    ภาคเจริญ ต247447/34 ธ.ร้อยเอ็  พ.ค. 65 1781/65 

651 นาย ทรงพล    ไชยวงค์ ต248179/35 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 

652 นาย กมล    บึงจันทร์ ต249255/35 ธ.เตาปูน พ.ค. 65 1781/65 

653 นาง เกษร    แก้วสีขาว ต249331/35 ธ.กาฬสินธุ ์ พ.ค. 65 1781/65 

654 นาย จะเ ็     ก๋งอุบล ต249612/35 ธ.ถ.เศรษฐกิจ 1-สมุทรสาคร พ.ค. 65 1781/65 

655 นาง สุมาลี    จรัสศรี ต252561/35 ธ.อยุธยา พ.ค. 65 1781/65 

656 จ.ส.อ. มานิตย์    ปิลวาสน์ ต252851/35 ธ.ล าทับ พ.ค. 65 1781/65 

657 นาย ชัยภูมิ    เหมืองหม้อ ต253207/35 ธ.น่าน พ.ค. 65 1781/65 

658 นาง วนิ า    สุนทรชาติ ต254435/35 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 
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659 นาง ปราณี    แก้วอุย ต255536/35 ธ.ราชบุรี พ.ค. 65 1781/65 

660 ร.ต. ภูว ล    เปรมปราศรัย ต255572/35 ธ.ราชบุรี พ.ค. 65 1781/65 

661 นาย บรรยงค ์   ค าโสกเชือก ต256561/35 ธ.ร้อยเอ็  พ.ค. 65 1781/65 

662 นาง จันทร์สี    สันทิตย์ ต257392/35 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 65 1781/65 

663 นาง ล าจวน    ศรีค า ี ต257654/35 ธ.โรบินสัน-ฉ.ช. พ.ค. 65 1781/65 

664 นาง เฉลิมพันธ์    กันธวงค์ ต258477/35 ธ.สันป่าข่อย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65 

665 นาง นิตยา    วรรณ ี ต260153/35 ธ.ร้อยเอ็  พ.ค. 65 1781/65 

666 นาง ร าไพ    สารทอง ต260192/35 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ พ.ค. 65 1781/65 

667 นาง ยุพิน    หุ่นทอง ต260652/35 ธ.โรบินสัน ศรีสมาน พ.ค. 65 1781/65 

668 นาง วาสนา    กันไพรี ต260881/35 ส่วนกลาง พ.ค. 65 1781/65 

669 นาง  ฤณิตรี    เจริญยิ่ง ต261185/35 ธ.ย่อยบางครุ พ.ค. 65 1781/65 

670 นาง จิน า    โคตรพรม ต262059/35 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65 

671 นาง อ าพร    โพธิ ต262193/35 ธ.ปราจีนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

672 นาง วิจิตรา    โสมาเกตุ ต262474/35 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65 

673 นาง อุ มศิลป์    ติกุล ต262846/35 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65 

674 น.ส. ภัทรพรรณ    แซ่ตั้น ต265511/36 
ธ.ย่อยเ อะแพลทินัม-แฟช่ัน
มอลล์ พ.ค. 65 1781/65 

675 นาง  รุณี    พุกพิกุล ต267492/36 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 

676 นาง ตา  า    เรืองพิมาย ต268714/36 ธ.ปากช่อง พ.ค. 65 1781/65 

677 นาง ระเบียบ    วิจิตรขจี ต269025/36 ธ.ถ.พิบูลละเอีย -นม. พ.ค. 65 1781/65 

678 นาง ล า วน    ค าตาศิลา ต269121/36 ธ.ย่อยเ อะมอลล์-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

679 นาง ปริณทิพย์  พงษ์จันทร์ธา า ต269173/36 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65 

680 นาง มนัส    บุตรเต ต269425/36 ธ.เลย พ.ค. 65 1781/65 
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681 นาง สุเนตร    พิมพะสอน ต269581/36 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

682 นาง พรนิภา    วงศ์ชัย ต271001/36 ธ.อุ รธาน ี พ.ค. 65 1781/65 

683 นาง วิไล    ชมภูราษฎร์ ต271442/36 ธ.สกลนคร พ.ค. 65 1781/65 

684 นาง ล า วน    อินทรินทร์ ต272126/36 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 65 1781/65 

685 จ.ส.อ.หญิง รุจิรา    สุเลา ต272241/36 ธ.สกลนคร พ.ค. 65 1781/65 

686 นาง ทองใบ    ศรีศัก ิ์ ต273407/36 ธ.สนามเสือป่า พ.ค. 65 1781/65 

687 ส.อ. ยศสันต์    วงษ์เนตร ต273965/37 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

688 นาง อมร    เพ็ชรราม ต274692/37 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 65 1781/65 

689 นาย ย้อน    บุญเชิ ชู ต276283/37 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. พ.ค. 65 1781/65 

690 นาย พร    กาบมณี ต276805/37 ธ.ตะพานหิน พ.ค. 65 1781/65 

691 นาง ประมวญพร  หมวกละมัย ต276954/37 ธ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ พ.ค. 65 1781/65 

692 จ.ส.อ. เกียรติกรณ์    มิ่งโมฬี ต277245/37 ธ.ราชบุรี พ.ค. 65 1781/65 

693 น.ส. สุรินทร์    มูลวงศ์ ต277912/37 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ พ.ค. 65 1781/65 

694 จ.ส.อ. ไพรัชต์    กล ่าชุ่ม ต279863/37 ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์เซนเตอร์ พ.ค. 65 1781/65 

695 นาง น ้าทิพย์    สุวรรณเสน ต281490/37 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 

696 นาง จันทร์เ ่น    พันธุ์ ี ต281589/37 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 

697 นาง ลั  า    แย้มกมล ต282118/37 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 

698 จ.ส.อ. อ านาจ    บัวผุ  ต282394/37 ธ.สระบุรี พ.ค. 65 1781/65 

699 ส.อ. สุริช    วงษ์เสงี่ยม ต283290/37 ธ.ปราจีนบุร ี พ.ค. 65 1781/65 

700 จ.ส.อ. พงษ์ศัก ิ์    เกตุไทย ต283914/38 ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉ.ช. พ.ค. 65 1781/65 

701 นาง ทองทราย    โพระ ก ต283945/38 ธ.โรบินสัน สุพรรณบุรี พ.ค. 65 1781/65 

702 นาง ทรัพย์สิน   บ ารุงราษฎร์ ต284236/38 ธ.โรบินสัน-กาญจนบุรี พ.ค. 65 1781/65 
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703 นาง มัยทนา    ลีลา ต285216/38 ธ.คลองปาง พ.ค. 65 1781/65 

704 นาง พัทธรินทร์    วงษ์ยอ  ต285360/38 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65 

705 ร.ท. อุ ร    หล้ากันหา ต285663/38 ธ.เพชรบูรณ์ พ.ค. 65 1781/65 

706 นาง สังวาร    หล้ากันหา ต285681/38 ธ.เพชรบูรณ์ พ.ค. 65 1781/65 

707 จ.ส.อ. มนูญ    น่ิมสุ ใจ ต28571/18 ธ.รพ.ภูมิพลอ ุลยเ ช พ.ค. 65 1781/65 

708 นาง เอ็งหร่าน  เปรมปราศรัย ต286526/38 ธ.ราชบุรี พ.ค. 65 1781/65 

709 นาง กัญญาวีร์    เกตุไทย ต288254/38 ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉ.ช. พ.ค. 65 1781/65 

710 นาย มานิตย์    สิงห์สัตย์ ต288425/38 ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉ.ช. พ.ค. 65 1781/65 

711 นาง แจ้ง    สิงห์สัตย์ ต288701/38 ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉ.ช. พ.ค. 65 1781/65 

712 นาง เรณู    คงเนตร ต289490/38 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65 

713 นาย สละ    ก้อนทอง ต289493/38 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65 

714 นาง บุษบง    ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต พ.ค. 65 1781/65 

715 จ.ส.อ. มานิต    ปล้องทอง ต33237/20 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

716 ร.ต. อภิชาติ    บรรเทากิจ ต36664/21 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 65 1781/65 

717 นาง ประเสริฐ    พลอยโพธ์ิ ต38851/21 ธ.ลพบุรี พ.ค. 65 1781/65 

718 นาย เกษม    สงวนทรัพย์ ต39089/21 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ค. 65 1781/65 

719 นาง สมบูรณ์    อรรถบท ต39335/21 ธ.สะพานใหม่- อนเมือง พ.ค. 65 1781/65 

720 พ.ท. สมชาย    สินพิจารณ์ ต40450/21 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

721 นาง พัชนีย์    ไทยชาติ ต42282/22 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65 

722 นาย วิจิตร    สุจริต ต43589/22 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65 

723 นาง จันทิรา    มีทรัพย์หลาก ต44557/22 ธ.บิ๊กซ-ีลพบุรี 2 พ.ค. 65 1781/65 

724 นาง วรรณ    ใหม่จัน ี ต46002/22 ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) พ.ค. 65 1781/65 
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725 นาย สกุล    ปิ่นแก้ว ต46236/22 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก พ.ค. 65 1781/65 

726 นาง ยุพิน    เครือทองศรี ต50011/23 ธ.หนองคาย พ.ค. 65 1781/65 

727 นาง มณี    ขันธโภค ต54080/23 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ค. 65 1781/65 

728 นาง ณัฐกมล    มาฆะวงค์ ต56075/24 ธ.สาขากล้วยน ้าไท พ.ค. 65 1781/65 

729 จ.ส.อ. ไพโรจน์    ติกุล ต57252/24 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี พ.ค. 65 1781/65 

730 นาย พินิจ    พูนนอก ต58967/24 ธ.ถนนพิบูลละเอีย -นม. พ.ค. 65 1781/65 

731 ร.ท. กิตติศัก ิ์    เสตะสุนทร ต60467/25 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ค. 65 1781/65 

732 นาง สุชา า    คล้ายสุบิน ต62712/25 ธ.แฟรี่แลน ์-น.ว. พ.ค. 65 1781/65 

733 ร.ต. ผ่าน    ขุนน้อย ต6606/10 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 65 1781/65 

734 นาย บุญรอ     พูนนอก ต66384/25 ธ.ถนนพิบูลละเอีย -นม. พ.ค. 65 1781/65 

735 ร.ต. สุมาศ    มธุรส ต67006/25 สส. เม.ย. 65 1201/65 

736 นาย วีระ    ชนะบูรณ์ ต68188/26 ธ.เชียงราย พ.ค. 65 1781/65 

737 นาง ล าชวน    พยัคฆพงษ์ ต68314/26 ธ.ตลา เซฟวัน-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

738 นาง พยอม    กิจชอุ่ม ต69133/26 ธ.เยาวราช พ.ค. 65 1781/65 

739 นาง ทองพล    ค าสระแก้ว ต70159/26 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 65 1781/65 

740 นาย สุวิทย์    ปิ่นทอง ต72067/26 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65 

741 จ.ส.อ. หลักค า    หลอ ค า ต72335/26 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 65 1781/65 

742 นาย วินัย    ทองอ่อน ต72550/26 ธ.สนามเสือป่า พ.ค. 65 1781/65 

743 นาย ชุมพล    กระ ุมเงิน ต74311/26 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65 

744 ส.อ. เอิบ    ระย้าทอง ต77813/26 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65 

745 นาง ค าเพียร    รัตนวรรณี ต79019/26 ธ.ร้อยเอ็  พ.ค. 65 1781/65 

746 นาง ยุพิน    ธีรพิเชษฐพงศ์ ต83523/27 ธ.ตลา หนองหอย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65 
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ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง 

747 นาง ณัฐมน    สงวนเกียรติ ต86004/27 ธ.พรานนก พ.ค. 65 1781/65 

748 น.ส. จินตนา    พรมเฮียง ต86580/27 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65 

749 ร.ต. สมบัติ    บุญทา ต88540/27 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก พ.ค. 65 1781/65 

750 จ.ส.อ. สมนึก    ธรรมราช ต88885/27 สลก.ทบ. ก.พ. 65 1/65 

751 นาง สุ า    สารบุญ ต90575/27 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

752 นาง ส ารวม    วิชาเพียร ต92136/27 ธ.ปากช่อง พ.ค. 65 1781/65 

753 นาย วีระ    วิชาเพียร ต92138/27 ธ.ปากช่อง พ.ค. 65 1781/65 

754 จ.ส.อ. พันพนา    เหลาสา ต92774/28 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65 

755 จ.ส.อ. วิฑูร    บุญละคร ต93199/28 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65 

756 จ.ส.อ. เสรี    พรหมปิงกา ต93329/28 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65 

757 นาง ศิริวรรณ  ประจักษ์จิตร์ ต93543/28 ธ.เตาปูน พ.ค. 65 1781/65 

758 นาง เปรมจิตร์    สีเอี้ยง ต93844/28 ธ.นครนายก พ.ค. 65 1781/65 

759 ร.ท. ไพบูลย์    สุวรรณภัก ี ต95544/28 ธ.ร้อยเอ็  พ.ค. 65 1781/65 

760 จ.ส.อ. ไตรรงค์    แสงงาม ต96472/28 ธ.สระบุรี พ.ค. 65 1781/65 

761 นาง อรนุช    เรืองภัก ี ต96832/28 ธ.บางใหญ่ซิตี้ พ.ค. 65 1781/65 

762 จ.ส.อ. กวีศัก ิ์    ช่างทอง ต97913/28 ธ.โรบินสัน-มุก าหาร พ.ค. 65 1781/65 

763 จ.ส.อ. เทอ ศัก ิ์    มีสวัส ิ์ ต98043/28 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 65 1781/65 

764 พ.ต. วินิต    กองจันทร์ ต99222/28 ธ.ลพบุรี พ.ค. 65 1781/65 

765 นาง รจนา    กองจันทร์ ต99223/28 ธ.ลพบุรี พ.ค. 65 1781/65 

766 นาง อุไร    วิศาลธีระกร ส10258/23 ธ.ตลา หนองหอย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65 

767 นาง แสงอรุณ    ปั้นนพศรี ส14169/27 ธ.ล าปาง พ.ค. 65 1781/65 

768 นาง บุญมี    อุ่นวงศ์ ส14422/27 ธ.หนองจอก พ.ค. 65 1781/65 
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769 นาง ชมภูศรี    อายุรภูติ ส16402/29 ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์เซนเตอร์ พ.ค. 65 1781/65 

770 นาง ศิริรัตน์    สินพิจารณ์ ส17090/30 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65 

771 นาง สุเพ็ญ    ทองนุช ส17303/30 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี พ.ค. 65 1781/65 

772 นาง สุทัศน์    จักรค า ส17666/30 ธ.พะเยา พ.ค. 65 1781/65 

773 นาย เฉลิม    ศรีเจริญ ส17893/30 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 65 1781/65 

774 นาง สุมาลี    อุปลพันธุ์ ส18046/30 ธ.บางล าภู พ.ค. 65 1781/65 

775 นาง สมจิตร    รอ รักษา ส22258/33 ธ.ปราจีนบุรี พ.ค. 65 1781/65 

776 ร.อ.หญิง วโรชา  ศรีจันทราพันธุ์ ส23985/35 ธ.รพ.รร.6 ม.ีค. 65 601/65 

777 นาง  ารุณี    อาจกล้า ส25041/37 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ พ.ค. 65 1781/65 

778 นาง อุบล    เกษประกิจ ส6232/17 ธ.ส านักราช  าเนิน พ.ค. 65 1781/65 
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หมายเหตุ 

1. เป็นการถอนสภาพสมาชิกไว้ช่ัวคราว  มีก าหน   2  ปี  สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจั การศพเกิน  90  วัน 

2. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพช่ัวคราว กรณีขา ส่งเงินสงเคราะห์ค่าจ ัการศพเกนิ  90  วัน  จะขอคืนสภาพไ ้ที่  กองการฌาปนกิจ 

    กรมสวัส ิการทหารบก หรือให้ไปติ ต่อขอคืนสภาพและแส งตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจ านวนเงินท่ีค้างช าระ 

    ที่หน่วยต้นสังกั ตั้งแต่หน่วยระ ับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ภายในก าหน  2 ปี นับแต่วันท่ีถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนช่ัวคราว 

    โ ยไปแส งตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ  ังนี้ ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาใบต้อนรับ,     

    ใบส าคัญความเห็นแพทย์, ค าสั่งให้ออกจากราชการ (กรณีขา ส่งเพราะลาออกจากราชการ) 

3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ ้า ตามระเบียบ ทบ.ฯ ให้ถือการสมัครครั้งท่ี 2 เป็นโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอนสภาพ 

    จึงขอให้สมาชิกไปติ ต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครครั้งแรก ส าหรับรายละเอีย การค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจ ัการศพ ให้ติ ต่อ 

    สอบถาม โทร.0 2654 7400 ต่อ 6465, 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเ ียวกับข้อ 2 

4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไว้ช่ัวคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ไ ้รบัสิทธิใ ๆ ทั้งสิ้น 



บัญชีหมายเลขโทรศัพท์ 
กรมสวัสดิการทหารบก 

1. ศูนย์ข่าว สก.ทบ. 91500,91524 

2. ส านักงานผู้บังคับบัญชา 0 – 2278 – 1599,91504 - 5 

เจ้ากรมสวัส ิการทหารบก 91501, 0 – 2278 – 1619 

รองเจ้ากรมสวัส กิารทหารบ (1) 91503, 0 – 2278 - 0868 

รองเจ้ากรมสวัส กิารทหารบ (2) 91502, 0 – 2278 - 0866  

3. นายทหารพระธรรมนูญ 91605, 0 – 2278 - 0419 

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

5. แผนกการเงิน (หัวหน้าแผนก) 91632, 91633  
0 – 2278 - 1498 

6. กองธุรการ 91509, 0 – 2278 - 1588 

หัวหน้ากอง 91507 

รองหัวหน้ากอง 91506 

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

แผนกพลาธิการ 91514 

แผนกขนส่ง 91520 

แผนกสวัส ิการ 91519, 0 – 2278 - 0027 

รับ – ส่ง หนังสือ บก.สก.ทบ. 91524 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 91620 23, 0 – 2278 - 1077 

7. กองแผนและโครงการ 91530 Fax. 0 – 2278 - 1531 

ผู้อ านวยการ 91526 

รองผู้อ านวยการ 91527, 91529 

แผนกส่งก าลัง 91535, 91537 

แผนกก าลังพล 91531, 91534, 0 – 2278 - 1533 

แผนกแผน 91543, 91545 – 91547 
0 – 2278 - 1608 

แผนกโครงการ 91539 – 91541 
0 – 2278 - 1577 

สวัสดิการสาร 

ล าดับ หมายเลขโทรศัพท์ 

8. กองการออมทรัพย์ (ตู้กลาง) 0 – 2657 – 3700 

ผู้อ านวยการ 91589 

รองผู้อ านวยการ 91588 

ธุรการ 91587, 91593 

แผนกเงินฝาก 91579 

แผนกถอนเงิน 91578 

เงินกู้พิเศษ 91571, 91572 

เงินกู้บ าบั ทุกข์ 91575, 91576 

แผนกบัญชี 91568, 91570 

แผนกตรวจสอบ 91595, 91597 Fax. 91574 

ส่วน  าเนินกรรมวธิขี้อมลู 91580, 91583, 91585, 91586 

9. กองการกีฬา 

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

รองผู้อ านวยการ 85922 

ธุรการฯ Fax. 0 – 2271 – 0262, 85928, 
85929 

ส่งก าลัง 85927 

งบประมาณฯ 85925 

การเงินฯ 85926 

แผนกวิทยาศาสตร์ฯ 85930 

แผนกจั การแขง่ขนัฯ 0 – 2278 – 5095, 85931 

แผนกส่งเสริมกีฬาฯ 0 – 2278 – 5096, 85946 

แผนกเครื่องกีฬา 0 – 2271 – 2060, 85924 

แผนกบริการฯ 85933, 85945 

10. กองกิจการสโมสรทหารบก 0 – 2616 – 0055,  
0 – 2616 - 2059 

ผู้อ านวยการ ต่อ 227 

รองผู้อ านวยการ ต่อ 228 

แผนกธุรการ ต่อ 232 

ล าดับ หน่วยขึ้นตรง หมายเลขโทรศัพท ์
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หน่วยขึ้นตรง 



แผนกการเงิน ต่อ 239 

แผนกอาหารและเครื่อง ื่ม ต่อ 283 

ฝ่ายขาย ต่อ 247 

อาคารรับรองเกษะโกมล 06 – 1657 – 5523 , 
08 – 6576 - 4246 

11. กองการฌาปนกิจ  (ตู้กลาง) 0 – 2654 – 7400, 98784 

ผู้อ านวยการ 7444, 0 – 2282 – 1777 

รองผู้อ านวยการ 7444, 0 – 2281 – 6620  

ธุรการและก าลังพล 6416, 6424 

ส่งก าลัง 7422 

แผนกสมาชิก 
 - ตรวจสอบช าระเงิน 
 - ถอนสภาพ/คืนสภาพ 
 - รับสมัคร/เปลี่ยนแปลงข้อมูล 
 - ตรวจสอบข้อมลู 
 - รับแจ้งถึงแก่กรรม 

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

แผนกพิธี 
 - ส่วนควบคุมฌาปนสถาน 
 - ส่วนควบคุมสุสาน 

6448, 6449, 7447 
6451 
6451 

แผนกการเงิน 
 - ส่วนบัญชีและตรวจสอบ 

6434, 6437, 7433 
6498, 6499 

ส่วนบัญชี 
 - ส่วนควบคุมการเบิกจ่าย 

 
6440, 6442 

ส านักงานคอมพิวเตอร ์ 6469, 6470 

ฌาปนสถานกองทัพบก 
วั ศิริพงษ์ธรรมนมิิต 

 
0 – 2519 - 8383 

รับ – ส่ง หนังสือ บก.สก.ทบ. 91524 

ฌาปนสถานกองทัพบก 
วั อาวุธวกิสิตราม 

 
0 – 2435 – 1752 – 3 

12. กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง
(ตู้กลาง/อัตโนมัต)ิ 

0 – 2279 - 6769 

ผู้อ านวยการ ต่อ 111 

รองผู้อ านวยการ ต่อ 222 

ส านักงานผู้บังคับบัญชา ต่อ 404 

แผนกขายปลีก ต่อ 103 

แผนกบัญชี ต่อ 433 

แผนกขายส่ง และผ่อนส่ง ต่อ 401 

แผนกคลังสินค้าฯ ต่อ 423 

สวัสดิการสาร 

ล าดับ หน่วยขึ้นตรง หมายเลขโทรศัพท ์

ฝ่ายจั ซื้อ ต่อ 444 

ฝ่ายตรวจสอบและควบคุม ต่อ 446 

ฝ่ายส่งก าลัง ต่อ 412 

ฝ่ายธุรการ, รับ - ส่ง ต่อ 411 

13. กองการสงเคราะห์ 91642, 0 – 2160 – 8606 

ผู้อ านวยการ 91641 

รองผู้อ านวยการ 91545 

ธุรการ 91612, 91648, 91676 
0- 2160 – 8606 

การเงิน 91614 – 91615, 91619 
0 – 2126 – 5327 

แผนกส่งเสริมการศึกษา 91635, 91637 
โทร. 0 – 2244 – 0269 

แผนกบ ารุงขวัญและเผยแพร่
กิจกรรม 

91646, 91647, 91683 
Fax. 91682 

แผนกยุทธโยธา 91562, 91689 

แผนกที่อยู่อาศัย 91681, 0 – 2278 – 3849 

อาคารสงเคราะห์ ทบ. พื้นที่
เกียกกาย 

0 – 2241 – 7777 

อาคารสงเคราะห์ ทบ. พื้นที่
บางเขน 

0 – 2521 – 0031, 
0 – 2521 – 0439 

อาคารสงเคราะห์ ทบ. พื้นที่
พญาไท 

0 – 2202 – 5252 

อาคารสงเคราะห์ ทบ. พื้นที่หลัง 
บก.ทบ. 

0 – 2281 – 4701 

อาคารสงเคราะห์ ทบ. พื้นที่สุทธิ
สาร 

0 – 2691 - 9990  

อาคารสงเคราะห์ ทบ. พื้นที่ 
ท่าช้าง 

0 – 2222 – 0829 

14. อาคารรับรองกองทัพบก 
เกียกกาย 

0 – 2160 – 8671 - 4 
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     พลตรี สัมพันธ์   ารงค์กุล เจ้ากรมสวัส ิการทหารบก และคณะผู้บังคับบัญชา กรมสวัส ิการทหารบก พร้อม ้วย สมาคมแม่บ้านทหารบก   
สาขา กรมสวัส ิการทหารบก สักการะสิ่งศัก ิ์สิทธิ์ประจ า กรมสวัส ิการทหารบก, พิธีสงฆ์ และพิธีบังสุกุลอ ีตผู้บังคับบัญชา และก าลังพลที่เสียชีวิต 
เนื่องในวันสถาปนา กรมสวัส ิการทหารบก ครบรอบปีที่ 74 ณ กรมสวัส ิการทหารบก เมื่อ 14 กันยายน 2565  

     พลตรี สัมพันธ์   ารงค์กุล เจ้ากรมสวัส ิการทหารบก เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลให้ก าลังพลเกษียณอายุราชการ และ
ก าลังพล ีเ ่น พร้อมกันนี้ยังมอบถุงของขวัญให้แก่ก าลังพลกรมสวัส ิการทหารบก เนื่องในวันสถาปนา กรมสวัส ิการทหารบก ครบรอบปีที่ 74 ณ 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 กรมสวัส ิการทหารบก เมื่อ 14 กันยายน 2565 



     พลตรี สัมพันธ์   ารงค์กุล เจ้ากรมสวัส ิการทหารบก เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับก าลังพลที่มีบุพการีพิการทุพพลภาพในส่วนของ  
กรมสวัส ิการทหารบก ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กรมสวัส ิการทหารบก เมื่อ 7 กันยายน 2565 

     พันเอก วรการ  ฮุ่นตระกูล รองเจ้ากรมสวัส ิการทหารบก (1) พร้อมคณะท างานพิจารณาสนับสนุน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ตรวจเยี่ยม และ  
รับฟังสรุปผลการ  าเนินงาน โรงเรียนกองทัพบกอุปถมัภ ์สื่อสารสงเคราะห์ และ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 

     พลตรี สัมพันธ์   ารงค์กุล เจ้ากรมสวัส ิการทหารบก เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมท แทนให้แก่ทายาทนายอภิชาติ ภูผาเ ียว ก าลังพล 
กรมสวัส ิการทหารบกที่เสียชีวิต ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กรมสวัส ิการทหารบก เมื่อ 7 กันยายน 2565 

     พลตรี สัมพันธ์   ารงค์กุล เจ้ากรมสวัส ิการทหารบก/ประธานกรรมการ  าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสวัส ิการทหารบก จ ากั  มอบเงิน
ช่วยเหลือให้กับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสวัส ิการทหารบก จ ากั  ที่ถึงแก่กรรม จ านวน 2 นาย ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กรมสวัส ิการทหารบก 
เมื่อ 7 กันยายน 2565 




