พลตรี สัมพันธ ดํารงคกุล เจากรมสวัสดิการทหารบก เปนประธานพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หองอเนกประสงค ชั้น 6 กรมสวัสดิการทหารบก
เมื่อ 11 สิงหาคม 2565

พลตรี สัมพันธ ดํารงคกุล เจากรมสวัสดิการทหารบก เปนประธานกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ 9 รูป ถวายเปนพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ กรมสวัสดิการทหารบก
เมื่อ 11 สิงหาคม 2565

พลตรี สัมพันธ ดํารงคกุล เจากรมสวัสดิการทหารบก ใหการตอนรับคณะเจาหนาที่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) รวมหารือ เรื่องการประนอมหนี้ของ
กําลังพล ณ หองรับรองสํานักงานเจากรมสวัสดิการทหารบก เมื่อ 15 สิงหาคม 2565

พลตรี สัมพันธ ดํารงคกุล เจากรมสวัสดิการทหารบก เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห ทบ. (สวนกลาง) พื้นที่เทอดดําริห, บางซื่อ,
เกียกกาย, สามเสน และบางเขน ณ หองประชุม ชั้น 6 กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อ 15 สิงหาคม 2565

สวัสดีครับผูอานทุกทาน ในวันที่ 24 กันยายนของทุกป ถือเปนอีกวันสําคัญ ของไทย
เป น วั น คล า ยวั น สวรรคตของสมเด็ จพระมหิ ตลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิ กรม พระบรมราชชนก
(สมเด็จฯ เจาฟามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร) พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบัน
และการสาธารณสุขของไทย ในวันนี้ของทุกปจึงถือเปน “วันมหิดล” จึงเชิญชวนทานผูอานรวม
นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค
และในวันที่ 14 กันยายน 2565 เปนวันครบรอบวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบก
เปนปท่ี 74 นั้น หมายความวา เราไดดูแลงานดานสวัสดิการใหกับกําลังพลและครอบครัว
ของกองทัพบก มาอยางยาวนาน และมุงหวังที ่จะดูแลงานดานสวัสดิ การใหกับกําลังพลของ
กองทัพบกอยางดีที่สุด เพื่อใหการพัฒนากิจการสวัสดิการในทุก ๆ ดาน บรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่ ตั้ ง ไว จึ ง ขอตั้ ง ปณิ ธ านว า จะทํา หน า ที่ ใ นการบํา บั ด ทุ ก ข บํา รุ ง สุ ข ให กั บ
กําลังพลและครอบครัวของกองทัพบกดวยความเต็มใจ เต็มขีดความสามารถ มีความโปรงใส และ
ยังคงพัฒนางานดานสวัสดิการตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญ ชา เพื่อสรางขวัญ
และกําลังใจแกกําลังพลและครอบครัวของกองทัพบกใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพบกอยางมีประสิทธิภาพ เต็มขีดความสามารถดังคําขวัญที่วา “บําบัดทุกข บํารุงสุข”
สุด ทา ยนี ้ อากาศบ านเรายังอยู ในหวงฤดู ฝน ขอใหค ุณผูอ านทุก ทา น รักษาสุ ขภาพ
รางกายกันดวยนะครับ

สวัสดีครับ
พันเอก กัญจนณัฎฐ นิลนนท
บรรณาธิการสวัสดิการสาร
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กรมสวัสดิการทหารบก
จัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อันเนื่อ งมาจากสภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศไทยในขณะนั้น ประสบ
ปญหายุงยาก บรรดาทหารและประชาชนตองประสบกับความยากแคนเกี่ยวกับการครองชีพ โดยเฉพาะในดานเครื่อ ง
อุปโภค บริโภค ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในฐานะผูบัญชาการทหารบกในขณะนั้น ไดพิจ ารณาเห็นวาหากปลอ ย
ใหภาวการณครองชีพทหารหาญเปนเชนนี้ตอไป จะทําใหรั้วของชาติตกอยูในฐานะลําบาก อันจะเปนภัยของชาติอ ยาง
ใหญหลวง จึงไดเห็นทางแกไข โดยวางวัตถุประสงค เพื่อพิจารณาดําเนินการสงเคราะห ชวยเหลือ เกื้อ กูลแกขาราชการ
ประจําการในกองทัพบก และไดเสนอตอ รัฐ บาลออกเปนพระราชกฤษฎีกาใหจัด ตั้ง “ กรมสวัส ดิก ารทหารบก ”
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2491 ตามคําสั่งกองทัพบก ที่ 135/12004 ลงวันที่ 29 กันยายน 2491 โดยอาศัยเคาโครงจาก
กองทัพบกสหรัฐ ฯ มาดัดแปลงแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น
จากอดีตจนถึงปจจุบัน กรมสวัสดิการทหารบกมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางานดานสวัสดิการ เพื่อ ให
สอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง ปจจุบันกรมสวัสดิการทหารบก เปนหนวยฝายกิจการพิเศษตามอัต ราเฉพาะกิจ
หมายเลข 2500 ซึ่งประกอบดวยหนวยขึ้นตรง ดังนี้
1. กองแผนและโครงการ
2. กองการออมทรัพย
3. กองการฌาปนกิจ
4. กองการกีฬา
5. กองกิจการรานสวัสดิการกลาง
6. กองการสงเคราะห
7. กองกิจการสโมสร
8. กองธุรการ
9. แผนกการเงิน
กิจการดานสวัสดิการในความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการทหารบก ในทุก ๆ กิจการ ไดมีการพัฒนากิจ การงาน
ดานสวัสดิการอยางตอเนื่อง อาทิ ดานกิจ การออมทรัพย ไดมีการพักชําระหนี้ใหกับกําลังพลในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานการเงินของครอบครัวตลอดจน
ได ป รั บ ปรุ ง การกู เ งิ น ออมทรั พ ย ข า ราชการกองทั พ บก บํา บั ด ทุ ก ข เกิ น วงเงิ น ฝาก และการกู เงิ น ออมทรั พ ย
ขาราชการกองทัพบก บําบัด ทุกข ผูประสบภัยธรรมชาติ เพื่ อ นํา ไปเยี ย วยาแก ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น การจํา หน า ยหนี้
คางนาน โดยการคืนโฉนดที่ดินใหกับกําลังพลกองทัพบก และครอบครัว ในการเปนหลักประกันในการดํารงชีวิต รวมทั้ง
การใหการชวยเหลือกําลังพลที่ถูกฟองรองลมละลาย จะถูกปลดออกจากราชการ สงผลกระทบตอ ครอบครัว โดยใหการ
กูเงินออมทรัพยขาราชการกองทัพบก เพื่อปรับโครงสรางหนี้ตอไป
ดานฌาปนสถานกองทัพบก ทั้ง 3 แหง ประกอบดวย วัดโสมนัสวิหาร, วัดอาวุธวิกสิตาราม และ วัดศิริพงษธรรมนิมิต
ไดใหบริการฌาปนกิจศพผูที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด - 19 โดยไมมีคาใชจาย เพื่อ เปนการลดภาระใหกับประชาชน
โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต 5 พฤษภาคม 2564 จนถึงปจจุบัน โดยมียอดรวมฌาปนกิจศพไปแลวทั้งสิ้น 1,019 ราย
ดานฌาปนกิจสงเคราะห มีสวัสดิการเพื่อใหนายทหารชั้นประทวนตั้งแต จาสิบเอก ไปจนถึงพนักงานราชการ
และลูกจางของกองทัพบก มาใชบริการในราคาถูก รวมถึงใหปรับการจายเงินใหถึงมือผูรับโดยตรง เพื่อใหมีความรวดเร็ว
และปองกันการจายเงินไมถึงมือผูรับ
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ด านกิจ การรา นสวั สดิก ารกลาง กองทั พ บก ดํา เนิ น การจํ า หนา ยสิ น ค า อุ ป โภคบริโ ภคที ่จ ํ าเปน ใน
ชีวิตประจําวัน ราคาถูก เพื่อลดคาครองชีพ และจัด ชุด บริการสวัสดิการเคลื่อ นที่จ ําหนายสินคาไปยังหนวยสวน
ภูมิภ าคทุก กองทั พภาค เพื่อ ลดภาระหนี้ สินครัวเรื อ นให กับข าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ างในสังกั ด
กองทัพบก
งานสวัสดิการ 4.0 ซึ่งนอกเหนือจากการปรับปรุงการบริการแบบ One – Stop – Service แลวยังไดมีการ
นําเทคโนโลยีเขามาใชในการมีสวนรวมในการพัฒนางาน ไมวาจะเปนการใชโปรแกรมคํานวณเงินผอ น เงินออม
ทรัพยขาราชการกองทัพบก ทุกประเภทบนเว็บไซตข องกิจ การออมทรัพย กรมสวัสดิการทหารบก หรือ ระบบ
ตรวจสอบสถานภาพสมาชิกและขอมูลการชําระเงินสงเคราะห โดยผูใชสามารถใชบริการดังกลาวไดบนเว็บไซตหรือ
แอพพลิเคชั่นของกิจการฌาปนกิจสงเคราะห เปนตน

สวัสดิการสาร
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พันเอก วรการ ฮุนตระกูล
รองเจากรมสวัสดิการทหารบก (1)

พลตรี สัมพันธ ดํารงคกุล
เจากรมสวัสดิการทหารบก

พันเอก มงคล บุตรดาวงษ
รองเจากรมสวัสดิการทหารบก (2)

ดานการอํานวยการ
พันเอก สมสกุล วิจิตรภาพ
ผูอํานวยการกองแผนและ
โครงการ

ดานกิจการสโมสร
พันเอก ชํานาญ ใจทัน
ผูอํานวยการกองกิจการสโมสร

รับ ผิดชอบดา นฝา ยอํา นวยการของ
กรมสวั ส ดิ ก ารทหารบก รวมถึ ง งาน
โครงการต า ง ๆ ตามนโยบ ายของ
กองทัพบก และโครงการที่หนวยริเริ่ม

รั บ ผิ ด ชอบ กิ จ การสโม สร ทหารบ ก
(สวนกลาง) รวมถึ งการให บ ริ การกีฬ า
ภายในสโมสร

ดานกิจการรานสวัสดิการกลาง
พันเอก สมเกียรติ ถนอมคุม
ผูอํานวยการกองกิจการราน
สวัสดิการกลาง

ดานการสงเคราะห
พันเอก พสิษฐ รัชพลพงศ
ผูอํานวยการกองการสงเคราะห

รับ ผิดชอบการจัดหาสินคา อุป โภค
บริโภค และ สิ่งอํา นวยความสะดวกที่มี
คุ ณ ภาพ จํ า หน า ยให ก ั บ กํ า ลั ง พลของ
กองทัพบก ในราคาสวัสดิการ

ใหการสงเคราะหกําลังพลเรื่องที่พักอาศัย
พื้นที่สวนกลาง ทุนการศึกษาบุตร
การช ว ยเหลื อ กํ า ลั ง พลที ่ ป ระสบภั ย
ธรรมชาติ อาคารรั บ รอง กองทั พ บก
เกียกกาย

ดานกิจการออมทรัพ ย
พันเอก ประจง เกียรติรัศมี
ผูอํานวยการกองการออมทรัพ ย

ดานกิจการฌาปนกิจ
พันเอก เชฏฐ กิจวัฒนา
ผูอํานวยการกองการฌาปนกิจ

รับผิดชอบการบริหารจัดการในเรื่องเงินฝาก
เงินออมทรัพยขาราชการกองทัพบก รวมถึง
การกูเงิน ออมทรัพยข า ราชการกองทัพบก
ของกําลังพล

สวัสดิการสาร

รับ ผิดชอบดา นฌาปนกิ จ สงเคราะห
กองทั พ บกและกิ จ การฌาปนสถาน
กองทัพบก
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ดานการกีฬา
พันเอก นราธิป จันทะแจง
ผูอํานวยการกองการกีฬา

รั บ ผิด ชอบเรื ่อ งการกี ฬาของ กองทัพ บก
รวมถึ ง การออกกํ า ลั ง กายของกํ า ลั ง พล
กองทัพบก

ดานการธุร การ
พันเอก กัญจนณัฏฐ นิลนนท
หัวหนากองธุร การ

ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การพลาธิการ ,
การขนสง , การสวัสดิการ และการบริการทั้งปวง
ของ กรมสวัสดิการทหารบก

ดานการเงิน
พันโท อนิรุต กังวาลย
หัวหนานายทหารการเงิน

ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจาย
และเก็บรักษาเงินราชการ รวมถึงการ
เก็ บ หลัก ฐานการเงิน และบัญ ชีเ งิ น
ราชการ

นับเนื่องจากวันที่ไดมีการจัดตั้ง “กรมสวัสดิการทหารบก” จนกระทั่งถึงวันนี้ วันที่ 14 กันยายน 2565
ซึ่งเปนวันครบรอบวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบก เปนปที่ 74 เพื่อ ใหการพัฒนากิจ การสวัสดิการในทุก ๆ ดาน
บรรลุต ามวัต ถุประสงค และเปาหมายที่ตั้งไว จึงขอตั้งปณิธานวา จะทําหนาที่ในการบําบัด ทุกข บํารุงสุข ใหกับ
กําลังพลและครอบครัวของกองทัพบกดวยความเต็มใจ เต็มขีดความสามารถ มีความโปรงใส และยังคงพัฒนางานดาน
สวัสดิการตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกกําลังพล และครอบครัวของ
กองทัพบก ใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกอยางมีประสิทธิภาพ เต็มขีดความสามารถตอไป ดังคําขวัญ
ที่วา "บําบัดทุก ข บํารุงสุข”

สวัสดิการสาร
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พุทธศักราช 2491 – 2507
ที่ตั้ง (ชั่วคราว) ณ พื้นที่ ตําหนักสวนพุดตาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

พุทธศักราช 2507 – 2539
ที่ตั้ง (ชั่วคราว) ณ พื้นที่ วังสวนกุหลาบ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(โดยเปนคนละแหงกับพระตําหนักสวนกุหลาบ ใกลพระบรมมหาราชวัง)

พุทธศักราช 2539 – 2558
ที่ตั้ง (ชั่วคราว) ณ พื้นที่ เทเวศร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการสาร
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พุทธศักราช 2558 – 2562
ที่ตั้ง (ชั่วคราว) ณ พื้นที่ สนามกีฬา ทบ. เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

พุทธศักราช 2562 - ปจจุบัน
ที่ตั้งถาวร ณ ถนนเทอดดําริห เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการสาร
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กองการฌาปนกิจ
www.chapanakit-rta.com
เทคโนโลยีเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางมาก อีกทั้งเปน
เรื ่ อ งที ่ จ ะช ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของเราให ด ี ข ึ ้ น
สบายมากขึ ้ น ตามไปด ว ย เทคโนโลยี ม ี ห ลากหลายแขนง
แยกย อ ยออกไป ไมว า จะเป น เทคโนโลยี ด านการสื ่ อ สาร
ดานยานยนต ดานการแพทย เปนตน เทคโนโลยีแขนงหนึ่ง
ที ่ก ํา ลั งมาแรงอยา งมากเลยก็ คื อ เทคโนโลยี ชี วภาพ สิ่ งนี้
คืออะไร มีประโยชนอยางไรตอมนุษยยุคนี้

มาทําความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพกันดีกวา
เทคโนโลยี แขนงนี ้ หมายถึ ง การนํ า องค ค วามรู  ต  า ง ๆ
ทางดานวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีมาผสมผสานกัน จากนั้น
เอาไปประยุ กตใชก ับ สิ่ งมีชีวิ ต รูป แบบต าง ๆ ไมว าจะเป น
พืช สัตว หรือแมแตคนดวยกันเอง เทคโนโลยีชีวภาพนั้น จะ
ทําขึ้นเพื่อพัฒนาสิ่งมีชีวิตใหดียิ่งขึ้นไป โดยเทคโนโลยีชีวภาพ
มีขอดีตอชีวิตของมนุษยดังนี้
สรางสรรคอาหารแบบใหม ๆ ใหเกิดขึ้น
อาหารเปนสิ่งที่จําเปนมากสําหรับมนุษยดวยกัน เพราะ
อาหารจะมอบพลังงาน และสารอาหารเพื่อ ใหมนุษยด ําเนิน
ชี ว ิต ตอ ไปได เทคโนโลยีชี วภาพเข ามามี บ ทบาททางด า น
อาหารก็คือ เทคโนโลยีชีวภาพจะนําไปสูอาหารแบบใหม หรือ
อาหารเดิมแตแปรรูปใหมีความหลากหลายมากขึ้น มีอ ายุอ ยู
ได นานขึ ้น อยา งเชน ขนมปง ที่ เกิด จากเทคโนโลยีชีว ภาพ
ทางดานยีสต ผงฟูมาผสมกับการแตงสี กลิ่น รส ทําใหขนม
ปงมีความหลากหลาย นารับประทานมากขึ้น

สวัสดิการสาร

เครื่องดื่มอยางไวนก็เปนผลจากเทคโนโลยีชีวภาพดวยเชนกัน
การหมักผานกรรมวิธีใหม ยีสต นํ้าหมักผลไม บวกกับเครื่อ งไม
เครื่ อ งมื อ การหมั กรูป แบบใหม ทํ าใหเ กิ ด ไวนชนิด แบบใหม
อยางไวนสับปะรดดวย
เทคโนโลยีชีวภาพดานการเกษตร
ผลผลิต ทางดานเกษตรกรรมเปนเบื้อ งหลังสําคัญ ของ
หลายประเทศ การผลิตใหไดมากที่สุดอาจจะไมใชคําตอบอยาง
เดียว ผลผลิต ทางการเกษตรต อ งมีคุณภาพควบคูกันไปดว ย
เทคโนโลยี ช ี ว ภาพจะเข า มาช ว ยเรื ่ อ งนี ้ ด  ว ยการตั ด แต ง
พันธุกรรมใหมจ ะทําใหพื ชเศรษฐกิจ ทําออกมาไดด ี กวาเดิ ม
อยางเชน ขาว ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมใหทนตอสภาพแวดลอม
ศัตรูพืช และมีผลผลิต ตอ ไรมากขึ้นตามไปดวย มิหนําซํ้าขาว
ที่ไดยังมีคุณภาพมากขึ้นคนกินก็จะไดรับสารอาหารมากขึ้นดวย
ไมเพียงแตเกษตรกรดานปศุสัตวเองก็เชนกันเทคโนโลยีชีวภาพ
จะเขาไปทําใหการเลี้ยงสัตวไมวาจะเปนสัต วเลี้ยงทั่วไป จนถึง
สัตวเศรษฐกิจมีคุณภาพมากขึ้นจนทําใหเกษตรกรดานฟารมมี
รายไดมากขึ้นจากการขายอีกทางหนึ่ง
เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดลอม
จุดเดนของเทคโนโลยีทางดานชีวภาพก็คือ มันเปนสิ่งที่
เกิด มาจากสิ ่งมีชีวิต ที ่มีสารเคมี นอ ยที่สุด ทําใหมันมีผลต อ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุดตามไปดวย กลาวคือหากเปนซากพืช ซาก
สัตวเราสามารถนําเทคโนโลยีชีวภาพมายอยสลายกลายเปนปุย
หมัก ที่มีคุณภาพเอาไปใชไดอีกตอหนึ่ง หรือ จะเอาปุยที่ทํามา
จากเทคโนโลยีชีวภาพมาใชแทนปุยเคมีก็ดี (เชื่อ วาในอนาคต
อาจจะมีการวิเคราะหสภาพดิน พืชที่ปลูก สภาพอากาศตาม
หลัก ชี ว ภาพแล ว ใชเ ทคโนโลยี ชี วภาพสร างปุ ยชีว ภาพสู ต ร
เฉพาะทางขึ้ นมา) อี กดา นหนึ่งเราเอาเทคโนโลยี ชีวภาพไป
กําจัดจุลินทรียในนํ้า กําจัดขยะดวยเทคโนโลยีชีวภาพก็ได สิ่ง
เหลานี้จะชวยใหเรารักษาสิ่งแวดลอมเอาไวอีกตอหนึ่ง
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เทคโนโลยีชวี ภาพกับมนุษย
คนเราเองนี ่ แ หละเป น สิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต ที ่ ไ ด ร ั บ ผลจาก
เทคโนโลยีชีวภาพมากที่สุด เราสรางเทคโนโลยีชีวภาพขึ้นมา
เพื่อชวยเหลือคนดวยกันเอง อยางเชนการสรางยาหรือ วัคซีน
จากธรรมชาติเพื่อมากําจัดโรคราย โดยมี ผลตกคางกับคนให
น อ ยที่ ส ุด ไม แนใ นอนาคตเราอาจจะมีเ ทคโนโลยีชี วภาพ
บางอยางสามารถระงับเซลลมะเร็ง กับโรคเอดสใหหายไดแบบ
ไมมีผลคางเคียง ยังไมนับยา อาหารเสริม วิตามิน ที่สกัด ขึ้นมา
จากเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใหคนกินแลวรูสึกสดชื่น แข็งแรง ไม
ปวยงาย จนหาหมอนอยลงแบบนี้ก็มี สวนเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องการตั้งครรภทั้งการฝากนํ้าเชื้อ แมอ ุมบุญ เด็กหลอดแกว
การทํากิ๊ฟต ก็เปนสิ่งที่เกิด ขึ้นแลว ตอนนี้เทคโนโลยีชีวภาพ
เหลานี้ไมไดเปนเรื่องที่อยูในนวนิยายไซไฟอีกตอ ไปมันเกิด ขึ้น
จริง และก็จะถูกพัฒนาตอ ไปจนเราอาจจะจินตนาการโลกใน
อนาคตไมออกเลยวามันจะเปนอยางไรตอไป
.…..………………………….……………………
ที่มา : https://www.lorient-technopole.com
ผูนําเสนอ : รอยโท ภัทรพงศ ทัพวนานต
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หากคุณเคยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 และไดรับ
การรักษาอยางถูกวิธีจนหายแลว ใหคุณลองสังเกตตัวเองดู
อีกทีวาอาการที่เคยมีขณะที ่ต ิด เชื้อ อยางอาการเหนื่อ ย
เพลียนั้น ยัง มีห ลงเหลื อ อยู หรื อ ไม ถ าคํ าตอบคื อ “ยั งมี
อยู” มันมีความเปนไปไดวาคุณกําลังตกอยูในภาวะ LONG
COVID (ลองโควิด ) ในการเรียกชื่อ ภาวะที่พบผลกระทบ
ระยะยาวของการติดเชื้อโควิด -19 นั้นมีอ ยูหลากหลายชื่อ
ไมวาจะเปน Long COVID-19 (ลองโควิด ), Post-COVID
condition, Long-haul COVID, post-acute COVID-19,
post-COVID-19 syndrome หรื อ chronic COVID มี
ลักษณะคือมีอาการผิดปกติยาวนานกวา 4 สัปดาห ทั้ง ๆ
ที่ตามปกติแลวเชื้อโควิด-19 นั้นมักจะหายไปในไมกี่สัปดาห
หลังการติดเชื้อ และจากรายงานการวิจ ัยหลายฉบับมีการ
ระบุ ไ ว ว า 80% ของผู  ต ิ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 จะมี
อาการ อ อ นเพลีย ปวดหัว ขาดสมาธิ ผมร วง และหอบ
เหนื่อยมากที่สุด
อาการ Long Covid ทั้ง 6 ระบบ
จากข  อ ม ู ล ข อ งกร มกา รแพ ทย กระ ทรว ง
สาธารณสุข พบวา ผูที่หายจากอาการ Covid-19 แลวมี
อาการตอ เนื่อ งเปน Long Covid มักจะเปนใน 6 ระบบ
ของรางกาย คือ
1.ระบบทางเดิ น หายใจ พบได 44.38% เช น
เหนื่อยงาย หายใจไมเต็มปอด ไองาย

สวัสดิการสาร

2.ระบบทางจิตใจ พบได 32.1% เชน นอนไมหลับ วิตก
กังวล ซึมเศรา
3.ระบบประสาท พบได 27.33% เช น ออ นแรง
เฉพาะที่เฉียบพลัน ปวดศรีษะ มึนศรีษะ หลงลืม
4.ระบบทั่วไป พบได 23.41% เชน ออนเพลีย ปวด
เมื่อยกลามเนื้อ ปวดตามขอ
5.ระบบหัวใจและหลอดเลือด พบได 22.86% เชน เจ็บ
หนาอก ใจสั่น
6.ระบบผิวหนัง พบได 22.8% เชน ผมรวง ผื่นแพ
วิธีก ารดูแลและแนวทางการปฏิบัติตนเองเมื่อ มี
อาการ Long Covid สามารถทําไดดังนี้
1.หมั่นสังเกตอาการผิดปกติ เชน ปวดศรีษะ หายใจ
ลําบาก ติดขัด หรือจมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส ควรพบแพทย
เพื่อขอคําแนะนําและทําการรักษา
2.ผูปวยที่เพิ่งหายปวยควรออกกําลังกายเบา ๆ ไม
หนักเกินไปและควรปฏิบัต ิอ ยางสมํ่าเสมอ เพื่อ ใหรางกาย
คอ ยๆฟนตัวกลับสูสภาวะที่ แข็งแรง และเนนทาที่บริหาร
ปอดเพื่อ ฟนฟูสงผลใหกลามเนื้อ ที่ใชในการหายใจมีความ
แข็ ง แรงและถุ ง ลมในส ว นต า ง ๆ ของปอด ถู ก นํ า มาใช
แลกเปลี่ยนกาซไดเต็มที่
3.นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ ไมเครียดหรือ วิต ก
กังวล ทานอาหารใหครบ 5 หมู
4.ควรสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาแมอ ยูบา น
หลีกเลี่ยงมลภาวะทางอากาศ ฝุน PM2.5 โดยเฉพาะควันบุหรี่
ธรรมดาหรือแมแตบุหรี่ไฟฟา
5.ควรรัก ษาสุข อนามั ยของตนเองโดยการลางมื อ
ดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอลบอยๆ ทุกครั้งที่สัมผัส และควร
เวนระยะหางจากผูอื่น 1-2 เมตร
วิธีฟนฟูปอดจนลืมไปเลยวาเคยปวยมากอน
อยางที่รูกันวาโรคยอดฮิต ปจ จุบัน หลังจากติด เชื้อ
แลวจะสงผลกับระบบทางเดินหายใจและปอดเปนหลัก
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ทําใหหลังจากหายมักจะมีอาการที่เปนผลกระทบ ที่เกิด จาก
ระบบหายใจถูกทําลายและการอักเสบของปอด ทั้งทางตรง
และทางออม ทั้งอาการ ไอเรื้อ รัง, นอนไมหลับ, ออ นเพลีย
ฯลฯ หากปลอ ยไว อ าจทํา ให ร  า งกายได ร ั บ ออ กซิ เ จนไม
เพียงพอ สงผลใหรางกายทํางานไดไมเต็มที่และสงผลกระทบ
กับชีวิตประจําวันได เพื่อใหรางกายสามารถฟนฟูอ ยางเต็มที่
วันนี้เราจึงมาแนะนําวิธีการฟนฟูปอดงาย ๆ ที่ทุกคนสามารถ
ทําได ดังนี้
1. ฝกหายใจ
มีความจําเปนอยางมาก เนื่อ งจากตอนที่ปอดโดน
เชื้อทําลายและเกิด การอักเสบ ทําใหเกิด พังผืด ขึ้น ในปอด
และปอดจะขาดความยื ด หยุ น ดัง นั ้น จึ งตอ งให ปอดขยั บ
บอยๆ เพื่อ ใหความยืด หยุนของปอดคอ ย ๆ ฟนตัวกลับมา
ดวยการ หายใจเข าออกทางจมูกใหเ ต็ม ที่ จากนั ้นหายใจ
ออกมาทางปากอยา งชา ๆแล ว พู ด "อู" ยาว ๆ ช า ๆ แล ว
หายใจเขาไปใหมแลวหายใจออกเชน เดิม ทํา10-15 ครั้ง
ทําทั้งหมด 5 เซ็ต
2. บริหารปอด
การบริหารปอดมีความตางกับการฝกหายใจคือ เนน
ความอึดของการหายใจ เปนหนึ่งในวิธีที่ฝกใหปอดขยายตัวได
อยางเต็มที่ เพิ่มความยืดหยุน คอ ย ๆ ใหปอดฟนตัวกลับมา
เป น ปกติ ได ดว ยการใชเ ครื ่อ งมือ ทางการแพทย ที ่ ชื่ อ ว า
Triflow โดยภายในเครื่องจะมีลูกปงปองอยู 3 ลูก และตอ ง
พยายามเปา ลมเขา ไปผานสาย ใหไดมากที ่สุ ด เพื่ อ ใหลู ก
ปงปองลอยไดสูงที่สุดและนานที่สุด

3. ออกกําลังกายเบาๆ
เนื่องจากในชวงแรกรางกายมีการออ นเพลีย
จากอาการติ ด เชื ้ อ และไม ค อ ยได ม ีก ารเคลื่ อ นไหว
ดังนั้นการออกกําลังกายจึงเปนอีกสวนที่สําคัญ เพื่อ ให
รางกายไดกลับมากระชุมกระชวย และเลือ ดไหลเวียน
ไดดียิ่งขึ้น และที่สําคัญ กระตุนการไหลเวียนเลือ ดให
สามารถนําสารอาหารไปฟนฟูสวนตาง ๆ ของรางกาย
ไดดี โดยในตอนเริ่มแรกที่เพิ่งฟนตัว ควรออกกําลังกาย
เบาๆกอน เชน เดินเบา ๆ เดินเร็ว วิ่งจอกกิ้ง
4. ทานสารอาหารที่ชวยในกระบวนการฟนฟู
รางกาย
หลังจากติดเชื้อมาปอดตองการการฟนฟูเปน
พิเศษ เพื่อตานการอักเสบ และอนุมูลอิสระที่จ ะเขาไป
ทําลายปอด เพื่อใหปอดไดฟนฟูอยางเต็มที่และทํางาน
ได อ ย างปกติ ซึ ่ ง อาหารที ่ ห าทานง ายที ่ ส ุ ด ที ่ จ ะมา
แนะนําคือ มะเขือเทศที่มีสารไลโคปนสูงและเปนสารที่
รางกายสรางเองไมได ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระใน
กลุม แคโรทีนอยด ที่จะชวยลดการอักเสบของทางเดิน
หายใจในผูที่เปนโรคหอบหืด และชวยเรื่อ งการทํางาน
ของปอดในผูที่เปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ที่มา : อาจารย แพทยหญิง รพีพรรณ รัตนวงศนรา มอรด และ
www.hfocus.org
ผูนําเสนอ : พันเอกหญิง พรรวินท สิงหเดช
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7 ขอดีที่ชีวิตนี้ตอง “โยคะ”

กองการกีฬา
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4. Help you keep your cool โยคะชวยลดฮอรโมน
คอรติ ซอล ที่มัก จะหลั่งออกมาเมื่อเราเกิด ความเครีย ด
โดยเคสการศึกษาพบว าการฝกโยคะสั ปดาห ละ 1 ครั้ ง
เปนเวลา 2 ป ยังลดสารที่ทําใหเกิดการอักเสบไดถึง 41%
5. Better libido โยคะชวยคลายความกังวล และชวย
ปรับสมดุลฮอรโมนเพศในรางกาย ชวยทําใหผูฝกบางราย
ที่มีปญหาเรื่องอารมณทางเพศ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1. Strengthen core muscles & Improve
posture การเลนโยคะ จะชวยใหกลามเนื้อแกนกลางมี
ความแข็ งแรง ซึ่ งจะชว ยบรรเทาอาการตึง คอ บา ไหล
เปนผลมาจากการมี Posture ที่ดีขึ้น เนื่องจากหลายคน
มักมีอาการปวดหลังจากการที่นั่งผิด ทา จากการทํางาน
หรือ ขับรถซึ่ง ทําให Posture ผิด และทําใหเกิ ด ความตึ ง
ของกล า มเนื้ อ หลั ง จนกระทั่ ง เกิ ด การกดทั บ กระดู ก
สันหลัง ซึ่งโยคะมีสวนชวยบรรเทาปญหานี้ได
2. Top to toe flexibility โยคะสามารถคลายความตึงตัว
ของกลามเนื้อ (muscle tone )ตั้งแตหัวจรดเทา เพราะทาตาง ๆ
ขณะที่เราเคลื่ อนไหวหรือยื ด ตัวนั้น จะทํา ใหเรามีความ
ยืดหยุนของกลามเนื้อโคนขาทางดานหลัง หลัง ไหล และ
สะโพก
3. Confidence booster เพิ่มความมั่นใจในการเดิน
และบุ ค ลิก ภาพที่ ดี ทา โยคะหลายท าทํ า ให ต องถ ายเท
น้ํา หนั ก ร า งกายในวิ ธีใ หม ๆ รวมถึ ง การทรงตั ว บนขา
ขางเดียว (เชน ในทาตนไม) หรือการค้ํายันตัวเองไวดวย
แขน (เชน ในทาสุนัขกมหนา) การทําทาเหลานี้พรอมกับ
ควบคุมลมหายใจจะชวยเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ
และพั ฒนาสมดุ ล ร า งกายที่ดี ขึ้ น เป น หนึ่ งในประโยชน
สําคัญที่ไดจ ากโยคะ โดยเฉพาะเมื่อมีอายุม ากขึ้น ทา ที่
ต อ งยื น บนขาข า งเดี ย วและท า กลั บ หั ว จะสร า งความ
แข็งแรงจากแกนกลางที่จะชวยใหลําตัวตั้งตรง
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6. You are happier and sleep better โยคะชวย
ใหสมองหลั่งฮอรโมนที่ชวยทําใหอารมณดี การเลนโยคะ
อยา งนอ ย 1 ชั่ วโมงอย างต อเนื่ อง จะชว ยให สมองหลั่ ง
สารกาบา (GABA) เพิ่ ม ขึ้น ถึ ง 27% ชว ยให ส มองผ อ น
คลาย ลดความเครียด ลดอาการกระวนกระวายใจ ชวย
ใหหลับงายขึ้น จึงสรางสมดุลการพักผอนอยางแทจริง
7. You look younger สามารถชวยใหเราดูออนเยาว
กระปรี้ กระเปรามากขึ้น เนื่ องจากชวยให รางกายมีการ
ผลิต โกรทฮอรโมน (Growth hormone) และฮอรโมน
ดีเอชอีเอ (DHEA hormone) ออกมา ซึ่งฮอรโมนทั้งสอง
ชนิดนี้ชวยใหผิวพรรณดูออนเยาว มีพลัง กระฉับกระเฉง
อยูตลอดเวลา

ที่มา : https://www.samitivejhospitals.com/th/
article/detail/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8
%84%E0%B8%B0
ผูนําเสนอ : รอยตรีหญิง กชมน สอนนิ่ม
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ป จ จุ บ ั น ผลิ ต ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก กลายเป น ส ว นหนึ ่ ง
ในชี ว ิ ต ประจํ า วั น ไม ว  า จะในรู ป แบบของใช ใ นบ า น
เครื่องนุงหม วัสดุทางการแพทย วัสดุอ าคาร รวมไปถึงการใช
เพื่อ บรรจุอ าหาร เนื่อ งดวยความสะดวกสบายในการใชงาน
แตทานทราบถึงความแตกตางขององคประกอบ วิธีการใชงาน
ที ่ เ หมาะสม และอั น ตรายของผลิ ต ภัณ ฑ เ หล า นี ้ มากน อ ย
เพียงใด
ผลิตภัณฑพลาสติกสามารถแบงตามชนิด ของพลาสติก
ไดเปน 7 ชนิด มีการแสดงไวบนผลิตภัณฑเพื่อชวยในเรื่องการ
คัด แยกพลาสติกสํ าหรับ การรี ไซเคิ ล ลัก ษณะสั ญลักษณ คื อ
ลูกศรวิ่งวนเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา มีเลขกํากับอยูภายใน
และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ฐานของสามเหลี่ยม ซึ่งเรียกวา
“รหัสพลาสติก” กําหนดโดย NA Society of the Plastics
Industry ในป คริสตศักราช 1988 ดังตารางนี้
รหัส

เรซิน
การใชประโยชน
ผลิตภัณฑรีไซเคิล
โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต
ภาชนะใสเครื่องดื่ม ผลิตเสนใยโพลิเอสเตอร
(Polyethylne Terephthalate)
ใสอาหารรอน เชน เสื้อกันหนาว พรม
โพลิเอทิลีนความหนาแนนสูง ขวดใสนม ขวดแชมพู ขวดน้ํามันเครื่อง ทอ
(High Density Polyethylene) ขวดน้าํ ยาซักผา
ลัง
แผนฟลมถนอมอาหาร
กรวยจราจร
ฉนวนหุมสายไฟ ทอน้ําประปาสําหรับ
สายยางใส ทอน้ําประปา
การเกษตร
โพลิเอทิลีนความหนาแนนต่ํา
ฟลมหออาหาร
ถุงดําใสขยะ ถังขยะ
(Low Density Polyethylene)
แผนฟลม
ตูจดหมาย

รายละเอียดของผลิตภัณฑพลาสติกแตละชนิด
1. พลาสติกโพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท (Polyethylene
terephthalate) หรือที่เรียกกันโดยยอวา เพท (PET)
แบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีเนื้อใส (A-PET) และกลุมที่เปน
ผลึกสีขาว (C-PET)
ตัวอยา งการนําไปใช : ขวดน้ํ าดื่ม ขวดน้ํ าอัด ลม ขวดน้ํามั น
สําหรับปรุงอาหาร ถุงขนมขบเคี้ยว
ขอควรระวัง : ขวดบรรจุน้ําดื่มเหลานี้ออกแบบมาเพื่อใชเพียง
ครั้งเดียว ไมได ออกแบบมาสําหรับให นํามาทําความสะอาด
ใหมโดยใชความรอนสูงหรือขัดถูแลวนํามาใชซ้ํา ขวดที่ใชแลว
ควรนํ า ไปผ า นกระบวนการรี ไ ซเคิ ล เพื่ อ นํ า กลั บ มาใช ใ หม
มากกว าการนํ ากลับ มาใชซ้ํ า แม วาการใช ซ้ํา นั้นอาจจะไม มี
อันตรายจากสารที่หลุดออกมา แตผูบริโภคอาจไดรับอันตราย
จากการปนเปอนของจุลินทรียเนื่องจากการทําความสะอาด
ที่ไมดีพอ
สารอะซิทัลดีไฮดสามารถแพรออกจากผลิต ภัณฑเขาไป
ปนเปอนของที่บรรจุอยูในภาชนะได ซึ่งอะซีทัลดีไฮดเปนสารที่
องคการพิทักษสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริการะบุวา เปนสารที่
อาจกอใหเกิดมะเร็งในคน รวมทั้งอาจสงผลลบตอพัฒนาการ
ทางสมอง

โพลิไวนิลคลอไรด
(Polyvinylchloride)

โพลิโพรพิลีน
(Polypropylene)
โพลิสไตรีน
(Polystyrene)

ถุงใสของชํา
กลองแบตเตอรี่รถยนต
กลองบรรจุอาหาร
กันชนรถยนต
ภาชนะหออาหาร
ชอน โฟมกันกระแทก
ไมแขวนเสื้อ
ถวยไอศกรีม
ไมบรรทัด

มิไดมีการระบุชื่อจําเพาะ และ
ไมไดอยูใน 6 กลุมที่กลาวมา แต
เปนพลาสติกที่นํามาหลอมใหมได

สวัสดิการสาร

2. พลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูง
(High density polyethylene, HDPE)
ตัว อย างการนํา ไปใช : เนื่อ งจากเปน พลาสติ กที่ ท นทานต อ
สารทําละลายตาง ๆ ทําใหมีการนําไปใชทําผลิต ภัณฑจํานวน
มาก ไมวาจะเปนภาชนะบรรจุตาง ๆ เชน ทัปเปอรแวร ขวด
น้ํายาซั กผ า ขวดนม ถั งน้ํ ามั นสํา หรั บยานพาหนะ โตะ และ
เกาอี้แบบพับไดถุงพลาสติก
ขอควรระวัง : การใชผลิตภัณฑที่เปนสีควรระมัด ระวังอันตราย
จากเม็ดสีที่เติมเขาไป ซึ่งมีสวนผสมของตะกั่วและแคดเมียม
สารทั้งสองตัวนี้สามารถแพรออกมาจากพลาสติกได
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3. พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด (Polyvinyl chloride)
หรือที่เรียกกันวา พีวีซี (PVC)
ตัวอยางการนําไปใช : พลาสติกหออาหาร ถุงหูหิ้ว (ขนาดเล็ก
นิยมบรรจุอ าหารประเภททอด เชน ปาทอ งโก กลวยแขก)
ขวดบรรจุ ชนิด บีบ (เช น นํ้ า มัน พืช) กล อ งอุป กรณ ต า ง ๆ
ภาชนะบรรจุเครื่องดื่มอาหาร ตะแกรงควํ่าจาน
ขอควรระวัง : สารเติมแตงเพื่อปรับปรุงคุณภาพพีวีซี อาทิเชน
สารพลาสติกไซเซอรและสารอื่น ๆ ไดแก พาทาเลท สารแตงสี
ซึ่งมีต ะกั่ วและแคดเมีย ม สารทําให คงตัว (stabilizers) เช น
แบเรี ยม สามารถแพรกระจายออกมาได จึง ควรหลีกเลี ่ย ง
การหออาหารขณะรอนดวยพลาสติกอุนอาหารโดยมีพลาสติก
ที่หออาหารอยู และการใสอาหารรอนในถุงหูหิ้วโดยตรง
4. พลาสติก โพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP)
ตัวอยางการนําไปใช : ถุงรอ นสําหรั บบรรจุอ าหาร ขวดใส
เครื ่ อ งดื ่ ม ซองขนม ภาชนะบรรจุ โ ยเกิ ร ต และหลอดดู ด
ขวดนมเด็ก
ข อ ควรระวั ง : สามารถติ ด ไฟได ง  ายจึ งต อ งมี ก ารเติม สาร
หน วงไฟเพื่ อ ป อ งกันการติด ไฟในกระบวนการผลิ ต ซึ่ง สาร
หนวงไฟ ที่เติมจะเปนพวกโบรมิเนเตตและคลอริเนเตต สาร
กลุมนี้ ถาไหมไฟแลวจะใหสารไดออกซิน (dioxin) ซึ่งเปนสาร
กอมะเร็ง

5. พลาสติก โพลี เ อทิ ลีน ชนิด ความหนาแนน ต่ํ า (Low
density polyethylene, LDPE)
ตัวอยางการนําไปใช : ถุงหูหิ้ว ขวดพลาสติกบางชนิด และที่ใช
กันมากที่สุดก็คือ ถุงเย็นสําหรับบรรจุอาหาร
ขอควรระวัง :
1.การใชถุงพลาสติกที่เปนสีควรระมัด ระวังอันตรายจาก
เม็ดสีที่เติมเขาไป ซึ่งมีสวนผสมของตะกั่วและแคดเมียม สาร
ทั้งสองตัวนี้สามารถแพรออกมาจากพลาสติกได
2. ถุงเย็น มีลักษณะขุ นและยืด หยุนไดดีกวา ถุงรอน ทน
ความเย็นไดถึง -70 องศาเซลเซียส แตทนความรอนไดไมมาก

ที่มา :
ตาราง : ระบบเครื่ อ ข า ยสารสนเทศด า นพลั ง งานและ
สิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/
https://www.thairath.co.th/content/
https://sites.google.com/site/kaewphlastik/polypr
opylene
https://www.powershow.com/view/147d20YjM5N/Plastics_and_their_uses_powerpoint_ppt_
presentation
ผูนําเสนอ : พันโทหญิง ไอเดีย อดุลยานุภาพ
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8 วิธีขับขี่ รถจักรยานยนตใหปลอดภัย
1. เรี ย นรู  แ ละฝ ก ฝนทั ก ษะในการขั บ ขี ่ อ ย า ง
ปลอดภัย หลายครั้งที่อุบัติเหตุที่เกิด ขึ้นกับรถจักรยานยนต
เกิดจากผูขับขี่ที่ไมไดผานการเรียนรูและฝกฝนทักษะการขับขี่
อยางปลอดภัย แตเรียนรูวิธีการขับขี่จ ากสมาชิกในครอบครัว
หรือฝกขับขี่ดวยตนเอง ดังนั้น ในชีวิตประจําวันผูขับขี่จ ะตอ ง
หมั่นเรียนรูและฝกฝนทักษะการขับขี่อ ยางปลอดภัยอยูเสมอ
และตองมีสติไมประมาททุกครั้งที่ตองขับขี่
2. ตรวจสภาพความพร อ มของรถก อ นกา ร
เดินทาง ตรวจสอบระบบเบรค ระบบไฟสองสวาง สภาพยาง
ระบบไฟฟา และอุปกรณอื่น ๆ ควรอยูในสภาพที่พรอ มใชงาน
อยูเสมอ หากมีชิ้นสวนใดที่ไมนาไววางใจ ใหรีบเปลี่ยนทันที
3. ปฏิบัติตามกฎจราจร เชน ไมขับขี่รถเร็ว ขับรถ
ยอนศร ขับขึ้นทางเทา ไมแทรกรถไปในชอ งทางแคบ ๆ หรือ
ชองวางระหวางรถยนตโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัย
4. เมาไม ข ั บ ไม ด ื ่ มแอลกอฮอล และพั ก ผ อ นให
เพียงพอ หากผูขับขี่สภาพรางกายไมพรอมไมควรขับขี่เด็ดขาด
5. ไ ม  ค ว รข ั บ แ ซ ง เป ล ี ่ ย น ช อ ง ท า ง จรา จ ร
กะทันหัน หรือ ตัดหนากระชั้นชิดควรใหสัญ ญาณไฟลวงหนา
ทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนเลนหรือ เลี้ยว เมื่อ เห็นวาปลอดภัย
คอยเปลี่ยนทิศทางของรถ
6. หลี ก เลี ่ย งการขับ ขี ่เ ข า ใกล รถบรรทุก ขนาด
ใหญ หรือเขาไปอยูในพื้นที่จ ุด บอดในทุกกรณี ไดแก บริเวณ
ดานขวา และดานหนา เพราะความสูงใหญของตัวรถทําให
มองไมเห็นรถเล็กดานหนา ดานหลัง ของรถบรรทุก เนื่อ งจาก
กระจกมองหลั งจะไมส ามารถเห็น ด านหลังของรถได และ
ดานซายของรถบรรทุกที ่มีทัศนวิสั ยแคบยอ มมี โอกาสเสี่ย ง
อันตราย
7. สวมหมวกกันน็อคทุก ครั้ง ผูขับขี่และผูซอ นทาย
ตองสวมใสหมวกกันน็อคที่มีเครื่อ งหมายรับรองคุณภาพจาก
มอก. และใสส ายรั ด คางใหแน นกระชั บพอดี ในขณะขับ ขี่
ทุกครั้ง และควรแตงกายดวยเสื้อ ผา ถุงเทา รองเทาที่รัด กุม
เพื ่ อ ช ว ยปอ งกั นไม ใ ห ผ ิ ว หนั ง ถลอก หรื อ เปน แผลรุ น แรง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

สวัสดิการสาร

กองธุรการ
www.awd-rta.com

8. หามดัดแปลงสภาพรถ ลอและยาง กระจกมอง
ขาง ทอไอเสีย ควรเปนไป ตามมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต
ไมควรดัดแปลง หรือ ถอดชิ้นสวนใดออก เนื่อ งจากอุปกรณ
สวนควบของรถทุกชิน้ ที่ต ิด ตั้งมาจากโรงงานผูผลิต ผานการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงาน
และชวยใหผูขับขี่ใชรถใชถนนไดอยางปลอดภัย
การขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยตองไมใชแคขับได
แตตองขับเปน คํานึงถึงองคประกอบดานความปลอดภัยใน
ทุกมิติ ซึ่ง 8 วิธีในที่นี้เปนเพียงสวนสําคัญสวนหนึ่งเทานั้น
ความตระหนักและจิตสํานึกในตัวผูขับขี่ คือสิ่งสําคัญที่สุด
หยุดประมาท เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ที่มา : https://www.dlt.go.th/th/publicnews/view.php?_did=2738
ผูนําเสนอ : พันโทหญิง บุศรินทร อุลปาทร
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6 ไอเดียถายภาพใหวาว ดวยมุมมองไมซาํ้ กองกิใคร
จการสโมสร
มี ท ฤษฎี ม ากมายเกี ่ย วกับ การถ า ยภาพที ่ เ ราได
เรี ยนรู เ มื ่ อ จั บกลอ ง ไมว  าจะเทคนิ ค ถ า ยภาพ การจั ด
องคประกอบ การวัด แสง หรือ แมกระทั่งการโฟกัส และ
เมื่อคุณเรียนรูที่จะคิดนอกกรอบและแหกกฎบางอยางบาง
เปลี่ยนมุมมองของวัตถุ ตัวแบบบาง คุณก็จะไดภาพถายใน
มุ ม มองที่ ต  างออกไป จนเกิ ด ความน า สนใจและดึง ดู ด
สายตาของผูที่ชมภาพมากขึ้นกวาเดิม และนี่คือ 6 ไอเดีย
ของการจัดองคประกอบภาพที่นํามาฝากกัน
มุมสูงหรือมุมตํ่า
เวลาไปตามสถานที่แตละแหง ไมวาจะทอ งถนน
หรือปาเขา โดยธรรมชาติของคนทั่วไปจะมองตรงไปขาง
หนาที่ระดับสายตา แตเมื่อ ไรก็ต ามที่เราเงยหนาขึ้นมอง
หรือกมมอง ก็จะเกิดเปนมุมมองที่แตกตาง ดังนั้นถาเราใช
ประโยชนจากจุดนี้เมื่อมีกลองเตรียมพรอมในมือ แทนที่จ ะ
ถายภาพตรงๆ ก็ใหกดกลองลงตํ่าๆ หรือเงยกลอ งขึ้น เพื่อ
จับภาพตัวแบบดวยมุมมองที่เปลี่ยนไป

www.armyclubthai.com
หรือวัตถุอื่น ๆ ในภาพหากถอยหลังและถายภาพตนไมที่
เห็นสวนประกอบของตนไมหมดทุกอยาง ทอ งฟาบางสวน
หรือเห็นสัตวตัวเล็กตัวนอย คุณก็จะไดภาพในมุมมองที่คุณ
เห็นตามปกติแตเมื่อเราใชการซูมเขาและโฟกัสเฉพาะพื้นที่
ใดพื้นที่หนึ่ง หรือ pattern แปลกๆ ที่เราเห็นและจัดใหเต็ม
เฟรมภาพคุณก็จะไดภาพถายที่แตกตางซึ่งชวยใหค นที่ชม
ภาพเห็นโลกที่ตางออกไปจากปกติ

วางวัตถุไวฉากหนา
โดยปกติเราจะรูวาการจัดองคประกอบสามารถวาง
วัต ถุ หรือ ตัวแบบไวที ่ฉากหนา โดยใหวัต ถุที่อ ยูต รงกลาง
คมชัดและอยูในระยะโฟกัส เพื่อ ใหด ึงดูด สายตาของผูที่ชม
ภาพ แตมาคราวนี้ใหลองเปลี่ยนมุมมองและปลอ ยใหวัต ถุที่
อยูฉากหนาเปนตัวดึงดูดไปที่ฉากหลังบางในทางกลับกันลอง
สลับมุมมองดู และคนที่ชมภาพจะเห็นสิ่งที่ต างออกไป โดย
จุดมุงหมายที่จะมองไปดานหลังของฉากหนาก็คือ ฉากหลัง
นั่ นเอง ซึ ่งขึ้ นอยู กับ ว าฉากหลั งนั ้น เป นอะไร จะไดผ ลก็
นอนราบแลวถายกับพืน้
ทันทีที ่คุณ นอนลงกั บพื ้นและถ ายภาพจากมุม ตํ่ า ตอเมื่อเราจัดการเบลอฉากหลังออกซะ หรือจะเก็บทุกอยาง
คุณก็จะไดมุมมองที่แปลกใหมและนาสนใจมากขึ้น เมื่อ ใช ใหคมชัดและอยูในระยะโฟกัสก็ไดเหมือนกัน
เทคนิคนี้ควบคูกับเสนนําสายตายิ่งไดผลลัพธที่ยอดเยี่ยมที่สุด ภาพวัตถุเงาสะทอน
เพียงแค กมตํ่า ๆ ถายภาพและปลอ ยใหเ สนนําสายตาเป น
การมองหาวัต ถุ เงาสะทอ นก็คื อ การถายภาพเงา
ตัวนําจุด สนใจของผูชมไปที่กลางเฟรมภาพ ก็ไดภาพเจงๆ สะทอนนั่นเอง ชวยใหไดมุมมองที่แตกตางและโดดเดน โดย
แลว
จะใช กระจก กําแพง ตึก หนาตางหรือ สายนํ้าก็ได เพื่อ ให
ถายผานวัตถุ
สะทอนกอนเมฆ ผูคนหรือ วัต ถุอ ื่น ๆ ภาพสะทอ นเปนอีก
อีกวิธีหนึ่งที่จ ะเปลี่ยนมุมมองของภาพไดก็คือ การ มิติหนึ่งของการถายภาพอันโดดเดน
ถายผานวัตถุที่อยูฉากหนา จะชวยดึงดูด สายตาและเปนการ
เนนตัวแบบใหเดนชัด ขึ้น โดยลองมองหาวัต ถุ เชน ลูกบอล
คริสตัล รั้ว หรือตนไม เมื่อ คุณเริ่มมองหาวัต ถุต าง ๆ และใช
เปนตัวตีกรอบตัวแบบของคุณ คุณก็จ ะไดภาพที่นาสนใจและ
โดดเดนขึ้นอีกแบบหนึ่ง
เติมใหเต็มเฟรมภาพ
เมื่อเราถายภาพตัวแบบอยาง ตนไม ดอกไม รูปทรง
หรือ Pattern ที่เปนเอกลักษณ ใหลองจัด องคประกอบให
ที่มา :https://www.bigcamera.co.th
ตัวแบบเหลานี้เติมเต็มเฟรมภาพ โดยไมตองมีฉากหลัง
ผูนําเสนอ : พันตรี ศาฑิน มาโกมล
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หนาฝนปลูกผักอะไรดี ที่ทนนํ้าทวมไดดวย

กองแผนและโครงการ
www.awd-plan.com

ผัก กูด

ในฤดูฝนอยางนี้ เชื่อ วาหลาย ๆ บานหากไมได
ดูแลสวนอยางดี ตนไมในสวนของคุณอาจเกิดความเสียหายได
เนื่องจากนํ้าทวมขังที่เกิดจากฝน
บทความฉบับนี้จึงขอแนะนําพืชผักที่ชอบและทน
นํ้าได เพื่อ ที่นอกจากจะไมเกิด ความเสียหายในชวงที่ฝนตก
แลว ยังสามารถนํามาทานไดอีกดวย

ชะพลูหรือชาพลู
เป นผัก พื้ นบา นอี กหนึ ่งชนิ ด ที่ป ลู กงาย โตเร็ ว
และออกใบแตกยอดใหเก็บเกี่ยวทั้งป แตจ ะงดงามเปนพิเศษ
ในฤดูฝน เพราะยอดออนดกและรสชาติด ี ใบมีกลิ่นหอม รสเผ็ด
เล็กนอ ย นิยมกิน เปนผักสด หอ เมี่ยงคํา กินกับส มตํา ลาบ
ซอยใสขาวยําและแกงคั่ว หรือใสแกงเนื้อสัต วเพื่อ ดับคาว เชน
แกงคั่วหอยขม แกงออม
ประโยชน
ใบมีส รรพคุณ บํ ารุง ธาตุ ขับ เสมหะ ช วยเจริ ญ
อาหาร ขั บลมในลํ าไส และมีสารต านมะเร็ง ซึ่งมี แคลเซีย ม
ออกซาเลตสูง ควรกินรวมกับเนื้อสัตว จะชวยปองกันนิ่วในไต
ในตํารายาพื้นบาน ใบใชแกโรคเบาหวานได

สวัสดิการสาร

ผักกูดเปนเฟรนที่สามารถทานได มีเหงาตั้งตรง ขอบ
ใบเกล็ดหยักเปนซี่ มักจะขึ้นหนาแนนตามชายปาที่มีแดดสอ ง
ถึง ในบริเวณที่ลุมชุมนํ้า ตามริมลําธาร บริเวณตนนํ้า หนอง
บึง ชายคลอง ในที่ที่มีนํ้าขังแฉะและมีอากาศเย็น เจริญ เติบโต
ไดดีบริเวณที่ชื้นแฉะ มีความชื้นสูงอยางในชวงฤดูฝน
ประโยชน
นิยมนํายอดออ นและใบออ น ๆ มาประกอบอาหาร
ไมนิยมทานสด ๆ เพราะมียาง จึงควรผานความรอ นทําใหสุก
เสีย กอ นจึ งจะทานได ผัก กูด เป นผั กพื ้นบ านที่ม ีคุ ณค าทาง
อาหารสูง โดยเฉพาะเบตาแคโรทีนและธาตุเหล็ก มีสรรพคุณ
ทางยาซึ่งชวยบํารุงรักษาสุขภาพและปองกันโรคได

เตยหอม
เตยหอมเปนไมยืนตนพุมเล็ก ขึ้นเปนกอ มีใบเปนใบ
เดี่ยวเรียงสลับ ขอบใบเรียบ ชอบพื้นที่แฉะ ปลูกไดในที่มีนํ้าขัง
ประโยชน
สามารถนําใบเตยมาใชได ทั้ งใบสดและใบแห ง
ในใบเตยจะมีกลิ่นหอม ไมนิยมทานใบเตยโดยตรง สวนใหญ
จะนําใบมาคั้นเอานํ้าสีเขียวที่มีกลิ่นหอมของใบเตยไปทําขนม
และอาหาร นอกจากนี้ใบเตยยัง มีส รรพคุณที่ชวยลดระดั บ
นํ้าตาลในเลือด บรรเทาอาการอาหารไมยอย แกอาการทองอืด
ลดความดันเลือด และชวยกระตุนใหหัวใจเตนปกติไดอีกดวย
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มะนาว

มะนาวเปนไมผลชนิดหนึ่ง ผลมีรสเปรี้ยวจัด จัด อยูใน
สกุ ล ส ม (Citrus) ผลสีเ ขี ยว เมื่ อ สุก จั ด จะเปน สี เหลื อ ง
เปลือกบาง ภายในมีเนื้อแบงกลีบ ๆ ชุมนํ้ามาก
ประโยชน
มะนาวนับเปนผลไมที่มีคุณคา อุดมไปดวยวิตามินเอ
วิต ามินซี ฟอสฟอรัส แคลเซียม กรดมาลิก และกรดซิต ริก
ถือวามีคุณคาทางโภชนาการ และยังนิยมใชเปนเครื่อง ปรุงรส
อีกดวย

ผัก ไผ

หรื อ เรี ย กกั น อี ก หลายชื ่ อ ตามแต ท  อ งถิ ่ น
อาทิ จันทนโฉม พริกมา หอมจันทน ยอดออ นของผักไผกิน
เปนผักสดกับแหนมเนือง ซอยใสขาวยํา ลาบ กอย หรือ ปรุงใส
ตมยํา จะชวยใหอาหารมีรสชาติกลมกลอ มขึ้น ปลูกเปนไมนํ้า
ประดับสวนหรือในกระถาง เมื่อตนทอดเลื้อ ยควรตัด แตงออก
บาง แลวนํากิ่งที่ตัดมาปกชําตอ
ประโยชน
ผักไผมีสรรพคุณทางยา ยอดและใบออ น รสรอ น
ชวยขับลมในกระเพาะอาหาร ใหวิตามินเอและฟอสฟอรัสสูง
ที่มา : หนาฝนปลูกผักอะไรดี ที่ทนนํ้าทวมไดดวย - บานและ
สวน (baanlaesuan.com)
ผูนําเสนอ : รอยโทหญิง พิมพชนก จันทรฆาฏ

สวัสดิการสาร
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กองการออมทรัพย
www.oomsub.com
แมเทคโนโลยีจะชวยในการอํานวยความสะดวกสบายใน
ชีวิตประจําวันของเราอยางมาก แตสิ่งที่แฝงตามมาก็คือ กลุม
มิจฉาชีพ ก็ไดคิดคนวิธี กออาชญากรรมโดยใชเทคโนโลยีเปน
เครื ่อ งมื อ เช นกั น และอาชญากรรมใดบ างที ่ม าพรอ มกั บ
เทคโนโลยี ที ่ พ ั ฒ นาอย า งก า วกระโดด ในยุ ค ป จ จุ บ ั น
เพื ่ อ ที ่ จ ะได ร ู  เ ท า ทั น กลโกงของกลุ  ม มิ จ ฉาชี พ จะได 2. แกงคอลเซ็นเตอร
ระมัดระวังไมตกเปนเหยื่อตอไป
กลโกง : โทรมาหลอกวาเงินฝากถูกอายัด ติด คดี มีคืนภาษี
หรือ มีพัส ดุ ใหเราโอนเงินใหผานเอที เอ็ม หลอกถามขอ มู ล
สวนตัว หรือหลอกถามรหัสบัตรเดบิต
วิธีรับมือ : รีบวางสาย ถาเผลอโอนไปแลวใหโทรหาธนาคาร
เพื่อระงับการโอนดวน เก็บขอมูลเลขบัญชีคนรายเขาแจงความ

3. แกงดูด e-Wallet
กลโกง : ทักแชตมาขอซื้อของ ถามขอมูลสวนตัว คนรายจะไป
เปด e-Wallet ผูกบัญ ชีเรา ถากด "ยอมรับ" จะโดนสูบเงิน
เกลี้ยง
วิธีรับมือ : อยาใหเลขบัตรประชาชนกับใคร อานแจงเตือ นให
ดีทุกครั้งกอนกดยอมรับ
1. แกงหนี้นอกระบบ
กลโกง : หลอกลอ โดยอางวาอนุมัต ิงาย ไดเงินเร็ว ไมต รวจ
เครดิต บู โร แต ค วามจริง ดอกเบี ้ย สุ ด แพง ทวงหนี ้ สุ ด โหด
สัญญาไมเปนธรรม
วิธีรับมือ : อยากูยืมจากคนที่ไมใชธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายดอกเบี ้ ย เงิน กู  ต  อ งไม เ กิ น 15% ต อ ป หรื อ 4. แกงแชรลูก โซขายฝน
1.25% ตอเดือน เกินกวานี้คือผิดกฎหมาย
กลโกง : ชวนลงทุน อางกําไรสูงลิบ บอกวาเอาไปลงทุนธุรกิจ
กองทุน ทอง นํ้ามัน ปุย ฯลฯ ยิ่งชวนคนยิ่งไดเงิน
วิธีรับมือ : จําไววาการลงทุนความเสี่ยงตํ่ากําไรสูงไมมีจริง
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5. แกงสินคามหาเทพ
กลโกง : หลอกขายสินคาคุณสมบัต ิอ ลังการ เชน กําไลรักษา
โรค ยาครอบจักรวาล การดประหยัดพลังงาน ฯลฯ
วิธีรับมือ : อยาหลงเชื่อมายากลสาธิตสินคา โทรเช็คกับ สคบ.
ที่สายดวน 1166

6. แกงตกทอง ตกล็อตเตอรี่
กลโกง : ทําทีวามีทอง พระเครื่อ ง หรือ ล็อ ตเตอรี่ถูกรางวัล
เอามาเสนอขายเราโดยขอรับเปนเงินสดที่มูลคานอยกวาของ
วิธีรับมือ : หามโลภ คิดไวเสมอวาไมมีคนปกติที่ไหนจะยอม
ขายของมีคาในราคาขาดทุน

เรียนรูภัยทางการเงินหรือกลโกง 7 แกงมิจฉาชีพ ใชหลอก
ประชาชนในปจจุบนั รวม ถึงวิธีระมัดระวัง และปองกันการ
ถูก หลอกจากมิจ ฉาชีพ เพื ่อ ความปลอดภัย ตลอดจนรู
วิธีก ารปองกัน มีความรอบคอบ มีสติ และไมตกเปนเหยื่อ
ของแกงมิจฉาชีพ

ที่มา : https://oomtang.gsb.or.th/kms/kms_view/18
7. แกงโพสตรับสมัครงาน
กลโกง : โพสตประกาศรับสมัครคนมาทํ างานงาย ๆ แตให
คาจางสูง เชน แยกสีลูกปด คัดลอกนิทาน รับจางกดไลค ฯลฯ
โดยหลอกใหเสียคาสมัครหรือวางเงินมัดจําซื้อวัตถุดิบ
วิธีรับมือ : สังเกตไดจากลักษณะงาน จะเปนงานที่งายมาก ไม
ตองใชฝมือ เปนสินคาที่ไมนาจะมีใครซื้อ และจําไววาไมมีการ
สมัครงานที่ไหนที่เรียกรับเงินจากผูสมัครกอน.

สวัสดิการสาร

ผูนําเสนอ : พันตรีหญิง ปาริชาติ นิลเขียว
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เรื่อง แจงรายนามสมาชิก ถึงแกความตายเพื่อเก็บเงินสงเคราะหคาจัดการศพรายเดือน
และรายนามสมาชิก ถูก ถอนออกจากทะเบียนสมาชิก ชั่วคราว
เพื่อ ปฏิบัต ิต ามระเบียบกองทัพบก วาดวยการฌาปนกิจ สงเคราะห พ.ศ. 2553 การเก็บเงินสงเคราะห
คาจัดการศพเปนรายเดือ น จากสมาชิกฌาปนกิจ สงเคราะหกองทัพบก รายละเอียดตามที่แจงแลวนั้น สําหรับเดือ น
สิงหาคม 2565 กรมสวัสดิการทหารบก ขอแจงการเก็บเงินสงเคราะหคาจัดการศพรายเดือ น และการจายเงินสงเคราะห
คาจัดการศพ สมาชิกที่ถึงแกความตาย ดังนี้
1. จํานวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพบก ตามผนวก ก
2. รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพบก ที่ถึงแกความตาย ตามผนวก ข
2.1 ในเดือน กรกฎาคม 2565 (21 มิถุนายน 2565 – 20 กรกฎาคม 2565) ไดรับแจงการถึงแกความ
ตายของสมาชิก รวม 620 ศพ (ตั้งแตศพที่ 3781/65 ถึงศพที่ 4400/65) ซึ่งไดทดรองจายเงินสงเคราะหคาจัด การศพ
ไปแลว ไมเกินรอยละ 95 เปนเงินประมาณรายละ 215,328.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหาพันสามรอ ยยี่สิบแปดบาท
ถวน) และจะจายเงินสวนที่เหลือภายใน 120 วัน นับแตวันประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะหคาจัดการศพรายเดือน
2.2 ในเดือน สิงหาคม 2565 จึงขอเก็บเงินสงเคราะหคาจัดการศพจากสมาชิกคนละ 310.- บาท
(สามรอยสิบบาทถวน) เพื่อทดแทนเงินซึ่งไดทดรองจายไปแลว และเงินสวนที่เหลือตามขอ 2.1
2.3 ผูยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะหคาจัดการศพในเดือน สิงหาคม 2565 (21 กรกฎาคม 2565 –
20 สิงหาคม 2565) จะไดรับเงินสงเคราะหคาจัด การศพ ไมเกินรอ ยละ 95 เปนเงินประมาณรายละ 215,323.- บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นหาพันสามรอยยี่สิบสามบาทถวน) และจะจายเงินสวนที่เหลือภายใน 120 วัน นับแตวันประกาศเรียก
เก็บเงินสงเคราะหคาจัดการศพรายเดือน
3. รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพบก ที่ถูกถอนออกจากทะเบียนสมาชิกชั่วคราว ตามผนวก ค
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน และขอเก็บเงินสงเคราะหคาจัด การศพรายเดือ น เพื่อ ทดแทนเงินซึ่งไดทด
รองจายเงินสงเคราะหคาจัดการศพของสมาชิกที่ถึงแกความตาย ดังรายนามที่แนบมาดวยแลว

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ) พลตรี สัมพันธ ดํารงคกุล
(สัมพันธ ดํารงคกุล)
เจากรมสวัสดิการทหารบก

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

25

ผนวก ก
การคิดคํานวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพบก
หวงระยะเวลาตั้งแต 21 มิถุนายน 2565 – 20 กรกฎาคม 2565

ลําดับ

รายการ
ยอดยกมา

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพบก
กิตติมศักดิ์ วิสามัญ

สามัญ

รวม

173

655

472,210

473,038

1

ขึ้นทะเบียนใหม

-

-

865

865

2

ถึงแกความตาย

-

1

619

620

3

ถอนสภาพ

-

-

625

625

4

คืนสภาพ

-

-

369

369

173

654

472,200

473,027

ยอดยกไป ส.ค. 65

ยอดสมาชิกเมือ่ 21 มิถุนายน 2565
ยอดสมาชิกเมือ่ 20 กรกฎาคม 2565
ลดลง

สวัสดิการสาร

จํานวน
จํานวน
จํานวน

หมายเหตุ
21 มิ.ย. 65

ณ 20 ก.ค. 65

473,038 ราย
473,027 ราย
11 ราย

สิงหาคม 2565

26

ผนวก ข
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพบก ที่ถึงแกกรรม
ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

3781/65 นาย โอวาท แนนวงษ

รพ.รร.6

3782/65 นาง สวาง เกษี

สาเหตุทถี่ ึงแกกรรม

อายุ วันที่เสียชีวติ
53

16 พ.ค. 65

สส.

ฝในปอด
ไตวายรวมกับภาวะของเสียคั่ง
ในสมอง

71

9 พ.ค. 65

3783/65 น.ส. อังคนา ออนนุม

สตน.ทบ.

เลือดออกในกระเพาะอาหาร

62

6 มิ.ย. 65

3784/65 จ.ส.อ.โสภี วัดขาว

ธ.บางบัว

66

9 มิ.ย. 65

3785/65 นาง บุญธรรม ขนายงาม

ธ.ศรียาน

ภาวะเลือดเปนกรด,โควิด 19
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน

80

2 มิ.ย. 65

3786/65 นาง เลียบ เพ็งพลา

ธ.ยอยถนนพัฒนาการ

89

6 มิ.ย. 65

3787/65 จ.ส.อ.โสภา ภูสี

ร.9 พัน.1

หัวใจวาย
ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว
จากภาวะความดันโลหิตสูง

44

19 เม.ย. 65

3788/65 นาง สมบุญ แยมจิตร

ม.พัน.22 ศม.

ภาวะเลือดออกในสมอง

77

22 พ.ค. 65

3789/65 น.ส.อุราพร ชาลก(เกิดกุลรัตน)

ธ.สุราษฎรธานี

มะเร็งปอด

53

10 พ.ค. 65

3790/65 จ.ส.อ.เฉลิม หนองบัว

ธ.ลพบุรี

ปอดอักเสบติดเชื้อ

77

28 พ.ค. 65

3791/65 จ.ส.อ.ปรีชา ลําถึง

ธ.นครนายก

มะเร็งในชองปาก

68

31 พ.ค. 65

3792/65 พ.อ.สัมพันธ แนวสูง

ธ.ราชบุรี

ติดเชื้อในทางเดินปสสาวะรุนแรง 65

10 พ.ค. 65

3793/65 ร.ต.สาทร จันทรศิริสุข

ธ.เพชรบูรณ

หัวใจลมเหลว

59

14 พ.ค. 65

3794/65 นาย เคน อุทธิสินธุ

ธ.รอยเอ็ด

ภาวะติดเชื้อในปอด

86

27 พ.ค. 65

3795/65 นาง บัวพันธ ไชชะนะ(อดทน)

ธ.สระบุรี

ไตวาย

86

29 พ.ค. 65

3796/65 นาง เกษร จันทรจิตร

ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ไตวาย

85

24 พ.ค. 65

3797/65 นาง ปุน จันทรทอง

ธ.อุบลราชธานี

85

24 พ.ค. 65

3798/65 ร.ต.วินัย ตะนะโส

ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ตับแข็ง

57

22 พ.ค. 65

3799/65 นาง พัน แสงไชย

ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็ง

88

29 พ.ค. 65

สวัสดิการสาร

เบาหวาน

สิงหาคม 2565

27

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

3800/65 นาย ประเสริฐ ลิ้มทุย

ธ.ทุงสง

3801/65 นาง จุไรรัตน สุพงษ

สาเหตุทถี่ ึงแกกรรม

อายุ วันที่เสียชีวติ

ธ.ลพบุรี

ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน 79
ความดันโลหิตสูงรวมกับ
โรคเบาหวาน
78

14 พ.ค. 65

3802/65 นาง สุทิน อินทรอยู

ธ.ลพบุรี

หัวใจลมเหลว

79

1 มิ.ย. 65

3803/65 นาง ประคอง ศรีโรจน

ธ.รอยเอ็ด

ปอดอักเสบ

84

1 มิ.ย. 65

3804/65 นาย ผุน โยธาพักดี

ธ.เลย

มะเร็งลําไสใหญ

78

27 พ.ค. 65

3805/65 นาง พิกุล คําหงษา

ธ.ยโสธร

ภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน

81

14 พ.ค. 65

3806/65 นาง จันทิพย ชุมภูศรี

ธ.เชียงราย

ตายจากการเจ็บปวยที่ไมแนชัดสันนิษฐานจาก
โรคธรรมชาติ

88

29 พ.ค. 65

3807/65 นาง หมั่น บุญชวยเหลือ

ธ.อุบลราชธานี

กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด

73

21 พ.ค. 65

3808/65 นาง สา เหลาดิ้ม

ธ.ขอนแกน

เสื่อมของสมองในวัยชรา

82

23 พ.ค. 65

3809/65 จ.ส.อ.หมื่น อินตะแกว

ปอดติดเชื้อ

89

25 พ.ค. 65

3810/65 จ.ท.เฉวตร ฉลวยศรี

ธ.เชียงราย
ธ.เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี

ภาวะการหายใจลมเหลว

89

24 พ.ค. 65

3811/65 จ.ส.อ.วิเชียร จันทะยา

ธ.ตระการพืชผล

ติดเชื้อโควิด-19

66

19 พ.ค. 65

3812/65 ร.ต.กิตติ สมสาร

ธ.เลย

ภาวะเลือดเปนกรดรุนแรง

61

22 พ.ค. 65

3813/65 นาง เปรื้อง ภูมิคอนสาร

ธ.พิษณุโลก

84

23 พ.ค. 65

3814/65 ร.ต.แฉลม พรมสมซา

ธ.พิษณุโลก

82

19 พ.ค. 65

3815/65 นาย พชร ระงับภัย

มทบ.12

เสมหะอุดตัน,ขาดอากาศหายใจ
กลามเนื้อหัวใจเสื่อมจากโรค
ธรรมชาติ
ติดเชื้อในกระแสเลือดและปอด
อักเสบ

27

12 พ.ค. 65

3816/65 นาง บุปผา ธนูทอง

กรม ทพ.33

ตายธรรมชาติไมทราบโรค

85

13 พ.ค. 65

3817/65 ร.ต.สมชาย สีลาขวา

ธ.ขอนแกน

ไอเปนเลือดปริมาณมาก

62

20 พ.ค. 65

3818/65 จ.ส.อ.ลมัย ปทถาพงษ

ธ.ขอนแกน

ปอดติดเชื้อ

94

24 พ.ค. 65

3819/65 ร.ต.พงษเทพ บูรณพงศ

ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก

63

23 พ.ค. 65

76

3 พ.ค. 65

3820/65 นาย บุญชม วรรณชัย

เสียชีวิตจากการเสียเลือด
ไตวายเรื้อรังและมีอาการนํ้าทวม
ธ.สี่แยกขวงสิงห-เชียงใหม ปอด

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

27 พ.ค. 65

28

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

3821/65 วาที่ ร.ต.บุญธรรม กันเที้ยม

ธ.พิษณุโลก

ขาดอากาศจากสําลักอาหาร

85

18 พ.ค. 65

3822/65 จ.ส.อ.ชโลธร สินทรัพย

ธ.เพชรบูรณ

ตับแข็ง

61

23 พ.ค. 65

3823/65 พ.ท.ประชุม โรจนประดิษฐ

ธ.เตาปูน

ติดเชื้อในกระแสเลือด

89

8 มิ.ย. 65

3824/65 นาง สุจรี ฤทธิเรืองเดช

ธ.เตาปูน

มะเร็งปอด

64

3 มิ.ย. 65

3825/65 นาง จงกล สังขวิจิตร

ธ.แฟรี่แลนด-นครสวรรค ชรา

88

7 มิ.ย. 65

3826/65 นาง ทองเจือ เกิดโพธิ์กะตน

ธ.ลพบุรี

78

3 มิ.ย. 65

3827/65 ร.ต.บุญลวน คําภานุช

ธ.นาน

ปอดอักเสบติดเชื้อ
เลือดออกจากทางเดินอาหาร
สวนบน

87

8 มิ.ย. 65

3828/65 พ.อ.อํานาจ โรจนวิภาต

ธ.ศรียาน

มะเร็งถุงนํ้าดี

82

1 มิ.ย. 65

3829/65 น.ส. พรรณพิง พวงจั่นเพ็ชร

สวนกลาง

80

28 พ.ค. 65

3830/65 นาง สุนทรี แสงทอง

ธ.ปราจีนบุรี

ลิ้นหัวใจรั่ว
เปนแผลกดทับติดเตียงเปน
เวลานานและโรคชรา

73

1 พ.ค. 65

3831/65 พ.ท.อภิชาต โพธิพฤกษ

ธ.เตาปูน

มะเร็งและชราภาพ

80

12 มิ.ย. 65

3832/65 นาง ประเทือง พลประเสริฐ

ธ.พระพุทธบาท

เบาหวาน โรคไต

85

23 พ.ค. 65

3833/65 นาง ฮวน ชาลีภา

ธ.ลพบุรี

ชรา

84

31 พ.ค. 65

3834/65 นาง อารมภ วงษสุวรรณ

ธ.ปราจีนบุรี

กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด

57

2 มิ.ย. 65

3835/65 จ.ส.อ.สมศักดิ์ ปานทอง

ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2

ปอดอักเสบติดเชื้อ

61

29 พ.ค. 65

3836/65 นาง แกนจันทร บํารุงผล

ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก

เลือดออกในสมอง

55

1 มิ.ย. 65

3837/65 นาง ทองดี คนชม

ธ.ขอนแกน

อุบัติเหตุหกลมกระดูกตนขาหัก

86

5 มิ.ย. 65

3838/65 นาง ฉวีวรรณ ไชยรบ

ธ.ขอนแกน

80

18 พ.ค. 65

3839/65 นาย ประสาน คนคลอง

ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.

หัวใจขาดเลือด
เลือดออกในทางเดินอาหารสวน
ตน

53

19 พ.ค. 65

3840/65 ร.ต.ณรงค นีละเมฆ

ป.2 พัน.21 รอ.

77

26 พ.ค. 65

3841/65 นาย อนันท กระจกทอง

ขส.ทบ.

มะเร็งไขกระดูก
ระบบไหลเวียนและหายใจ
ลมเหลว

59

13 มิ.ย. 65

3842/65 ร.ต.คํานึง แพงอก

ธ.เสนานิคม

ติดเชื้อโควิด

75

5 พ.ค. 65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

29

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

3843/65 พ.ท.สุทัศน วิภาตะทรรศน

ธ.ลพบุรี

หลอดเลือดสมองโปงพองแตก

87

8 มิ.ย. 65

3844/65 ร.ต.ถวิล ตะโกจีน

ธ.หาดใหญ

ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด 19

82

15 มี.ค. 65

3845/65 จ.ส.อ.วิมล ศรีทาวงศ

ธ.ยโสธร

ตอมนํ้าเหลืองโตหลายตําแหนง

60

21 พ.ค. 65

3846/65 นาง ประมวล กลิ่นชะเอม

ธ.ลพบุรี

ตายธรรมชาติไมทราบโรค

84

31 พ.ค. 65

3847/65 ร.ต.บัวทอง หยงเมือง

ธ.อุดรธานี

สมองฝอวัยชรา

75

30 มี.ค. 65

3848/65 พ.อ.ปราโมทย โลกาพิพัฒน

ธ.นาน

ไตวายระยะสุดทาย

75

2 มิ.ย. 65

3849/65 ร.ต.เกลี้อม นุยผุด

ธ.ตรัง

63

11 พ.ค. 65

3850/65 ร.ต.ประธาน บุญภาย

ธ.รอยเอ็ด

มะเร็งปอด
ภาวะแทรกซอนจากโรคหลอด
เลือดสมอง

61

5 พ.ค. 65

3851/65 นาย วิสูตร สุขพูล

ธ.ลพบุรี

มะเร็งกลองเสียง

63

3 มิ.ย. 65

3852/65 ร.ท.ประจวบ อนุโยธา

ธ.สูงเมน

ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19

98

8 พ.ค. 65

3853/65 นาง สุมาลี เหาะสูงเนิน

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.

สมองฝอวัยชรา

85

4 มิ.ย. 65

3854/65 จ.ส.อ.ทองอินทร อินทวงศ

ธ.นาน

มะเร็งลําไสใหญ

85

19 พ.ค. 65

3855/65 จ.ส.ต.พงศศักดิ์ แสงจันทร

ธ.ขอนแกน

ปอดติดเชื้อ

69

4 มิ.ย. 65

3856/65 จ.ส.อ.เจริญ ฟองฟูม

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม.

มะเร็งปอดระยะแพรกระจาย

79

17 พ.ค. 65

3857/65 นาย ณรงค อุนญาติ

ร.12 พัน.2 รอ.

ติดเชื้อในกระแสเลือด

61

26 พ.ค. 65

3858/65 นาง ทุมมา โปรมิน

สง.สด.จว.ม.ค.

มะเร็งทอนํ้าดีในตับ

68

28 เม.ย. 65

3859/65 นาง ทองปอน ลาโภ

สง.สด.จว.ม.ค.

82

18 เม.ย. 65

3860/65 ส.ท.ยุทธศาสตร พระนาศรี

ร.3

ไตวายเรื้อรัง
อวัยวะภายในชองทองบาดเจ็บ
รุนแรง

24

29 มี.ค. 65

3861/65 นาง สุวรรณ พรไพบูลย

มทบ.43

มะเร็งปอด

63

4 มิ.ย. 65

3862/65 นาง ศิริญา วรรณรักษ

ทภ.2

47

14 พ.ค. 65

3863/65 ร.ต.เสนาะ ปานนุย

มทบ.12

มะเร็งตับ
ระบบไหลเวียนลมเหลวจากโรค
ประจําตัวเรื้อรัง

60

4 มิ.ย. 65

3864/65 น.ส.แววตา สิงหลอ

ช.11

มะเร็งปอด

45

9 เม.ย. 65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

30

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

3865/65 จ.ส.อ.ชวลิต ศักดิ์ศิริพันธ

ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค

มะเร็งลําไสใหญ

79

6 พ.ค. 65

3866/65 นาย สมัย วิชาสวัสดิ์

ธ.ปตตานี

สมองฝอวัยชรา

84

4 มิ.ย. 65

3867/65 นาง จํานงค สุขคะตะ

ธ.ถ.ติวานนท

กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

77

24 เม.ย. 65

3868/65 จ.ส.อ.ฉลาด คชสาร

ธ.ทาเรือ

79

3 มิ.ย. 65

3869/65 นาย ดิเรก จงสวัสดิ์

ธ.บางเขน

ถุงลมโปงพองเรื้อรัง
มะเร็งตอมทอนซิลระยะ
แพรกระจาย

75

10 มิ.ย. 65

3870/65 จ.ส.ต.ไพฑูรย คนึงทรัพย

ธ.กระทรวงกลาโหม

ปอดติดเชื้อโควิด 19

83

22 เม.ย. 65

3871/65 นาย ผดุง สุทธะ

ปตอ.2 พัน.1 รอ.

มะเร็งชองปากเปนเหตุตาย

57

5 มิ.ย. 65

3872/65 นาย อัษฎายุธ อวมหราย

มทบ.11

ตับวายเฉียบพลัน

45

6 มิ.ย. 65

3873/65 น.ส. ชญานพรรณ สุวรรณจินดา

สพ.ทบ.

มะเร็งปากมดลูก

47

28 พ.ค. 65

3874/65 นาง ทองชุบ นํ้าแกว

ธ.กาญจนบุรี

สมองฝอวัยชรา

88

8 เม.ย. 65

3875/65 นาง สาคร ลิ้มสุวรรณ

ธ.อุดรธานี

ปอดติดเชื้อ

86

27 พ.ค. 65

3876/65 นาย หนูจันทร แสนสิน

ธ.สกลนคร

สมองฝอวัยชรา

81

26 พ.ค. 65

3877/65 นาง มี ผานสําแดง

ธ.รอยเอ็ด

สมองฝอในผูสูงอายุ

87

5 มิ.ย. 65

3878/65 ร.ต.ประสาท พรหมธิราช

ธ.อุดรธานี

หัวใจลมเหลว

88

1 มิ.ย. 65

3879/65 นาง ฉลอง ศิริโฉม

ธ.โรบินสัน-สุรินทร

หัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน

81

3 มิ.ย. 65

3880/65 ร.ท.ชอบ ปานทอง

ธ.สระแกว

ไตวายเฉียบพลัน

64

7 มิ.ย. 65

3881/65 นาง นารี พูลเพิ่ม

ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค

แผลกดทับติดเชื้อ

79

28 พ.ค. 65

3882/65 นาง บุญ สีแดงกํ่า

ธ.สุราษฎรธานี

ไตวายเฉียบพลัน

89

2 มิ.ย. 65

3883/65 ร.ต.ทองคํา สุขสวัสดิ์

ธ.ราชบุรี

มะเร็งตับ

85

9 พ.ค. 65

3884/65 นาย แมน ดาวลาย

85

1 มิ.ย. 65

3885/65 ส.อ.พิตตินันท มณีคันธวงศ

ธ.แฟรี่แลนด-นครสวรรค หัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน
หลอดเลือดหัวใจตีบรวมกับ
กลามเนื้อหัวใจโต
ร.7

31

31 พ.ค. 65

3886/65 นาย เฉลียว สกุณา

มทบ.32

86

25 พ.ค. 65

สวัสดิการสาร

ลําไสขาดเลือด

สิงหาคม 2565

31

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

3887/65 ส.ท.จันทรทิพ ย ชาติแดนดอย

กรม ทพ.44

3888/65 จ.ส.อ.ธวัช สงทะลา

ธ.รอยเอ็ด

3889/65 นาง บุญชวย ชุมเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

26

12 เม.ย. 65

59

27 พ.ค. 65

ธ.กระทรวงกลาโหม

ผูกคอตายเปนเหตุเสียชีวิต
ปอดอักเสบติดเชื้อรวมกับ
โควิด 19
ตายตามธรรมชาติไมทราบโรค
(ชราภาพ)

89

13 มิ.ย. 65

3890/65 พ.ท.หญิง สมประสงค ปรีชาทิพย

ธ.กระทรวงกลาโหม

ไตวายเฉียบพลัน

87

6 มิ.ย. 65

3891/65 น.ส. ระเบียบ พันธุเพ็ง

ธ.รพ.พระมงกุฎเกลา

ชราภาพ

98

8 มิ.ย. 65

3892/65 นาง จํานัน อภิวิชาญาณ

ธ.ปราณบุรี

72

16 มิ.ย. 65

3893/65 พล.ต.ชิษณุพงศ ศรีนุกูล

มะเร็งลําไสใหญ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะแทรกซอนจากการนอน
ธ.ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ติดเตียง

76

2 มิ.ย. 65

3894/65 จ.ส.อ.หญิง มนัสนันท สมใจ

ธ.ปทุมธานี

สันนิษฐานมะเร็งเตานม

54

14 มิ.ย. 65

3895/65 ร.ต.หญิง สกุล ปนภู

ธ.จรัญสนิทวงศ

86

16 พ.ค. 65

3896/65 นาง เนาวรัตน ภูมาลา

ธ.ปทุมธานี

กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ภาวการณหายใจลมเหลวจาก
ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด

65

18 มิ.ย. 65

3897/65 นาย ครุฑ ผาดไธสง

ธ.ยอยเดอะมอลล นม.

ภาวะหัวใจลมเหลว

82

11 มิ.ย. 65

3898/65 น.ส. สัจจา ดีดอม

ธ.ปากเกร็ด

ปอดอักเสบจากเชื้อ Covid

54

10 มิ.ย. 65

3899/65 จ.ส.อ.ชวน สุดจิตต

ธ.รพ.พระมงกุฎเกลา

88

7 มิ.ย. 65

3900/65 พ.อ.วิชา เกษมสุข

ธ.แจงวัฒนะ

ชราภาพ
สันนิษฐานหัวใจลมเหลว
เฉียบพลัน

77

14 มิ.ย. 65

3901/65 นาย ชั้น พิมพถนอม

ธ.เพชรบุรี

ตายธรรมชาติไมทราบสาเหตุ

82

28 พ.ค. 65

3902/65 พ.อ.ชัยโรจน บูรพา

ธ.สระบุรี

ติดเชื้อโควิด-19

87

30 พ.ค. 65

3903/65 นาง ตุน พรมทา

ธ.สระบุรี

ภาวะช็อกจากโรคหัวใจ

87

31 พ.ค. 65

3904/65 นาง สุกัญญา แกมนิล

ธ.สระแกว

54

27 พ.ค. 65

3905/65 พ.ท.จุฑาเฑพย(จุฑาเกียรติ) สมบูรณ

ธ.นาน

มะเร็งปอด
ของเสียจากตับคั่งในสมองจาก
โรคมะเร็งตับ

64

5 มิ.ย. 65

3906/65 พ.ท.เจริญ สองเมืองสุข

ธ.เพชรบุรี

มะเร็งปอดระยะลุกลาม

81

26 พ.ค. 65

3907/65 นาย ดวง สุทธไชย

ธ.นาน

มะเร็งปอด

69

6 มิ.ย. 65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

32

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

ธ.นาน
ธ.ถ.พรหมราชอุบลราชธานี

หัวใจลมเหลวเฉียบพลัน
ไมทราบสาเหตุการเสียชี วิต
ที่แนชัด

36

26 เม.ย. 65

81

9 มิ.ย. 65

มะเร็งที่ตับ

64

25 พ.ค. 65

3911/65 นาง จําปา แรงรายบุญ

ธ.นครนายก
ธ.ถ.พรหมราชอุบลราชธานี

88

1 มิ.ย. 65

3912/65 นาง สุทา ชูวงศ

ธ.ลําปาง

ติดเชื้อในกระแสเลือด
สันนิษฐานหัวใจลมเหลวจากการ
ติดเชื้อในกระแสเลือด

79

3 ธ.ค. 64

3913/65 จ.ส.อ.บุญเหลื่อม ชัยเนตร

ธ.เชียงราย

หัวใจเตนผิดจังหวะ

89

19 พ.ค. 65

3914/65 นาย แถม สิงหมงคลศักดิ์

ช.1 รอ.

ปอดติดเชื้ออักเสบรุนแรง

80

4 พ.ค. 65

3915/65 นาย พิทยา จูเมฆา

ช.11 พัน.602

ปอดติดเชื้อรุนแรง

57

26 พ.ค. 65

3916/65 จ.ส.อ.อาทิตย เพ็ชรนิล

พัน.ปจว.

มะเร็งตับระยะสุด

40

30 พ.ค. 65

3917/65 นาง จําปา บุญมีประเสริฐ

ช.11 พัน.602

ไมทราบสาเหตุการเสียชี วิต

75

31 พ.ค. 65

3918/65 นาง บุญยวง ไชยยะ

ช.11 พัน.111

หัวใจลมเหลว

64

18 เม.ย. 65

3919/65 นาย เบิ้ม เชื้ออยู

ร.19 พัน.1

มะเร็งลําไส

82

22 เม.ย. 65

3920/65 นาย บุญมี สายทอง

ป.71 พัน.712

ตายธรรมชาติเนื่องจากชราภาพ

76

16 พ.ค. 65

3921/65 นาง เทียม ปฏิทัศน

ร.9 พัน.2

ปอดติดเชื้อโควิด

91

28 พ.ค. 65

3922/65 นาง จันทา สาวะจันทร

ป.2 พัน.102 รอ.

หัวใจลมเหลว

80

1 มิ.ย. 65

3923/65 นาง นพรัตน ศิษฏสุเมธ

กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

ชราภาพ

76

22 พ.ค. 65

3924/65 จ.ส.อ.อรรถพงษ โพนพันธ

ม.6

บาดแผลกระสุนปนผานสมอง

36

9 มิ.ย. 65

3925/65 จ.ส.อ.สนธยา สีสด

มทบ.15

ภาวะหัวใจลมเหลว

54

28 พ.ค. 65

3926/65 นาย ทองสูน แสนนาม

ร.6

ติดเชื้อโควิด 19

52

4 มิ.ย. 65

3927/65 พ.ท.สุรินทร เสาวคนธ

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.

ปอดติดเชื้อจากโควิด 19

82

5 มิ.ย. 65

3928/65 พ.อ.ณรงค ดุจจานุทัศน

ธ.นครราชสีมา

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

88

5 มิ.ย. 65

3929/65 นาย กองแกว จงใจ

ธ.ลําปาง

ภาวะหายใจลมเหลวฉับพลัน

84

4 มี.ค. 65

3908/65 นาย สมชาย กิจการ
3909/65 นาง คําหมุน สายงาม
3910/65 ร.ต.สมศักดิ์ กลิ่นบุบผา

ประเภทการชําระเงิน

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

33

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

87

13 เม.ย. 65

91

14 มิ.ย. 65

3930/65 ร.ต.วิทยา ยืนยัง

ธ.ปากชอง

3931/65 พลโท ม.ร.ว. สมชนก กฤดากร

ธ.สุขุมวิท 11

ปอดอักเสบจากเชื้อโควิด 19
สําลักเลือดในเนื้อปอดอยางมาก
จากบาดแผลกระสุนปนลูกโดด

3932/65 นาย สําราญ เทียมเทาเกิด

ธ.ราชบุรี

ตายตามธรรมชาติไมทราบโรค

86

28 เม.ย. 65

3933/65 นาง อุดม ตรีธัญญา

ธ.นครปฐม

ติดเชื้อในปอด

81

14 มิ.ย. 65

3934/65 นาง เทา มีอัฐมั่น

ธ.เพชรบูรณ

เสนเลือดสมองตีบ

80

29 พ.ค. 65

3935/65 จ.ส.ต.เจริญ ชางตอ

ธ.ชลบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

64

17 พ.ค. 65

3936/65 ร.ต.สมชัย ชาลีแดง

ธ.ชลบุรี

กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด

59

16 พ.ค. 65

3937/65 นาง บุญเกิด สุบงกช

ธ.นครราชสีมา

ปอดติดเชื้อ

86

28 พ.ค. 65

3938/65 นาง เจือ ณรงคสระนอย

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.

สมองฝอวัยชรา

76

8 มิ.ย. 65

3939/65 นาง ทอง แซะจอหอ

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.

94

8 มิ.ย. 65

3940/65 ส.อ.สมเพชร กุณโฮง

ธ.รอยเอ็ด

ชรา
มีภาวะนํ้าทวมปอดจากมะเร็ง
ลําไสใหญ

63

7 มิ.ย. 65

3941/65 นาย วิเชียร สิงหชาลี

ธ.อุบลราชธานี

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

74

10 มิ.ย. 65

3942/65 นาย ยืน จันทรฝา

ธ.พะเยา

83

27 พ.ค. 65

3943/65 ส.ต.พิศักดิ์ รมยะสมิต

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม.

ไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ
COVID-19

87

7 มิ.ย. 65

3944/65 นาง อุบล ถินสูงเนิน

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม.

มะเร็งเตานม

56

8 มิ.ย. 65

3945/65 น.ส. ประมวล นาคภูมิ

รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ.

ชราภาพ

82

21 พ.ค. 65

3946/65 ส.ต.ดวงจันทร สายเงิน

กสษ.3 กส.ทบ.

สมองฝอวัยชรา

82

13 มี.ค. 65

3947/65 นาย นพพร ทิมจรัส

ธ.กระทรวงกลาโหม

มะเร็งตับ

64

2 มิ.ย. 65

3948/65 นาย เสกสรรค เมืองสุวรรณ

แผนกอาวุธที่ 2

ติดเชื้อในกระแสเลือด

51

17 พ.ค. 65

3949/65 นาย รุง ประสงคสุข

รพ.รร.6

66

27 พ.ค. 65

3950/65 นาย ฐปนพ ขรวงศ

ธ.พะเยา

หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ
สันนิษฐานภาวะหัวใจเตนผิด
จังหวะ

46

22 พ.ค. 65

3951/65 นาง ทองเพียร วิเศษรจนา

ธ.ราชบุรี

ปอดติดเชื้อ

93

25 พ.ค. 65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

34

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

3952/65 พ.ท.เทพ อุดมประสิทธิ์

ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค

ปอดอักเสบติดเชื้อ

86

3 มิ.ย. 65

3953/65 อส.ทพ.บุญชู พรมพิลา

ธ.บุรีรัมย

56

25 พ.ค. 65

3954/65 นาย ปรีชา มงคล

พัน.รพศ.ศสพ.

ภาวะการหายใจลมเหลว
ระบบหายใจและระบบหัวใจ
ลมเหลวเฉียบพลัน

60

9 มิ.ย. 65

3955/65 นาง ละเอียด กุลเกิด

ปตอ.1 พัน.3

ภาวะไตวาย

76

8 มิ.ย. 65

3956/65 น.ส.นุชนาฏ นิลเกษม

พัน.ซบร.22 บชร.2

มะเร็งเตานม

52

21 พ.ค. 65

3957/65 นาง ทองดี ใจธรรม

ม.7 พัน.14

มะเร็งเตานม มะเร็งกระดูก

72

26 พ.ค. 65

3958/65 ส.ท.อนันทชัย เกษกุล

พล.พัฒนา 1

ระบบหัวใจหายใจลมเหลว

25

30 เม.ย. 65

3959/65 นาย ประสาร ดวงสวัสดิ์

สวนกลาง

ติดเชื้อในกระแสเลือด

76

19 มิ.ย. 65

3960/65 นาง ศุภาวรรณ ใอจอย

ร.31 รอ.

หัวใจลมเหลวเฉียบพลัน

62

12 พ.ค. 65

3961/65 นาง นิพร บูชาบุญ

ปตอ.1 พัน.3

พารกินสัน

58

8 มิ.ย. 65

3962/65 จ.ส.ท.รุงโรจน กุลคง

ร.14 พัน 3

ภาวะขาดอากาศ

30

7 เม.ย. 65

3963/65 นาย หมอน อินทรชื่น

นทพ.

2 มิ.ย. 65

3964/65 จ.ส.อ.สังวาลย บุตรดี

นทพ.

3965/65 นาย เกษม บุญปกครอง

สวพท.พบ.

หัวใจวาย
75
เลือดออกใตเยื่อหุมสมองจากการ
บาดเจ็บจากการจราจร
54
ภาวะแทรกซอนจากโรคหลอด
เลือดสมองตีบ
65

31 พ.ค. 65

3966/65 นาง เฉลย จันทรเรือง

รพ.อ.ป.ร.

มะเร็งในชองปาก

85

22 พ.ค. 65

3967/65 จ.ส.อ.วรพล(จรัส) คนยงค

กส.ทบ.

ภาวะหัวใจลมเหลว

57

4 มิ.ย. 65

3968/65 นาง สีดา คตโคตร

พัน.ปจว.

ลมชัก

82

23 พ.ค. 65

3969/65 จ.ส.อ.นิพนธ ปรีชา

ร.15 พัน.1

แผลติดเชื้อบริเวณอุงเชิงกราน

47

23 มี.ค. 65

3970/65 นาย สมศักดิ์ หมื่นบุญเปง

ร.7 พัน.1

ปอดอักเสบติดเชื้อ

58

29 พ.ค. 65

3971/65 ส.ท.จตุรพร ไหมจุย

บชร.4

อุบัติเหตุรถยนต

27

14 เม.ย. 65

3972/65 นาง วนิดา บุญมา

ธ.พญาไท

93

8 มิ.ย. 65

3973/65 ร.ต.วิเชียร ปนแพง

ธ.สระบุรี

ปอดอักเสบติดเชื้อ
ภาวะติดเชือ้ รุนแรงจากปอด
อักเสบติดเชื้อ

63

13 มิ.ย. 65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

3 พ.ค. 65

35

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

3974/65 ร.ต.กันทรลักษณ พูลทอง

ธ.จรัญสนิทวงศ

เลือดออกในสมอง

69

21 มิ.ย. 65

3975/65 จ.ส.อ.พงศพันธุ เสตะจันทน

ธ.กระทรวงกลาโหม

หัวใจวายเฉียบพลัน

67

8 มิ.ย. 65

3976/65 นาง ประคอง โสมเขียว

ธ.ปราจีนบุรี

75

5 มิ.ย. 65

3977/65 ร.ต.กําจัด ศุภพันธ

ธ.สํานักราชดําเนิน

แบคทีเรียกินเนื้อคน ขาซาย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เสน
เลือดในสมองตีบ

72

27 พ.ค. 65

3978/65 นาง พวงลัดดา หุตะนาวิน

ธ.ปราจีนบุรี

13 มิ.ย. 65

3979/65 นาง จํานงค อินออด

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.

ตายธรรมชาติไมทราบโรค
84
ติดเชื้อในกระแสเลือดจากการติด
เชื้อทางเดินปสสาวะ
88

3980/65 จ.ส.อ.สมร ฤทธิ์งาม

ธ.เตาปูน

61

8 มิ.ย. 65

3981/65 นาง อนินทิตา วรรณละเอียด

ธ.สนามเสือปา

ปอดติดเชื้อรุนแรง
ภาวะแทรกซอนจากโรคความดัน
โลหิตสูง

60

16 มิ.ย. 65

3982/65 จ.ส.อ.พิมพ เกษา

ธ.อุตรดิตถ

มะเร็งลําไสระยะลุกลาม

60

23 ก.ค. 64

3983/65 ร.อ.ประจักษ จุลประภา

ธ.สนามเสือปา

มะเร็งตับ

62

11 มิ.ย. 65

3984/65 พล.ต.อรุณ ศรีอุทัย

ธ.จรัลสนิทวงศ

หัวใจลมเหลว

96

13 มิ.ย. 65

3985/65 ร.ต.จรัญ แนจริง

ธ.แฟรี่แลนด นครสวรรค ปอดอักเสบติดเชื้อ

74

12 มิ.ย. 65

3986/65 นาง ดอกแกว จันทรกวี

ธ.อุตรดิตถ

55

31 พ.ค. 65

3987/65 นาย ชาติชาย ทองนักคัน

มทบ.38

ปอดติดเชื้อ
เลือดออกในชองทองจาก
มามฉีกขาด

60

7 มิ.ย. 65

3988/65 นาง วราห ยูเงา

กรมพัฒนา 1

ติดเชื้อในกระแสโลหิต

60

23 พ.ค. 65

3989/65 นาย มี พิกุลศรี

ธ.นครพนม

90

29 มี.ค. 65

3990/65 นาง วัฒนีย พันธุสวาง

ธ.สระบุรี

สมองฝอวัยชรา
หลอดเลือดแดงใหญเลี้ยงหัวใจ
แข็งและตีบ

68

20 มิ.ย. 65

3991/65 พ.ท.สวัสดิ์ เชื้ออินตะ

ธ.กระทรวงกลาโหม

ปอดอักเสบติดเชื้อจากโควิด - 19 86

15 มิ.ย. 65

3992/65 พระภิกษุ ชง ทับทิมดี

พัน.สห.12

ระบบหายใจลมเหลว

69

20 พ.ค. 65

3993/65 ร.ต.บุญมี วุนพวง

ธ.สุโขทัย

ปอดอักเสบติดเชื้อ

62

17 เม.ย. 65

3994/65 ร.ต.ประพันธ พึ่งรส

ธ.ลพบุรี

ไตวาย

59

24 พ.ค. 65

3995/65 นาย สนั่น ศิลาโชติ

นรด.(รด.)

ถูกทําราย

61

25 พ.ค. 65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

16 มิ.ย. 65

36

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

75

19 มิ.ย. 65

3996/65 นาย โสภณ จิตนิคม

สวนกลาง

กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน

3997/65 นาง ทองบอ นิติวัฒนะ

ธ.สันปาขอย-เชียงใหม

ไตวายระยะสุดทาย

79

19 พ.ค. 65

3998/65 นาย ยงยุทธ โพธิ์สาขา

ธ.รพ.พระมงกุฎเกลา

เลือดออกในเยื่อหุมหัวใจจากเลือด
เซาะผนังหลอดเลือดแดงใหญ

60

15 มิ.ย. 65

3999/65 นาง พยูร บุงทอง

ศป.

ติดเชื้อในกระแสเลือด

81

26 พ.ค. 65

4000/65 นาย เจริญ พรมรังศรี

ร.14

อุบัติเหตุรถชน

76

11 มิ.ย. 65

4001/65 นาง นกกระหริ่ง วักชัยภูมิ

มทบ.12

ชรา

84

7 มิ.ย. 65

4002/65 นาย ผัน พระสลัก

มทบ.27

ชราภาพ

81

25 พ.ค. 65

4003/65 ร.อ.สิทธิเดช(วิ ชัย) ดวงมี

ธ.สระบุรี

มะเร็งตอมนํ้าเหลือง

66

6 มิ.ย. 65

4004/65 นาง นิตยา สวัสดี

ธ.เพชรบูรณ

มะเร็งตับระยะลุกลาม

72

30 พ.ค. 65

4005/65 จ.ส.อ.สายัณห บุญมาก

ธ.พะเยา

ภาวะหัวใจหยุดเตน

61

11 มิ.ย. 65

4006/65 นาย จันทร กองทอง

ธ.ถ.ชางเผือก-เชียงใหม

มะเร็งเม็ดเลือดขาว

85

29 พ.ค. 65

4007/65 นาง คํา เลิศศรี

ธ.บุรีรัมย

สมองฝอวัยชรา

87

26 พ.ค. 65

4008/65 พ.ต.ประยูร รมโพธิ์เย็น

ธ.สะพานใหม-ดอนเมือง ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ

79

19 มิ.ย. 65

4009/65 นาง นงลักษณ แยมสาย

ธ.แฟรี่แลนด-นครสวรรค ความดัน ไขมัน

74

5 มิ.ย. 65

4010/65 นาง ตุน นาถํ้าเงิน

มทบ.27

หลอดเลือดสมอง

87

10 มิ.ย. 65

4011/65 นาง มาลิน รัสมีเพ็ชร

ส.พัน.3 พล.ร.3

ตายโดยธรรมชาติไมทราบโรค

69

30 พ.ค. 65

4012/65 นาง คําพูน จําปาเรือง

ป.3 พัน.103

65

3 มิ.ย. 65

4013/65 อส.ทพ.ซาฟอิน เวาะโนะ

กรม ทพ.49

ปอดอักเสบ
สมองไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรง
จากอุบัติเหตุทางจราจร

28

14 มิ.ย. 65

4014/65 นาย สมจิต ประเสริฐศรี

ม.3 พัน.26

ภาวะเลือดเปนกรดจากการดื่มเหลา 60

23 พ.ค. 65

4015/65 นาย เนียม สิงหา

พล.ร.4

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

84

2 มิ.ย. 65

4016/65 นาย ทองใส คําพันธอินทร

สง.สด.จว.ล.ย.

ติดเชื้อในกระแสเลือด

55

13 มิ.ย. 65

4017/65 ร.อ.ชาญณรงค ดีสุวรรณ

ธ.สระบุรี

มะเร็งตอมลูกหมาก

64

3 มิ.ย. 65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

37

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

4018/65 นาง พุฒ มณีโชติ

ธ.อรัญประเทศ

4019/65 นาย สวิท ทองใบ

ธ.วงเวียนสระแกว-ลพบุรี ชรา

92

7 มิ.ย. 65

4020/65 นาวาโท แผน ไลบางปง

รร.ชท.สปท.

ปอดติดเชื้อ

85

29 พ.ค. 65

4021/65 นาง ประคอง กุสุมาลย

สวนกลาง

ติดเชื้อในกระแสโลหิต

57

16 มิ.ย. 65

4022/65 นาง สําอาง พิมพาพร

ธ.เพชรบูรณ

89

7 มิ.ย. 65

4023/65 นาง รัชนีวรรณ สีลานันท

ธ.บานโปง

ชราภาพ
เลือดออกในทางเดินอาหาร
สวนบน

70

12 มิ.ย. 65

4024/65 นาย อนุสรณ พลับนอย

ธ.ถ.ประชาราษฎร-นนทบุรี สันนิษฐานโรคปอดอักเสบ

42

20 มิ.ย. 65

4025/65 นาย ไล โยสังข

ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2

ปอดอักเสบจากติดเชื้อโควิด 19

86

8 มิ.ย. 65

4026/65 นาง พานทอง ศรีมาลี

ธ.ลพบุรี

ตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบบี

75

12 มิ.ย. 65

4027/65 จ.ส.อ.สมาน เปาริก

วิสามัญ

ภาวะปอดติดเชื้ออยางรุนแรง

93

27 มี.ค. 65

4028/65 พ.ท.เสถียร สทิสินทร

กบ.ทบ.

83

18 มิ.ย. 65

4029/65 นาง สมนึก มีสาระภี

สวนกลาง

มะเร็งตอมลูกหมาก
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน

71

23 มิ.ย. 65

4030/65 นาง อารีย แดงสุวรรณ

ธ.สํานักราชดําเนิน

ปอดติดเชื้อ

90

18 มิ.ย. 65

4031/65 นาง เกษร แกวบังเกิด

ธ.อยุธยา

ติดเชื้อในกระแสเลือด

77

14 มิ.ย. 65

4032/65 จ.ส.อ.โปรง เปรมทวี

ธ.สํานักพหลโยธิน

83

23 มิ.ย. 65

4033/65 จ.ส.อ.สุเทพ ทวีศิลป

ธ.วังนอย

ปอดอักเสบติดเชื้อ
เลือดออกจากทางเดินอาหาร
สวนบน

61

14 มิ.ย. 65

4034/65 นาง ชวนพิศ สุขเกษม

ธ.ลพบุรี

ภาวะติดเชื้อทางเดินปสสาวะ

72

27 พ.ค. 65

4035/65 นาย จุมป วงศอุนใจ

ธ.ลําปาง

เสนเลือดสมองแตก

84

17 มิ.ย. 65

4036/65 นาง ประภาภรณ อินทรทาฉาง

ธ.ถ.ติวานนท

ระบบการหายใจลมเหลว

67

24 เม.ย. 65

4037/65 วาที่ ร.ต.วิรัช ชางแกว

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.

ชราภาพรวมกับปวยเรื้อรัง

79

13 มิ.ย. 65

4038/65 ร.อ.ประสิทธิ์ ดวงเกิด

ธ.กาญจนบุรี

ปอดอักเสบจากโควิด

78

5 มิ.ย. 65

สวัสดิการสาร

สงสัยเสนเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน 85

วันที่เสียชีวิต

สิงหาคม 2565

2 มิ.ย. 65

38

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

85

10 มิ.ย. 65

4039/65 พ.อ.วิรุณ วิชัยสืบ

ธ.พิษณุโลก

ภาวะเลือดออกในโพรงสมอง
ปริมาณมาก

4040/65 ร.ต.มานัส บุญมา

ธ.ฉะเชิงเทรา

มะเร็งปอด

76

6 มิ.ย. 65

4041/65 ร.ต.เชาว จิตตรง

ธ.นาน

เสนเลือดในสมองอุดตัน

67

14 มิ.ย. 65

4042/65 ร.ต.ทองเจือ เสนหา

ธ.ชุมแพ

ชรา

75

29 เม.ย. 65

4043/65 นาง กิ่งกมล สุขประเสริฐ

ธ.บุรีรัมย

เลือดออกในสมอง

58

9 มิ.ย. 65

4044/65 จ.ส.อ.สิทธิปกรณ(สิทธิพร) ศรีนอย

ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ลําปาง ตับแข็ง

44

29 มี.ค. 65

4045/65 จ.ส.อ.สุวัฒน เมธาวิทยกูล

ธ.พะเยา

มะเร็งกระเพาะอาหาร

70

6 มิ.ย. 65

4046/65 นาง จันทรมอน โพธิ์ออน

ธ.นครพนม

สันนิษฐานวาหัวใจวายเฉียบพลัน

87

11 พ.ค. 65

4047/65 นาง สมบุญ อัดสูงเนิน

ธ.ตลาดเซฟวัน-นม.

ภาวะหัวใจและปอดลมเหลว

83

12 มิ.ย. 65

4048/65 นาง ทองไผ คงเปนนิจ

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.

ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด

86

11 มิ.ย. 65

4049/65 นาง สุพักต มากมาย

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.

หลอดเลือดสมองตีบ

90

16 มิ.ย. 65

4050/65 นาย เอี่ยม ดัชถุยาวัตร

ธ.นครราชสีมา

ชรา

73

10 มิ.ย. 65

4051/65 ร.ต.วีระชัย ศรีบัว

ธ.นครพนม

66

7 มิ.ย. 65

4052/65 ด.ต.สุดใจ พลบดี

ธ.กาญจนบุรี

สมองบวมจากอุบัติเหตุ
ระบบทางเดินหายใจและหัวใจ
ลมเหลว

67

11 มิ.ย. 65

4053/65 พ.ท.จําลอง ไชยวงษ

ธ.ลพบุรี

ปอดอักเสบจากการสําลักอาหาร

86

2 มิ.ย. 65

4054/65 พ.ท.สาคร เทพนม

ธ.แจงวัฒนะ

ติดเชื้อในกระแสเลือด

80

9 มิ.ย. 65

4055/65 นาย สุภนิมิต เทพภูเขียว

ธ.เลย

หัวใจเตนผิดจังหวะ

64

22 พ.ค. 65

4056/65 นาย บุญสง เทียนทองคํา

ธ.ปราณบุรี

นํ้าทวมปอด

83

22 พ.ค. 65

4057/65 นาง ณัฐณิชา เผือกผอง

ธ.กาญจนบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

68

23 พ.ค. 65

4058/65 ร.ต.สงศักดิ์ เกณฑการ

ธ.ปราจีนบุรี

ปอดอักเสบติดเชื้อ

64

4 มิ.ย. 65

4059/65 นาง ลําดวน เจริญจิตต

ธ.ปราจีนบุรี

หัวใจเตนผิดจังหวะ

83

6 มิ.ย. 65

4060/65 ร.ต.เสกสรรค ทองสอดแสง

ธ.กาญจนบุรี

หัวใจเตนพริ้วผิดจังหวะ

86

24 พ.ค. 65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

39

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต
28 พ.ค. 65

4061/65 จ.ส.อ.ประกิจ อุบลธรรม

ธ.กาญจนบุรี

เลือดออกในชองเยื้อหุมหัวใจจาก
กลามเนื้อหัวใจตาย
62

4062/65 จ.ส.ต.สมชาย จันทรกระจาง

ธ.กาญจนบุรี

ปอดติดเชื้อจากไวรัสโควิด

60

31 พ.ค. 65

4063/65 นาง บังอร ครามไพบูลย

ธ.ปราจีนบุรี

สมองฝอวัยชรา

83

1 มิ.ย. 65

4064/65 นาง ลีนา พัฒโนทัย

มทบ.38

มะเร็งเยื่อหุมสมอง

57

19 พ.ค. 65

4065/65 นาย บุญทัน วงษคํา

มทบ.310

10 มิ.ย. 65

4066/65 นาง ประนอม นอยกรัด

พัน.สห.31

ระบบหายใจลมเหลว
58
ความดันโลหิตสูงรวมเสนเลือดใน
สมองแตก
66

4067/65 นาง อุบล สุดาบุตร

รอย.ลว.ไกล 6

ภาวะหัวใจลมเหลว

75

12 มิ.ย. 65

4068/65 นาง ทองมา วงษา

บชร.2

หลอดเลือดสมองตีบ

79

8 มิ.ย. 65

4069/65 นาย สนั่น แกวมาลา

มทบ.27

ตายตามธรรมชาติไมทราบโรค

79

6 มิ.ย. 65

4070/65 นาง สุรียพร กุลเวิล

พัน.สบร.23 บชร.3

ภาวะติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ

82

9 มิ.ย. 65

4071/65 นาย พงศพันธ เจตนาเสน

ม.พัน.19 พล.ร.9

61

18 พ.ค. 65

4072/65 นาย พีระยุทธ ทองคําขาว

พัน.ซบร.กรม สน.12

ตับแข็ง
ระบบหายใจไหลเวี ยนโลหิต
ลมเหลว

40

8 มิ.ย. 65

4073/65 นาง นอมศรี เหมือดตะคุ

ธ.ศรียาน

ชรา ความดัน

87

22 มิ.ย. 65

4074/65 จ.ส.อ.เล็ก ปนลําพอง

ธ.สนามเสือปา

ชรา

90

15 มิ.ย. 65

4075/65 นาง ประเวส อินสวาง

ธ.รามอินทรา กม.4

ชราภาพ

85

21 มิ.ย. 65

4076/65 นาง จําลอง ตั้งศรีไพร

ธ.ยอยถนนสรงประภา

หัวใจลมเหลว

93

22 มิ.ย. 65

4077/65 นาง ดวงงาม โกศล

ธ.เพชรบูรณ

ภาวะหัวใจลมเหลว

71

22 พ.ค. 65

4078/65 จ.ส.อ.กมล ดาดขุนทด

ธ.นครศรีธรรมราช

กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด

73

6 มิ.ย. 65

4079/65 ร.ต.เฉลียว แสวงผล

ธ.สกลนคร

ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน

79

25 พ.ค. 65

4080/65 นาย พา จําปาศรี

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม.

ไตวาย

80

12 มิ.ย. 65

4081/65 จ.ส.อ.จิตติคุณ คลังกูล

ร.31 พัน.1 รอ.

เลือดออกในชองทองปริมาณมาก

43

24 พ.ค. 65

4082/65 พ.ท.สวิง จายประญัติ

ธ.กระทรวงกลาโหม

ปอดอักเสบติดเชื้อ

86

26 มิ.ย. 65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

15 มิ.ย. 65

40

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

4083/65 นาง แฉลม เจริญธรรม

สวนกลาง

4084/65 นาง คําศรี นุโยค

ธ.สุรินทร

4085/65 นาง จวน งอกกําไร

ธ.อุดมสุข

เบาหวาน ความดันโลหิตและ
ถุงลมโปงพอง
86
สันนิษฐานวาเสียชีวิตดวย
โรคเบาหวานรวมกับโรคความดัน
80
โลหิตสูง
ติดเชื้อในกระแสเลือดและระบบ
หายใจลมเหลว
82

4086/65 พ.ต.เฉลียว ระกาศ

ธ.กระทรวงกลาโหม

ภาวะหัวใจขาดเลือด

75

7 มิ.ย. 65

4087/65 นาง ละเอียด ชมภู

ธ.ราชประสงค

เสียชีวิตดวยโรคประจําตัว

89

19 มิ.ย. 65

4088/65 ร.ต.บุญทา เหนียวแนน

ธ.ลําปาง

มะเร็งตับ

90

1 เม.ย. 65

4089/65 นาย กี ธงคาศรี

ธ.ขอนแกน

ชราภาพ

84

8 มิ.ย. 65

4090/65 นาง ฉวี นวลใย

ธ.นครพนม

ความดันโลหิตตํ่าจากภาวะขาดนํ้า

59

6 มิ.ย. 65

4091/65 นาย เทพนคร ขันชะลี

ธ.รอยเอ็ด

ปอดติดเชื้อ

58

7 มิ.ย. 65

4092/65 นาย อี๋ พูลชู

ธ.พิษณุโลก

เลือดออกในสมอง

86

14 มิ.ย. 65

4093/65 นาง จันทร เนตรซิว

ธ.ขอนแกน

เบาหวาน

82

2 มิ.ย. 65

4094/65 นาง แตงออน ผุนลาวงษ

ธ.แฟรี่แลนด-นครสวรรค ผลสืบเนื่องจากกระดูกตนขาขวาหัก 87

8 มิ.ย. 65

4095/65 นาง สวาง วงศจันทร

ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค

88

10 มิ.ย. 65

4096/65 นาง สายบัว อิ่มกระจาง

ธ.แฟรี่แลนด-นครสวรรค เบาหวานรวมกับโรคแทรกซอน

81

12 มิ.ย. 65

4097/65 นาง หทัยพรรณ บึงแกว

ธ.นครพนม

สมองฝอวัยชรา

66

7 มิ.ย. 65

4098/65 นาง เกตแกว แกวรัมย

ส.พัน.9 พล.ร.9

ภาวะไทรอยดเปนพิษรุนแรง

50

16 มิ.ย. 65

4099/65 นาย บุญโสม สุดใจ

ธ.สกลนคร

เบาหวาน

73

13 มิ.ย. 65

4100/65 นาง ดอน แกวทน

ธ.ชุมแพ

ชราภาพ

87

30 พ.ค. 65

4101/65 ส.ท.ปฏิพัทธ หงษคํา

มทบ.36

บาดแผลกระสุนปนลูกโดดที่ศีรษะ

23

7 มิ.ย. 65

4102/65 พ.ท.วิเชษฐ สุขนิยม

สง.สด.จว.น.ธ.

57

17 พ.ค. 65

4103/65 จ.ส.อ.ภานุพงษ โพธิ์งาม

ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

ภาวะหัวใจหยุดเตน
ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ
ลมเหลว

41

14 มิ.ย. 65

สวัสดิการสาร

เลือดออกในเยื่อหุมสมอง

สิงหาคม 2565

26 มิ.ย. 65
22 มิ.ย. 65
17 มิ.ย. 65

41

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

4104/65 จ.ส.อ.ไชยา ดวงชัย

ธ.ตลาดหนองหอยเชียงใหม

มะเร็งปอด

90

8 มิ.ย. 65

4105/65 นาง สมบัติ สีคํา

ส.พัน.21 ทภ.1

ลิ้นหัวใจรั่ว

51

11 มิ.ย. 65

4106/65 นาย ชนะ บุญยิ่งมา

ธ.ลําปาง

ติดเชื้อโควิด

81

8 เม.ย. 65

4107/65 นาง พงษศรี บุศยารัศมี

ธ.พิษณุโลก

ลิ้นหัวใจรั่ว

88

16 มิ.ย. 65

4108/65 นาง ผองพรรณ เมืองมา

ธ.สันปาขอย-เชียงใหม

ติดเชื้อในกระแสเลือด

80

22 พ.ค. 65

4109/65 พ.อ.หญิง นิภาพรรณ ทองเงิน

ธ.ลําปาง

ชรา

76

16 มี.ค. 65

4110/65 นาง ชุติกาญจน วิลัยสูงเนิน

ธ.เพชรบูรณ

หัวใจลมเหลว

54

9 มิ.ย. 65

4111/65 พ.ต.ชาญ อุทัย

ธ.พิษณุโลก

เลือดออกในสมอง

89

10 มิ.ย. 65

4112/65 นาง คํา คําพีละวงศ

ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก

82

14 มิ.ย. 65

4113/65 พล.ท.สังเวียน เจริญจันทร

ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว
มะเร็งลําไสใหญระยะ
ธ.แฟรี่แลนด-นครสวรรค แพรกระจาย

79

26 พ.ค. 65

4114/65 นาย ชัย ทองสุข

สวนกลาง

ตามธรรมชาติ ไมทราบสาเหตุ

72

23 มิ.ย. 65

4115/65 นาง บัวจันทร ชาวกลา

ปอดติดเชื้อ

68

31 พ.ค. 65

4116/65 นาง จํานงค เจริญศิริ

ธ.อุดรธานี
ธ.ถ.มหาจักรพรรดิ์ฉะเชิงเทรา

ติดเชื้อแบคทีเรีย

86

6 มิ.ย. 65

4117/65 พ.ต.ชาญศักดิ์ เขียวสอาด

ธ.เพชรบุรี

ตายธรรมชาติไมทราบโรค

92

17 มิ.ย. 65

4118/65 น.ส. สายใจ อุทิศ

ธ.ถ.ประชาราษฎร-นนทบุรี มะเร็งเตานม

66

28 มิ.ย. 65

4119/65 นาง สํารวย แยมวงษ

ธ.บางบัวทอง

81

17 ก.พ. 65

4120/65 นาง รัชนี เสริมชั้น

ธ.ถ.ติวานนท

71

22 มิ.ย. 65

4121/65 นาง สุภาวดี กระตุดนาค

ติดเชื้อในกระแสเลือด
เลือดออกในสมองนอยจากความ
ธ.วงเวียนสระแกว-ลพบุรี ดันโลหิตสูง

69

15 มิ.ย. 65

4122/65 นาวาอากาศเอก สุชาติ วิริต

ธ.สํานักราชดําเนิน

มะเร็งปอด

73

4 มิ.ย. 65

4123/65 นาง ละมุล ปตตะละคะ

รอย.ช.ซบร.สนาม

ปอดติดเชื้อโควิด

78

31 พ.ค. 65

4124/65 จ.ส.อ.ธงชัย จิตรมั่น

ร.6

ตกตนไมศีรษะกระแทกของแข็ง

48

16 มิ.ย. 65

สวัสดิการสาร

ปอดติดเชื้อ

สิงหาคม 2565

42

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

4125/65 นาง ผวน ละออง

พัน.บ.21

ภาวะตับวาย

86

3 มิ.ย. 65

4126/65 นาย สุวรรณ แกวบัวขาว

ศสร.

มะเร็งกระเพาะอาหาร

72

5 มิ.ย. 65

4127/65 นาย สวาง พรรณราช

พัน.สท.

ปอดติดเชื้อไวรัสโควิด 19

59

20 พ.ค. 65

4128/65 นาง คําพอง เชิงเขา

มทบ.18

ติดเชื้อทางเดินปสสาวะ

80

29 พ.ค. 65

4129/65 พ.อ.จตุพร พลาระชุน

ธ.ถ.คฑาธร-ราชบุรี

ปอดติดเชื้อ

61

24 มิ.ย. 65

4130/65 นาง สมถวิล บุญสนอง

ธ.ชลบุรี

เลือดออกในทางเดินอาหาร

86

22 มิ.ย. 65

4131/65 พ.ท.ทรง สุริยันต

ธ.รพ.พระมงกุฎเกลา

ชรา

81

21 มิ.ย. 65

4132/65 ร.ต.หญิง สมบูรณ อองโอภาส

ธ.กระทรวงกลาโหม

ชราภาพรวมกับเจ็บปวยเรือ้ รัง

89

18 มิ.ย. 65

4133/65 พ.ต.ธนิน มาลารัตน

ธ.มีนบุรี

ปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

85

18 มิ.ย. 65

4134/65 ส.อ.ยุทธพงษ วงษมณี

ธ.พญาไท

ติดเชื้อในกระแสเลือด

75

21 มิ.ย. 65

4135/65 จ.ส.อ.เสถียร บุญมาอุด

ธ.ยอยอินทรารักษ

อุบัติเหตุจราจร

72

24 เม.ย. 65

4136/65 พ.ท.สมโภชน วงศสุพรรณ

ธ.ศรีสะเกษ

เลือดออกในสมอง

72

11 เม.ย. 65

4137/65 พ.ท.สรศักดิ์ รอดโต

ธ.ถ.รัตนาธิเบศร

สมองขาดอากาศจากการผูกคอ

76

18 มิ.ย. 65

4138/65 นาง นิตยา นิ่มประเสริฐ

สวนกลาง

ติดเชื้อโควิด-19

87

20 มิ.ย. 65

4139/65 จ.ส.อ.ประเสริฐ เจกโจ

รพศ.4 พัน.1

ตับแข็ง

58

9 มิ.ย. 65

4140/65 นาง กองแพง กาบกวาง

ร.3

สมองฝอวัยชรา

84

13 มิ.ย. 65

4141/65 ส.อ.โสภณ ศุภรัศมี

ธ.ลพบุรี

59

10 มิ.ย. 65

4142/65 วาที่ ร.ท.สาธิต ทิพวารี

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
กระดูกคอหักจากการกระแทก
ธ.วงเวียนสระแกว-ลพบุรี ถูกของแข็งไมมีคม

63

24 พ.ค. 65

4143/65 นาง บุญเกิด สุวรรณโชติ

ธ.ลพบุรี

ติดเชื้อทางเดินปสสาวะ

69

18 มิ.ย. 65

4144/65 นาย ไพบูลย สวนจันทร

ศอ.สพ.ทบ.

เลือดออกในทางเดินอาหาร

83

23 พ.ค. 65

4145/65 พ.ต.ชอุม เหลาบุญกลอม

ธ.ลพบุรี

ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน

81

14 มิ.ย. 65

4146/65 นาง อื้ด งัดสันเทียะ

ช.2 พัน.202

ชราภาพ

89

20 พ.ค. 65

สวัสดิการสาร
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

4147/65 นาย แปง คลายเพ็ง

ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

ตายตามธรรมชาติ (ชรา)

90

25 มิ.ย. 65

4148/65 นาย เลี้ยง คําพิศาล

ธนาณัติ

ติดเชื้อโควิด-19

79

11 พ.ค. 65

4149/65 ส.อ.ทรงเกียรติ ประทุมทอง

ธ.อุดรธานี

สมองฝอวัยชรา

88

9 พ.ค. 65

4150/65 นาย ธงชัย สิมาตา

ธ.ยโสธร

ติดเชื้อที่ขา

70

18 มิ.ย. 65

4151/65 นาง ทองปาน มิ่งขวัญ

ธ.ยโสธร

มะเร็งทอนํ้าดี

74

13 มิ.ย. 65

4152/65 นาง ชวง เครือแกว

ธ.อุดรธานี

หัวใจลมเหลว

92

2 มิ.ย. 65

4153/65 ร.ต.ประเสริฐ ยิ่งถาวร

ธ.กาญจนบุรี

83

22 มิ.ย. 65

4154/65 นาย นริศ เจนอนันต

สตน.ทบ.

ขาดอากาศจากการแขวนคอ
ระบบไหลเวียนลมเหลวจาก
ภาวะทุพโภชนาการ

80

21 มิ.ย. 65

4155/65 พล.ท.วุฒิชาติ พิณพัฒนะวงศ

ธ.สนามเสือปา

ชราภาพ

80

15 มิ.ย. 65

4156/65 นาง บังอร หาญสมุทร

ธ.กระทรวงกลาโหม

ภาวะไตเสื่อมเรื้อรัง

89

11 มิ.ย. 65

4157/65 นาย สายยนต ออนอําไพ

พัน.ซบร.บ.ทบ.

74

14 มิ.ย. 65

4158/65 จ.ส.อ.อํานวย พะลัง

ธ.ลําปาง

ภาวะนํ้าในชองเยื่อหุมปอด
สันนิษฐานหัวใจลมเหลวจากการ
ติดเชื้อในกระแสเลือด

79

12 พ.ค. 65

4159/65 จ.ส.อ.ยิ้น ผุยหนองโพธิ์

ธ.ลําปาง

ปอดอักเสบติดเชื้อ

91

3 พ.ค. 65

4160/65 จ.ส.อ.สุทธิพ งษ นําคิด

ธนาณัติ

ปอดอักเสบติดเชื้อ

48

29 มิ.ย. 65

4161/65 นาง วาสนา ดาจันทร

ธ.ราชบุรี

60

17 มิ.ย. 65

4162/65 นาย ประยงค พูลสวัสดิ์

ธ.เซ็นทรัล เวตสเกต

มะเร็งปอด
ภาวะแทรกซอนจากการติดเชื้อ
ในกระแสเลือด

67

29 มิ.ย. 65

4163/65 นาย ธานี ธารทิพยจิตเกษม

ธ.เทสโก โลตัส ประชาชื่น ติดเชื้อในกระแสโลหิต

79

28 มิ.ย. 65

4164/65 นาย สัมฤทธิ์ กริตาคม

ธ.เตาปูน

68

14 มิ.ย. 65

4165/65 พ.ท.ชาญวิทย จัดกระบวนพล

68

29 มิ.ย. 65

4166/65 นาง จําเนียร บุญมาก

ธ.สํานักพหลโยธิน-สระบุรี ติดเชื้อทางเดินปสสาวะสวนตน
เลือดคัง่ ในสมองจากการ
กระทบกระเทือน
ธ.รพ.พระมงกุฎเกลา

70

5 เม.ย. 65

4167/65 พ.ท.บุญมา ประดับมุข

ธ.ลพบุรี

ตายตามธรรมชาติโดยไมทราบสาเหตุ

91

26 มิ.ย. 65

4168/65 พ.อ.ธนากร สุริยาวงษ

ธ.สามพราน

ติดเชื้อทางเดินปสสาวะ

77

27 มิ.ย. 65

สวัสดิการสาร
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

4169/65 นาง นันทิยา กองแกว

ธ.สํานักราชดําเนิน

มะเร็งทอนํ้าดี

53

18 เม.ย. 65

4170/65 นาง หนูพัด ศรีณพรหม

ธ.อุบลราชธานี

หัวใจลมเหลว

79

3 เม.ย. 64

4171/65 ร.ต.สุวิทย พวงมาลี

ธ.แฟรี่แลนด-นครสวรรค ติดเชื้อในกระแสเลือด

89

21 พ.ค. 65

4172/65 จ.ส.ต.ชวน เกตุหิรัญ

ธ.เพชรบูรณ

ติดเชื้อในกระแสเลือด

55

5 มิ.ย. 65

4173/65 นาย จํานง สินธุวงค

ธ.ลําพูน

กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

73

19 มี.ค. 65

4174/65 นาง กองคํา แจมรัศมี

ธ.เชียงราย

มะเร็งปอด

87

13 มิ.ย. 65

4175/65 นาง จันทร บุญอุดม

ธ.นครพนม

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

79

11 มิ.ย. 65

4176/65 พ.ท.อนันต วัฒนสิน

ธ.นครศรีธรรมราช

มะเร็งลําไส

78

22 มิ.ย. 65

4177/65 นาง วรรณา คนบุญ

ธ.เพชรบูรณ

ลําไสอุดตัน

63

13 พ.ค. 65

4178/65 นาง ผัด มณีเนตร

ธ.ลําปาง

สันนิษฐานติดเชื้อในกระแสเลือด

79

2 มิ.ย. 65

4179/65 ร.ต.ภัทรเกศ(พยนต) อุนาวงค

ธ.ยอยบิ๊กซี-สุราษฎรธานี บาดเจ็บที่สมองรุนแรง

63

22 พ.ค. 65

4180/65 จ.ส.อ.สายัณห เครือคําหลอ

ธ.ลําปาง

ภาวะการไหลเวียนโลหิตลมเหลว 61

11 มิ.ย. 65

4181/65 วาที่ ร.ต.ฉลวย มากทอง

ธ.ลพบุรี

ชรา

88

5 มิ.ย. 65

4182/65 นาง สําเภา สุขเกษม

รร.ม.ศม.

ติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ

79

6 มิ.ย. 65

4183/65 นาง ฉัตรทิกา ชัยโสดา

ม.พัน.12 พล.ม.1

เบาหวาน

45

17 เม.ย. 65

4184/65 ร.ต.ดนัย ตองสู

ธ.ลําปาง

62

11 พ.ค. 65

4185/65 นาง บานเย็น ภักดีปญญา

มทบ.23

เลือดออกในสมอง
ภาวะปอดติดเชื้อและมะเร็ง
แพรกระจายที่ปอด

74

11 มิ.ย. 65

4186/65 นาย กัน พลอยเอี่ยม

ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.

88

13 มิ.ย. 65

4187/65 นาง สายบัว แยมปรางค

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

สมองเสื่อม
กลามเนื้อหัวใจตายจากหลอด
เลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีบ

76

13 มิ.ย. 65

4188/65 นาย เจริญ คํากอง

มทบ.23

ชราภาพ

77

14 มิ.ย. 65

4189/65 นาย สมบัติ มาษา

รง.กสย.ศอว.ศอพท.

มะเร็ง

70

20 มิ.ย. 65

4190/65 นาง ลําใย นันทวิสิทธิ์

สง.สด.จว.ฉ.ช.

ชรา

82

30 พ.ค. 65

สวัสดิการสาร
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สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

4191/65 นาง แพงพัน ศรีวิพัฒน

รพ.รร.6

ติดเชื้อเนื้อเยื่ออักเสบ

77

5 มิ.ย. 65

4192/65 พล.อ.งามพล นุตสถิตย

ติดเชื้อในกระแสเลือด

90

26 มิ.ย. 65

4193/65 พล.อ.สุวิทย บุญรอด

ธ.ศรียาน
ธ.กองบัญชาการ
กองทัพบก

มะเร็งตอมลูกหมากระยะลุกลาม

77

23 มิ.ย. 65

4194/65 นาง ใบ กระแสเทพ

ธ.ขอนแกน

เลือดออกใตเยื่อหุมสมอง

88

5 มิ.ย. 65

4195/65 นาย เปลี่ยน จานศิลา

ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2

มะเร็งปอด

77

13 มิ.ย. 65

4196/65 นาย เฉลียว อุดทาโกสุม

ธ.ลพบุรี

86

5 มิ.ย. 65

4197/65 นาย สุรินทร ปลั่งดี

ธ.ลพบุรี

83

12 มิ.ย. 65

4198/65 นาย ชํานาญ จักสาน

ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค

85

13 มิ.ย. 65

4199/65 นาย คนอง ตุนาโปง

ธ.อุตรดิตถ

ชรา
ตายตามธรรมชาติไมทราบโรค
(ชราภาพ)
ภาวะช็อคจากการขาดสูญเสียสาร
นํ้าและเลือด
ระบบหายใจและระบบไหลเวียน
โลหิตลมเหลว

80

11 มิ.ย. 65

4200/65 ร.ต.ประสิทธิ์ หอมชื่นใจ

ธ.ขอนแกน

เสนเลือดสมองตีบ

61

28 มี.ค. 65

4201/65 จ.ส.อ.หญิง สุภิญ ปราบพล

ธ.ชุมพร

เสนเลือดหัวใจตีบ

86

28 มี.ค. 65

4202/65 นาง บวย เพียอินทร

ช.พัน.8 พล.ม.1

มะเร็งทอนํ้าดี

82

10 มิ.ย. 65

4203/65 นาง แปง กระจางพันธ

รง.กสย.ศอว.ศอพท.

ตายธรรมชาติไมทราบโรค

85

17 มิ.ย. 65

4204/65 ร.ต.อนันต กันมะโน

ธ.ทาแพ

หัวใจหยุดเตน

88

6 มิ.ย. 65

4205/65 นาง ถิน ประทุมมาลา

พัน.สท.

ชราภาพ

89

14 มิ.ย. 65

4206/65 นาง ยุพา ศรีจิตตะวา

ยก.ทหาร

ติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ

81

20 มิ.ย. 65

4207/65 นาง อุไร ปนสวัสดิ์

พธ.ทบ.

ติดเชื้อทางเดินปสสาวะ

92

29 มิ.ย. 65

4208/65 พ.อ.หญิง ฐิติญา จันทวุฒิ

ยศ.ทบ.

มะเร็งปอด

57

13 มิ.ย. 65

4209/65 นาย สะอาด เวียงคํา

พัน.ส.ซบร.เขตหลัง

ไตวาย

65

23 มิ.ย. 65

4210/65 นาง มะลิ คลายวงผึ้ง

ธ.สนามเปา

ตายธรรมชาติไมทราบโรค

85

26 มิ.ย. 65

4211/65 นาย จิรายุทธ อุมานนท

ธ.เตาปูน

ติดเชื้อในกระแสเลือด

41

27 มิ.ย. 65

4212/65 นาง บัวเผื่อน อินทะกนก

ธ.ปกธงชัย

สมองฝอวัยชรา

90

21 มิ.ย. 65

สวัสดิการสาร
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อายุ

วันที่เสียชีวิต

4213/65 ร.ต.วัง เทียมครบุรี

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.

ปอดอักเสบ

89

22 มิ.ย. 65

4214/65 นาง ประยงค ขจีกุล

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม.

หัวใจเตนผิดจังหวะ

90

18 มิ.ย. 65

4215/65 นาง ทองมี วรพล

ธ.ชัยภูมิ

ชราภาพ

85

15 มิ.ย. 65

4216/65 นาง เสงี่ยม บํารุงสวัสดิ์

ธ.นครราชสีมา

สําลักอาหาร

82

17 มิ.ย. 65

4217/65 ร.ต.สมศักดิ์ ชื่นเผือก

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม.

ภาวะเลือดออกในสมอง

62

17 มิ.ย. 65

4218/65 นาย เจริญ ทับทิมธงไชย

ธ.ปกธงชัย

ภาวะการหายใจลมเหลว

86

19 มิ.ย. 65

4219/65 พ.ต.ประสูตร วงษนาค

ธ.อุทัยธานี

ภาวะปอดเปนพังผืด

65

19 เม.ย. 65

4220/65 นาง วีณา แฮนเกตุ(บุปผา)

ร.5 พัน.2

43

2 มี.ค. 65

4221/65 นาง ทิน ปนกอน

ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก

ขาดอากาศหายใจจากการจมนํ้า
ปอดอักเสบติดเชื้อโคโรนาไวรัส
2019

82

22 มิ.ย. 65

4222/65 นาง กัญญา จันทรโชติ

ธ.บางบาล

สมองฝอวัยชรา

77

22 มิ.ย. 65

4223/65 พล.ท.ชัยรัตน รัตนวานิช

ธ.สนามเปา

มะเร็งตับระยะสุดทาย

81

24 มิ.ย. 65

4224/65 นาง มุกดา ดารารักษ

ธ.หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ ภาวะหายใจลมเหลว

78

24 มิ.ย. 65

4225/65 นาย ปภพ วงศเกย

ขกท.

เสนหลอดเลือดแดงใหญแตก

72

24 มิ.ย. 65

4226/65 นาย สวัสดิ์ มวงสนิท

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.

ปวยติดเตียง โรคชรา

90

16 มิ.ย. 65

4227/65 นาย อินตา แกวมณี

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.

ไอเปนเลือดปริมาณมาก

90

21 มิ.ย. 65

4228/65 ส.อ.สมหมาย ชาวกัณหา

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.

ปอดอักเสบจากโควิด 19

68

6 มิ.ย. 65

4229/65 นาง นกหริ่ง สินปรุ

ธ.นครราชสีมา

ตายธรรมชาติไมทราบโรค

93

27 มิ.ย. 65

4230/65 นาง วาสนา หรั่งเล็ก

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.

มะเร็งลําไสใหญ

78

23 มิ.ย. 65

4231/65 พ.ต.ประสิทธิ์ โปรงกลาง

ธ.นครราชสีมา

การหายใจลมเหลว

78

16 มิ.ย. 65

4232/65 นาง บุญรัตน ฝาตะคุ

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.

ติดเชื้อในกระแสเลือด

71

18 มิ.ย. 65

4233/65 นาง เจียม กรึงในเมือง

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.
ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค
(วี-สแควร)

ช็อกจากติดเชื้อโควิด-19

82

27 มิ.ย. 65

ตายธรรมชาติไมทราบโรค

79

13 มิ.ย. 65

4234/65 นาง ตําลึง สนิทผล

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

4235/65 นาง ลลนันท (ละมัย) ศรีชนะ

ช.พัน.6 พล.ร.6

ติดเชื้อไวรัสโควิด 19

72

16 มิ.ย. 65

4236/65 นาย ประชัน กรรณิกา

มทบ.32

มะเร็งทอนํ้าดีระยะแพรกระจาย

74

19 เม.ย. 65

ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง
ความดันโลหิตสูงรวมกับ
เบาหวาน

62

18 มิ.ย. 65

85

22 มิ.ย. 65

หัวใจลมเหลวเฉียบพลัน

81

18 มิ.ย. 65

4237/65 จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ (แสงเดือน) ทองบานทุม ธ.ขอนแกน
4238/65 นาย เอียด รัตนประโคน
4239/65 นาง เจียระไน ธุวะคํา

ธ.บุรีรัมย
ธ.เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย

4240/65 ร.ต.สําเริง ศรีชมภู

ธ.ขอนแกน

มะเร็งปอด

82

11 มิ.ย. 65

4241/65 นาย บุญสง ชลคีรี

ธ.นครนายก

93

19 มิ.ย. 65

4242/65 นาง เคน สีหาราช

ธ.ขอนแกน

ติดเชื้อในกระแสเลือด
แผลกดทับอักเสบติดเชื้อกระแส
เลือดจากเสนเลือดสมองตีบ

92

18 มิ.ย. 65

4243/65 จ.ส.อ.วีรพล อิ่มสอาด

พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ภาวะนํ้าในรางกายเกิน

53

25 พ.ค. 65

4244/65 นาย มานิตย ชมวงษ

ธ.ถ.ติวานนท

76

23 มิ.ย. 65

4245/65 พล.ท.จํานง ไพโรจน

ธ.ยอยฟวเจอรพารค-รังสิต ชราภาพ

86

3 ก.ค. 65

4246/65 จ.ส.อ.บุญทิ้ง เทพณรงค

ธ.สนามเสือปา

ชราภาพ

76

26 มิ.ย. 65

4247/65 นาง นิตยา จันทรหอม

ธ.ถ.ติวานนท

เบาหวาน

86

29 มิ.ย. 65

4248/65 นาง จงใจ ประทุมทราย

ธ.ขอนแกน

ไมทราบสาเหตุการตาย

73

28 มิ.ย. 65

4249/65 นาง ลมัย ปญจทวี

ธ.ปทุมธานี

97

21 มิ.ย. 65

4250/65 พล.ท.ไพโรจน วรรณตรง

ธ.เพชรบูรณ

ชราภาพ
ลําไสเล็กไดรับบาดเจ็บจากลม
ทองกระแทกพื้น

83

17 มิ.ย. 65

4251/65 นาง ดาราจันทร สาระมณี

มะเร็งปอด

72

20 มิ.ย. 65

4252/65 นาง ใบ ขันแข็ง

ธ.ขอนแกน
ธ.เซ็นทรัลพลาซาขอนแกน

มะเร็งลําไส

83

18 มิ.ย. 65

4253/65 นาง วิทย จิตอารี

ธ.นาน

83

19 มิ.ย. 65

4254/65 จ.ส.ท.ชาติชาย จันคํา

ธ.ขอนแกน

มะเร็งทอนํ้าดี
อุบัติเหตุรถจักรยานยนตลม
เลือดออกใตเยื่อหุมสมองชั้นนอก

48

17 มิ.ย. 65

4255/65 นาง จินตนา รัตนสมบูรณ

มทบ.43

ภาวะหัวใจลมเหลว

55

12 มิ.ย. 65

สวัสดิการสาร

ติดเชื้อในกระแสเลือด

สิงหาคม 2565
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

4256/65 นาย ปน การะพันธุนิจ

พธ.ทบ.

ติดเชื้อในกระแสเลือด

64

27 พ.ค. 65

4257/65 นาง สมร ประยูรศร

สง.สด.จว.ร.บ.

ตายธรรมชาติไมทราบโรค(โรคชรา) 88

2 มิ.ย. 65

4258/65 ร.ต.สํารวย นาวัลย

ธ.โชคชัย 4

ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

89

30 มิ.ย. 65

4259/65 นาง ทิพย โสวรรณี

ธ.นครนายก

ปอดติดเชื้อ

62

4 ก.ค. 65

4260/65 นาง ผองพรรณ หอมมะลิ

มทบ.16

59

8 มิ.ย. 65

4261/65 นาง นอย หมองลําปาง

มทบ.32

ตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบบี
เลือดออกที่เยื่อหุมสมองจากการ
บาดเจ็บที่ศีรษะ

82

10 พ.ค. 65

4262/65 นาง ลําพึง จันทราภิรมย

ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค

ติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ

83

20 มิ.ย. 65

4263/65 นาง สี ใจหวัง

ธ.อุตรดิตถ

หัวใจลมเหลว

85

19 มิ.ย. 65

4264/65 นาง ลําเพย ชุมใจรัก

ธ.เพชรบูรณ

ติดเชื้อในกระแสเลือด

79

18 มิ.ย. 65

4265/65 ร.ต.สมชาย ขอสุข

ธ.ลพบุรี

มะเร็งกระเพาะปสสาวะ

63

7 มิ.ย. 65

4266/65 นาง จันทรฟอง อุตรพงษ

ธ.ลําปาง

ไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย

82

9 พ.ค. 65

4267/65 นาย เงิน เกี๋ยงภา

ธ.นาน

เสนเลือดสมองตีบ

89

7 มิ.ย. 65

4268/65 ร.ท.มานัส คชโรจน

ธ.ชุมพร

ระบบหายใจลมเหลว

63

7 มิ.ย. 65

4269/65 น.ส. พิมพ บุญรัก

สส.

ติดเชื้อในกระแสเลือด

67

20 พ.ค. 65

4270/65 นาง สมพงษ บุญยงค

ธ.ปราจีนบุรี

23 มิ.ย. 65

4271/65 ร.ต.คําพันธ ทาทัดลัย

ธ.พิษณุโลก

ระบบหายใจลมเหลวเฉียบพลัน 94
ติดเชื้อที่ผิวหนังรุนแรง(แบคทีเรีย
กินเนื้อ)
62

4272/65 ร.ต.ปญญา ลออนวล

ธ.ชลบุรี

ชรา

89

13 มิ.ย. 65

4273/65 นาง สมจิต ฉิมกุล

ธ.วงเวียนสระแกว-ลพบุรี สมองฝอวัยชรา

83

14 มิ.ย. 65

4274/65 นาง พอง มีโภคา

ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม.

ปอดอักเสบติดเชื้อ

92

31 มี.ค. 64

4275/65 นาง ถนอม สุทธารัตน

ธ.กาญจนบุรี

ไมทราบสาเหตุการตายที่แนชัด

81

15 เม.ย. 65

4276/65 ร.ต.ไธนพล สุคนธวัฒน

ธ.ลพบุรี

ตายตามธรรมชาติโดยไมทราบสาเหตุ

82

17 มิ.ย. 65

4277/65 นาง เหนียม คีมทอง

รร.ป.ศป.

ไมทราบสาเหตุการเสียชี วิต

71

1 มิ.ย. 65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

14 มิ.ย. 65
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

69

21 มิ.ย. 65

4278/65 นาย สําราญ ผลาผล

กอง พธ.พล.ร.3

4279/65 นาง เสมอ คําแดง

ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.

อัมพาตจากจักรยานยนตหกลม
ระบบไหลเวียนลมเหลวจากโรค
ประจําตัวเรื้อรัง

83

21 มิ.ย. 65

4280/65 ส.ท.สุรวุฒิ ดวงใหญ

ร.15 พัน.4

สมองไดรับการบาดเจ็บอยางรุนแรง
24
,มีเลือด/ลมรั่วในเยื่อหุมปอด

16 เม.ย. 65

4281/65 นาง พณา หงสพรอมญาติ

ธ.รามอินทรา กม.6

ปอดอักเสบติดเชื้อจากโควิด

83

25 พ.ค. 65

4282/65 นาง ละออง ลําใย

ธ.ราชบุรี

หัวใจหยุดเตน

88

29 มิ.ย. 65

4283/65 ร.ต.อุย ใหญกลาง

ธ.นครราชสีมา

กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

89

19 มิ.ย. 65

4284/65 นาง หลง นิลนวล

ธ.ลพบุรี

สมองฝอ

90

22 มิ.ย. 65

4285/65 ร.ท.อโนทัย กาฬจันโท

มทบ.43

เสียชีวิตไมทราบสาเหตุแนชัด

21 พ.ค. 65

4286/65 จ.ส.อ.สุชาติ ญาณสาร

ธ.สันปาขอย-เชียงใหม

ภาวะลมรั่วและเลือดออกในชองปอด
ซายจากอุบัติเหตุถูกรถอัดกําแพง

44
67

7 ต.ค. 64

4287/65 นาย ใสสวาง สุมังคะ

ธ.สกลนคร

ไตวายเรื้อรัง

73

25 พ.ค. 65

4288/65 ร.ต.บุญรักษ ราชหงษ

ธ.สกลนคร

ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต

66

15 มิ.ย. 65

4289/65 นาง ปน นันเชียงเครือ

ธ.สกลนคร

สมองฝอวัยชรา

76

13 มิ.ย. 65

4290/65 นาง ประมวล คําแฝง(กิติอาษา)

ธ.อุดรธานี

ไตวาย

75

7 มิ.ย. 65

4291/65 นาง สิริกานต นารากาญจนกุล(วิลัย เพียลา) ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.

เกลือแรผิดปกติ

57

9 มิ.ย. 65

4292/65 นาง สงวน ตอพล

ธ.ลพบุรี

17 มิ.ย. 65

4293/65 นาย สายยนต จินดา

ธ.ประจันตคาม

หัวใจขาดเลือด
82
ระบบไหลเวียนลมเหลวจากภาวะ
ทุพโภชนาการ
85

4294/65 พ.ท.สุพจน ดีมาก

ธ.อุบลราชธานี

88

16 มิ.ย. 65

4295/65 นาง คําผั่น บัวโรย

ธ.รอยเอ็ด

ภาวะไตวายเรื้อรัง
สันนิษฐานวาเสียชีวิตจากหัวใจ
วายเฉียบพลัน

88

7 มิ.ย. 65

4296/65 นาย เหลือ สุขบรรเทิง

ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุบลราชธานี หัวใจ

84

25 มิ.ย. 65

4297/65 นาง สายัณห พิมพทองงาม

พัน.สร.1

โควิด 19

74

14 เม.ย. 65

4298/65 นาง เปง คําดีเพ็ง

มทบ.35

กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

85

20 มิ.ย. 65

4299/65 นาง สมนึก พหลยุทธ

ธนาณัติ

หัวใจเตนผิดจังหวะแบบชา

83

19 มิ.ย. 65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

16 มิ.ย. 65
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ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

4300/65 นาย นคร แสงเพชรแพรว

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

ชราภาพ

81

7 มิ.ย. 65

4301/65 นาย สุคนธ ประทุมศรี

ธ.ปตตานี
ธ.ถ.พรหมราชอุบลราชธานี

ภาวะอักเสบติดเชื้อที่แขนขวา

66

18 มิ.ย. 65

4302/65 พ.อ.สําราญ มนตวิเศษ

ธ.นาน

ตับออนอักเสบจากนิ่ว

83

22 มิ.ย. 65

4303/65 ร.ต.สุรพล ทาหิน

ธ.แจงวัฒนะ

มะเร็งทอทางเดินนํ้าดี

65

15 มิ.ย. 65

4304/65 นาง เตือนใจ ปรีชายุทธศิลป

ธ.อุดรธานี

ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

76

6 ก.พ. 64

4305/65 นาง เสวียน ราชสําเภา

ธ.สะพานควาย

ตับแข็ง

73

30 มิ.ย. 65

4306/65 นาง วลีพันธ สุขสมบัติ

ธ.เตาปูน

ชรา

90

30 มิ.ย. 65

4307/65 จ.ส.อ.สัมพันธ กังวาลดี

ธ.ปราจีนบุรี

ติดเชื้อในกระแสเลือด

66

4 ก.ค. 65

4308/65 น.ส. ณปภา(ณิชกานต) โพธิ์จินดา

ธ.บางลําภู

62

5 ก.ค. 65

4309/65 นาย โสม มีไชย

ธ.แคราย

มะเร็งเตานม
ตายโดยธรรมชาติวัยชรา
(ผูปวยติดเตียง)

70

24 มิ.ย. 65

4310/65 นาง เคน วอขวา

ธ.ยอยเดอะมอลล-นม.

ตายผิดธรรมชาติไมทราบสาเหตุ

89

30 มิ.ย. 65

4311/65 นาย ชด รื่นถวิล

ธ.ชลบุรี

29 มิ.ย. 65

4312/65 นาง สุนีย ประสิทธิ์พิชิต

ธ.โรบินสัน-สระบุรี

ตายธรรมชาติไมทราบโรค
96
ติดเชื้อในทางเดินปสสาวะสวนตน
(กรวยไตอักเสบ)
93

4313/65 นาง หลํ่า มุกดามวง

ธ.อุดรธานี

หัวใจลมเหลว

93

23 พ.ค. 65

4314/65 นาง สมร การหนัก

ธ.อุดรธานี

หัวใจลมเหลว

89

16 มี.ค. 65

4315/65 นาง จําป วังชากร

สน.ปล.กห.

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

75

29 มิ.ย. 65

4316/65 นาง วิมลศรี รมณีปูชนียะ

ธ.สนามเปา

ติดเชื้อในกระแสเลือด

74

27 มิ.ย. 65

4317/65 นาง ประยูร สระฏัน

ธ.นครราชสีมา

ชราภาพ

84

1 มิ.ย. 65

4318/65 นาย เผด็จ ดาวเจริญ

ธนาณัติ

ชรา

76

26 มิ.ย. 65

4319/65 นาง เง็ก หมอนวดดี

นรด.(รด.)

สมองฝอวัยชรา

89

17 มิ.ย. 65

4320/65 นาง ดวน บุญเกิด

ธ.ลพบุรี

ติดเชื้อทางเดินปสสาวะ

87

28 มิ.ย. 65

4321/65 นาง มลิวรรณ ชุมประดิษฐ

ธ.กาญจนบุรี

เลือดออกในกระโหลกศีรษะ

67

11 มิ.ย. 65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

16 มิ.ย. 65

51

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

4322/65 นาง สมัย ลดสีดา

ธ.อุดรธานี

สมองฝอวัยชรา

82

26 พ.ค. 65

4323/65 นาง ดี วงคอินอยู

ธ.สกลนคร

ชราภาพ

89

19 มิ.ย. 65

4324/65 จ.ส.ท.ณรงคยุทธ โคจรสถาน

ธ.สกลนคร

ติดเชื้อในกระแสเลือด

69

5 ก.พ. 65

4325/65 นาย พิน ชาชมราช

ธ.อุดรธานี

มะเร็งปอด

76

13 มิ.ย. 65

4326/65 ร.ต.สายนต พวงจันทร

ธ.ลพบุรี

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

85

18 มิ.ย. 65

4327/65 ด.ต.วิทยากร ดีขวานอย

มทบ.28

กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

53

18 มิ.ย. 65

4328/65 นาย กอน ภิรมยกิจ

ธ.เลย

ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อโควิด 19 92

21 มิ.ย. 65

4329/65 นาย สม แกนสาร

สง.สด.จว.ย.ส.

ปอดอุดกลั้นเรื้อรัง

83

22 มิ.ย. 65

4330/65 พ.อ.สมนึก คชาอนันต

ธ.ถ.ติวานนท

87

5 ก.ค. 65

4331/65 น.ต.สมศักดิ์ ดาวเรือง

ธ.นาน

โควิด
ไมทราบสาเหตุการเสียชี วิต(โรค
ประจําตัว)

77

9 พ.ค. 65

4332/65 นาง นวลแกว สุทธหลวง

ธ.ปราณบุรี

20 มิ.ย. 65

4333/65 นาย วิโรจน อาหรับ

พธ.ทบ.

4334/65 ร.ต.ธวัชชัย ภุมรินทร

ธ.เตาปูน

กระดูกสะโพกขวาติดเชื้อเรื้อรัง 82
สันนิษฐานโรคกลามเนื้อหัวใจขาด
เลือด
62
สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุน
ปนลูกโดดบริเวณศรีษะ
58

4335/65 นาย ธนวิทย ตาพันไกล

พธ.ทบ.

ไตระยะสุดทาย

54

27 พ.ค. 65

4336/65 นาง เฉลย จาตุพงษ

ธ.รอยเอ็ด

ติดเชื้อในกระแสเลือด

89

1 มิ.ย. 65

4337/65 ร.ต.ประยงค สุวรรณวัตต

ธ.ทาแพ

ติดเชื้อในกระแสเลือด

83

13 มิ.ย. 65

4338/65 พ.ต.สําเนียง สุกแกวณรงค

ธ.นครศรีธรรมราช

ติดเชื้อในกระแสเลือด

88

19 มิ.ย. 65

4339/65 นาง ประนอม ทองเพิ่ม

พธ.ทบ.

ไมทราบสาเหตุการตาย

62

7 มิ.ย. 65

4340/65 นาย นรินทร ณีวงษ

ธ.ปราจีนบุรี

ตับแข็งระยะสุดทาย

56

21 มิ.ย. 65

4341/65 นาย เสาร นอยหลุบเลา

รอย.ม.(ลว.) 6

ศีรษะกระทบกระแทก

56

6 มี.ค. 65

4342/65 ร.ต.สุนทร เกตชาลี

ธ.นครพนม
ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค
(วี-สแควร)

มะเร็งกระเพาะอาหาร

66

28 มี.ค. 65

ภาวะระบบหายใจลมเหลว

85

18 มิ.ย. 65

4343/65 นาง เชื้อ นํ้าทรง

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

11 มิ.ย. 65
22 มิ.ย. 65

52

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

4344/65 ร.ต.ปรีชา นอยสัมฤทธิ์

ธ.สมุทรปราการ

มะเร็งตับระยะสุดทาย

70

2 ก.ค. 65

4345/65 ร.ต.วุฒิชัย เดชะสุวรรณ

ธ.ลพบุรี

เลือดออกในสมอง

58

16 มิ.ย. 65

4346/65 นาง สําอางค ประดิพัทธลาวัณย

ธ.ถ.สุขาภิบาล 3

เสนเลือดหัวใจ

85

1 ก.ค. 65

4347/65 นาย สําคัญ เคหา

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.

ติดเชื้อในกระแสเลือด

60

22 มิ.ย. 65

4348/65 นาง กมล สังวาลย

ธ.ลพบุรี

หลอดเลือดหัวใจตีบ

77

2 ก.ค. 65

4349/65 นาย วน สิทธิแสง

ธ.แจงวัฒนะ

สมองฝอวัยชรา

84

2 ก.ค. 65

4350/65 นาย ฉออน เข็มมุข

ธ.ปราจีนบุรี

ชรา

88

5 ก.ค. 65

4351/65 นาย ประวิง ปานศาสตร

ธ.ยอยเทสโก โลตัส นวนคร ชราภาพ ไมมีประวัติการรักษา

93

6 ก.ค. 65

4352/65 จ.ส.อ.กฤษณา ทองดี

ช.11 พัน.602

ภาวะแทรกซอนจากโรคไตวาย
เรื้อรัง

56

27 มิ.ย. 65

4353/65 นาง สายหยุด เศรษฐา

ธ.ขอนแกน

เสนเลือดในสมองตีบ

78

25 มิ.ย. 65

4354/65 จ.ส.อ.สมบัติ ชมภู

ธ.ราชประสงค

มะเร็งลําไส

63

2 ก.ค. 65

4355/65 จ.ส.อ.ยวง ธรรมวุฒธา

ธ.บางบัว

ติดเชื้อจากแผลกดทับ

102

10 พ.ค. 65

4356/65 นาง ศรี กาบบัว

สง.สด.จว.ร.อ.

75

21 พ.ค. 65

4357/65 นาง ฟอง แกวลอยฟา

ธ.งามวงศวาน

ติดเชื้อโควิด-19
ภาวะหัวใจและระบบหายใจ
ลมเหลว

82

5 ธ.ค. 64

4358/65 น.ส. เพ็ญพรรณ เหล็กกลา

ธ.งามวงศวาน

ติดเชื้อในกระแสเลือด

71

8 ก.ค. 65

4359/65 นาง สุภาพ ทรงทองคํา

ธ.สนามเปา

เลือดออกในสมอง

89

7 ก.ค. 65

4360/65 พ.ท.เกรียงศักดิ์ พัสตรานนท

ธ.นครราชสีมา

หัวใจขาดเลือด

83

21 มิ.ย. 65

4361/65 จ.ส.อ.เติม เสมอภาค

ธ.อุบลราชธานี

ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง

96

25 มิ.ย. 65

4362/65 นาย สมใจ สุทธิประภา

ป.6 พัน.16

สมองฝอในวัยชรา

75

13 มิ.ย. 65

4363/65 นาย เคน พาลุกา

ธ.โรบินสัน-มุกดาหาร

หลอดเลือดหัวใจ

74

21 มิ.ย. 65

4364/65 นาย โกเมฆ ขุนเจริญ

ป.3 พัน.3

ขาดอากาศหายใจจากการจมนํ้า

61

18 มิ.ย. 65

4365/65 นาง มาเลียน กันทา

ป.4 พัน.17

มะเร็งลําไส

55

13 มิ.ย. 65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

53

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

4366/65 พ.อ.สุทัศน สะมะที

ธ.ลพบุรี

ภาวะออกซิเจนในเลือดตํ่า

63

8 มิ.ย. 65

4367/65 นาง พัชริดา ศิริคําปา

ธ.ปตตานี

เลือดเปนกรดจากคีโตน

67

20 มิ.ย. 65

4368/65 จ.ส.ท.นัทธี เอี่ยมปยะ

ธ.นาสาร

มะเร็งระยะแพรกระจาย

61

18 พ.ค. 65

4369/65 ร.ต.วิลัย แกวขอนแกน

ธ.รอยเอ็ด

บาดแผลไฟไหม

71

27 มิ.ย. 65

4370/65 ร.ต.สิงหคาร บุญประเสริฐ

ธ.แพร

ตกจากที่สูง

62

28 มิ.ย. 65

4371/65 นาง พร ทองบาง

ธ.อุตรดิตถ

หัวใจลมเหลว

89

28 มิ.ย. 65

4372/65 นาง ศิริ บริบูรณ

ติดเชื้อในกระแสโลหิต
เลือดออกในทางเดินอาหาร
สวนลาง

70

29 มิ.ย. 65

4373/65 นาง ประทุม ทิพยะ

ธ.นครราชสีมา
ธ.ตลาดหนองหอยเชียงใหม

83

18 มิ.ย. 65

4374/65 นาย เอก ผัดผอง

ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก

ภาวะสมองฝอวัยชรา

90

29 มิ.ย. 65

4375/65 นาง สมัย พรมวงษ

ธ.ชุมแพ

สมองฝอวัยชรา

76

26 มิ.ย. 65

4376/65 ร.ต.วิวัธน เวียงเงิน

ธ.นครราชสีมา

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

87

2 เม.ย. 65

4377/65 จ.ส.อ.ประพจน วงศศรีใส

ธ.นครนายก

มะเร็ง

64

13 มิ.ย. 65

4378/65 นาง สมรอง ใจอุน

ธ.ขอนแกน

ตายธรรมชาติไมทราบโรค

88

27 มิ.ย. 65

4379/65 จ.ส.อ.ภาณุพงศ กุลนานันท

ม.2 พัน.7

แขวนคอ

31

29 มิ.ย. 65

4380/65 นาง เฉลียว อุปพงศ

ธ.อุดรธานี

หัวใจลมเหลว

91

27 พ.ค. 65

4381/65 นาง สุวรรณ ประสารศรี

สก.ทบ.

ไตวายระยะสุดทาย

67

8 ก.ค. 65

4382/65 นาง จีน เรืองสังข

ธ.นครศรีธรรมราช

ชรา

85

28 มิ.ย. 65

4383/65 พ.อ.วิทยา พูลศรี

ธ.ลําปาง

มะเร็งลําไสเล็ก

67

26 มิ.ย. 65

4384/65 นาง สมปอง สมตน

ธ.เพชรบูรณ

ปอดอักเสบ

78

25 มิ.ย. 65

4385/65 นาย จํานงค สําแดงฤทธิ์

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.

86

25 มิ.ย. 65

4386/65 ร.ต.วัลลภ จงหมื่นไวย

ธ.ยอยคายสุร นารี-นม.

ติดเชื้อในกระแสเลือด
ผนังหลอดเลือดแดงใหญแยกชัน้
และฉีกขาด

59

29 มิ.ย. 65

4387/65 พ.ท.นิพนธ ขาวหมดจด

ธ.นครราชสีมา

หลอดเลือดสมอง

79

27 มิ.ย. 65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

54

ศพที่

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประเภทการชําระเงิน

สาเหตุที่ถึงแกกรรม

อายุ

วันที่เสียชีวิต

4388/65 นาง สนิท วิเศษแสง

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

82

23 มิ.ย. 65

4389/65 คุณหญิง ทัศนีย ์ อารยะกุล

ธ.ถ.ติวานนท์

ปอดติดเชือ้

90

21 มิ.ย. 65

4390/65 นาย เสนอ ชาตรี

ป.72 พัน.723

ติดเชือ้ รุนแรงของผิวหนัง

86

8 มิ.ย. 65

4391/65 น.ส.ประนอม คลี่หมื่นไวย

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.

ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค

73

26 มิ.ย. 65

4392/65 ร.ต.เสถียร ตอโมกข์

ธ.ปราจีนบุรี

4393/65 นาย ประสาน ชาญจรูญ

ส่วนกลาง

4394/65 ร.ต.จักรพันธ์ บูรณ์วิวฒ
ั น์

ธ.ชุมพร

4395/65 นาง ศิริวรรณ อรรถรัฐ
4396/65

เบาหวาน ความดัน ร่วมกับโรค
67
แทรกซ้อน
สันนิษฐานภาวะแทรกซ้อนของโรค
46
ตับแข็ง

19 มิ.ย. 65
7 ก.ค. 65

68

25 มิ.ย. 65

ธ.ปราณบุรี

นํา้ ตาลในเลือดตํ่า
ติดเชือ้ ในปอดร่วมกับนํา้ ท่วม
ปอด

75

29 พ.ค. 65

ธ.กระทรวงกลาโหม

หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

59

6 ก.ค. 65

4397/65 นาย อุดม อุตมะชะ

ป.1พัน.1 รอ.

ไอเป็ นเลือด

57

29 มิ.ย. 65

4398/65 ร.ต.จักรพงศ์ ไชยทองศรี

ธ.สระบุรี

ติดเชือ้ ในกระแสเลือด

66

8 ก.ค. 65

90

1 ก.ค. 65

88

28 มิ.ย. 65

น.ส. จารุวรรณ มากบดี (นาง ฉวีวรรณ ตราชื่นต้อง)

4399/65 นาง กาญจนา พันธ์ฑา

ผูป้ ่ วยติดเตียงมีโรคประจําตัว โรคไต
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง เบาหวาน

4400/65 พ.อ.โสภณ เอี่ยมแจ้ง

ธ.กระทรวงกลาโหม

สวัสดิการสาร

วัณโรคปอด

สิงหาคม 2565
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ผนวก ค
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพบก ที่ถูกถอนสภาพออกจากทะเบียนสมาชิกชั่วคราว
ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

เดือนที่คา ง

ศพที่คา ง

1

นาย คํา กอนเงิน

5396006245

ธ.ยโสธร

เม.ย. 65

1201/65

2

พล.อส. ชาญเดช หนองภิวงค

5405011596

ธ.นาน

เม.ย. 65

1201/65

3

ส.อ. สมชาย คนตรง

5405016503

สวนกลาง

มี.ค. 65

601/65

4

ส.อ. สมภพ ไชยสาร

5405018792

ธ.รอยเอ็ด

เม.ย. 65

1201/65

5

นาย โชติ ประดิษฐ

5405020637

ธ.อุดรธานี

เม.ย. 65

1201/65

6

นาง ทัดทรง โตสงา

5406002093

ธ.ถ.คฑาธร-ราชบุรี

เม.ย. 65

1201/65

7

นาง วิมลทิพย สมประสงค

5406003004

ธ.ลพบุรี

เม.ย. 65

1201/65

8

นาง ประทีป หาญประสพ

5406004490

ธ.สระแกว

เม.ย. 65

1201/65

9

นาง ปราถนา ปะนาตา

5406008123

ธ.รอยเอ็ด

เม.ย. 65

1201/65

10 น.ส. รุงทิพย กลิ่นโอชา

5406008389

ธ.เซ็นทรัล-ขอนแกน

เม.ย. 65

1201/65

11 นาง พุทสดี สุขแปง

5406009039

ธ.เชียงราย

เม.ย. 65

1201/65

12 นาย ชาคริต พรมเรืองเดช

5406010291

ธ.เซ็นทรัล-อุดรธานี

เม.ย. 65

1201/65

13 นาง ทองจูม จันทรทิพย

5406010521

ธ.โรบินสัน-รอยเอ็ด

เม.ย. 65

1201/65

14 นาง ภัทรวดี อาจารย

5406011615

ธ.นาน

เม.ย. 65

1201/65

15 นาง มะลัย โคตรธาดา

5406011738

ธ.รอยเอ็ด

เม.ย. 65

1201/65

16 นาง ทองใบ เพ็ญศรี

5406011812

ธ.สกลนคร

เม.ย. 65

1201/65

17 นาง สุธีรัชต ดอกงิ้ว

5406013043

ธ.ยอยคายสุร นารี-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

18 นาง จันทิพย ชุมวงศ

5406013617

ธ.ยอยคายสุร นารี-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

19 นาง บัวไร โชคสวัสดิ์

5406015959

ธ.ยอยคายสุร นารี-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

สวัสดิการสาร
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ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

เดือนที่คา ง ศพที่คา ง

20 จ.ส.อ. ประยงค โมมาลา

5410004179

ธ.ราชบุรี

เม.ย. 65

1201/65

21 นาง เตือนใจ ทองวิลัย

5410004732

มทบ.11

ธ.ค. 64

5501/64

22 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ ทับเที่ยง

5410006918

ธ.ยะลา

เม.ย. 65

1201/65

23 ร.ท. สมศักดิ์ มณีคง

5410011732

สวนกลาง

มี.ค. 65

601/65

24 จ.ส.อ. นิพนธ เกลา

5410013011

ธ.นครศรีธรรมราช

เม.ย. 65

1201/65

25 ร.ต. คณิน ยางทอง

5410013510

ธ.ปตตานี

เม.ย. 65

1201/65

26 จ.ส.อ. ธราธร กุลราช

5410020175

รพ.คายสรรพสิทธิประสงค

มี.ค. 65

601/65

27 นาง สุขิตา จันรุน

5410020827

ธ.อุตรดิตถ

เม.ย. 65

1201/65

28 นาง วาทินี บุญจันทร

5410023424

ธนาณัติ

ก.พ. 65

1/65

29 ส.ต. ยุทธนา ถาวร

5420000338

ธ.เซ็นทรัล-ชลบุรี

เม.ย. 65

1201/65

30 นาง มะลิ คุณธรรม

5420001202

ธนาณัติ

มี.ค. 65

601/65

31 นาย เชาวลิต จิตรดี

5420001535

ธ.กองบัญชาการกองทัพบก

เม.ย. 65

1201/65

32 นาง เข็มทอง บุญณะอินทร

5420001986

ธ.สระแกว

เม.ย. 65

1201/65

33 น.ส. วลัยลักษณ

5420004353

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

เม.ย. 65

1201/65

34 นาย พิชิตไชย จูมั่น

5420004889

ธ.กาญจนบุรี

เม.ย. 65

1201/65

35 นาง พิศรา ทองสุขุม

5420004926

ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี

เม.ย. 65

1201/65

36 นาง ณิชรัตน มีโภคา

5420005158

ธ.ถ.ประจักษ-แยกศาลหลักเมือง

เม.ย. 65

1201/65

37 นาง สุวารี ศิริคุณ

5420006790

ธ.ขอนแกน

เม.ย. 65

1201/65

38 นาง ธนพร พูลเพิ่ม

5420007388

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

เม.ย. 65

1201/65

39 ส.อ. โกวิท เหิบขุนทด

5420009969

ธ.ยอยคายสุร นารี-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

40 นาง โสรยา พานะ

5430000231

ธ.ขอนแกน

เม.ย. 65

1201/65

41 นาง นวลฉวี ตองดี

5430001104

ธ.ปราจีนบุรี

เม.ย. 65

1201/65

กมุทชาติ

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565
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ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

เดือนที่คา ง ศพที่คา ง

42 จ.ส.อ. มานพ แสงประพาฬ

5430001254

ธ.กระทรวงกลาโหม

เม.ย. 65

1201/65

43 พ.ท.หญิง ณัฐณิชา อ่อนคํา

5430001462

ธ.สนามเสือป่ า

เม.ย. 65

1201/65

44 น.ส. สุจิตรา ชื่นใจ

5430001904

ธ.ย่อยฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต

เม.ย. 65

1201/65

45 นาง เข็มทอง ปัญญามา

5430002979

ธ.ถ.ช้างเผือก-ช.ม.

เม.ย. 65

1201/65

46 พล.อส. สมศักดิ์ สมพร

5430003071

มทบ.32

มี.ค. 65

601/65

47 นาง อารี ทองเที่ยงธรรม

5430003369

ธ.สระบุรี

เม.ย. 65

1201/65

48 นาง ลินดา ปานกลิ่น

5430003812

ธ.พิษณุโลก

เม.ย. 65

1201/65

49 น.ส. ธิดา ใช้เทียนทอง

5430004479

ธนาณัติ

ม.ค. 65

6101/64

50 น.ส. พชรพร ทองรักษ์

5430004567

ธ.สิงห์บรุ ี

มี.ค. 65

601/65

51 นาง พรชิตา แก้วอินทร์

5430005566

ธ.สมุทรสาคร

เม.ย. 65

1201/65

52 จ.ส.อ.(พิเศษ) วสวี แนวทอง

5430005924

ช.พัน.1 พล.1 รอ.

ก.พ. 65

1/65

53 นาง กมลพร โสตะภา

5430006147

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

54 นาย พงษ์สวัสดิ์ รัตนชัย

5430008755

ธ.เซ็นทรัล ช.ม. แอร์พอร์ต

เม.ย. 65

1201/65

55 นาง พิกุล เจริญรอย

5430008864

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

เม.ย. 65

1201/65

56 นาง มาลี สุรลีหเ์ รืองชัย

5440001390

ธนาณัติ

ก.พ. 65

1/65

57 ส.อ. สิวะ สุคนั ธี

5440002054

ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี

เม.ย. 65

1201/65

58 นาย ฐิ ติพนั ธ์ พูลผล

5440002273

ธ.ลพบุรี

เม.ย. 65

1201/65

59 นาง ลําไพร พลท้าว

5440003038

ธ.ร้อยเอ็ด

มี.ค. 65

601/65

60 ส.ท. สมพร กกกนทา

5440003774

ธ.สนามเป้า

เม.ย. 65

1201/65

61 พ.ต. ไกรศัลย์ คุม้ วิเชียร

5440003955

ธ.กาญจนบุรี

เม.ย. 65

1201/65

62 อส.ทพ. สิทธิโชค สดใส

5440004296

ธ.กาญจนบุรี

เม.ย. 65

1201/65

63 นาย ปวิช บุณยจรัสพงศ์

5440005251

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร
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ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

เดือนที่คา ง ศพที่คา ง

64 อส.ทพ. ประมาณ วังทะพันธ์

5440008680

ธ.สกลนคร

เม.ย. 65

1201/65

65 น.ส. ยิ่งทิพ หุตะวัฒนะ

5440009659

ธ.อยุธยา

เม.ย. 65

1201/65

66 น.ส. นาตยา สุภาพ

5450000790

ธ.โพธาราม

เม.ย. 65

1201/65

67 นาย อโนทัย ปานทอง

5450000926

ส่วนกลาง

ส.ค. 63

3081/63

68 นาง ละเอียด สร้อยสาย

5450001208

ธ.อุตรดิตถ์

เม.ย. 65

1201/65

69 จ.ส.อ. สมบัติ อินทร์ผิว

5450001302

มทบ.11

มี.ค. 65

601/65

70 น.ส. นวลศรี เกตุแก้ว

5450002895

ธ.กาญจนบุรี

เม.ย. 65

1201/65

71 นาง ฐิ ตารีย ์ กมลศรธนพงษ์

5450005315

ธ.ถ.พระราม2 (การเคหะธนบุรี 3)

เม.ย. 65

1201/65

72 ส.อ. พงษ์ศกั ดิ์ ขันบุรี

5450005372

ธ.กําแพงเพชร

เม.ย. 65

1201/65

73 นาง สุกัญญา บึงมูล

5450005422

ธ.โลตัส ประชาชื่น

เม.ย. 65

1201/65

74 จ.ส.อ. สมบูรณ์ จรทอง

5450006329

ธ.ร้อยเอ็ด

เม.ย. 65

1201/65

75 นาง นงนุช ศรียา

5450006714

ธ.สกลนคร

เม.ย. 65

1201/65

76 ร.อ. ทวี วิลามาศ

5450007307

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

เม.ย. 65

1201/65

77 จ.ส.ต. เอกราช โต๊ะลง

5450007326

พล.ป.

มี.ค. 65

601/65

78 น.ส. พัชราภรณ์ สุดลาภา

5450010483

ธ.อยุธยา พาร์ค

เม.ย. 65

1201/65

79 นาย รังสรรค์ เสืออิ่ม

5450011598

ธ.หัวหมาก

เม.ย. 65

1201/65

80 น.ส. สุรางค์ลกั ษ์ บัวหลวง

5450011894

ธ.สนามเป้า

เม.ย. 65

1201/65

81 น.ส. สมนึก ผุยลิมลู

5450011983

อผศ.

ก.พ. 65

1/65

82 นาง ลออ อ่อนคํา

5450012836

ธ.สนามเสือป่ า

เม.ย. 65

1201/65

83 นาง เต็มจิต สุทธิโยธา

5450014042

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

เม.ย. 65

1201/65

84 นาย ปรีชา พูลจวง

5450014477

ธ.ปราจีนบุรี

เม.ย. 65

1201/65

85 นาง มณี พูลจวง

5460000142

ธ.ปราจีนบุรี

เม.ย. 65

1201/65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565
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ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

เดือนที่คา ง ศพที่คา ง

86 นาย นรินทร พิสิฐเสนีย ์

5460000760

ธ.น่าน

เม.ย. 65

1201/65

87 นาย อภิรกั ษ์ โสภา

5460004086

ธ.ลพบุรี

เม.ย. 65

1201/65

88 นาง ชูกลิ่น ปะละสี

5460004257

ธ.ย่อยท่าวังผา

เม.ย. 65

1201/65

89 จ.ส.ต.หญิง แพรพยงค์ เย็นจันทร์

5460006895

นทพ.

พ.ย. 64

4901/64

90 นาง ธิดาสวาท มหาการุณ

5460010791

ธ.โรบินสัน สระบุรี

เม.ย. 65

1201/65

91 ส.อ.หญิง จิราภรณ์ จันทรสุวรรณ์

5460011357

สก.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

92 นาย สําเกลียว อ่อนคํา

5460011385

ธ.สนามเสือป่ า

เม.ย. 65

1201/65

93 นาง สุดใจ อัตโต

5460012897

ธ.อรัญประเทศ

เม.ย. 65

1201/65

94 น.ส. ศุภรา นาวาพนม

5460014333

ธ.พระพุทธบาท

เม.ย. 65

1201/65

95 นาง คําเปลียว พิพนั ธ์

5460015548

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

เม.ย. 65

1201/65

96 นาย พัฒนา นิยมไทย

5460015855

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

97 นาง วีรวรรณ จันทยผล

5460015980

ธ.โลตัส ประชาชื่น

เม.ย. 65

1201/65

98 นาง สี โพธารินทร์

5460016096

ธ.สนามเป้า

เม.ย. 65

1201/65

99 นาง อัจฉรา ศรีสงั วาลย์

5470003728

ธ.บางใหญ่ซิตี ้

เม.ย. 65

1201/65

100 นาย รัฐกุล เกษรหอม

5470004574

ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิ่ นเกล้า

เม.ย. 65

1201/65

101 นาง หอมหวล โต๊ะนาค

5470004848

ธ.ลพบุรี

เม.ย. 65

1201/65

102 ส.ต. สถาพร ก้อนคํา

5470006009

ธ.พะเยา

เม.ย. 65

1201/65

103 จ.ส.อ. อนุชา ทิมชม

5470007372

สสน.บก.ทบ.

ม.ค. 65

6101/64

104 จ.ส.อ. ธีรชัย ภัคมาน

5480001498

ส.1 พัน.102

มี.ค. 65

601/65

105 นาง ทัศนีย ์ หวังอ้อมกลาง

5480002825

ธ.สนามเป้า

เม.ย. 65

1201/65

106 จ.ส.อ. โชคดี หอมศิริ

5480003640

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

107 ส.อ. วิโรจน์ แก้วพรม

5480004638

พัน.สต.กส.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร
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เลขทะเบียน

สังกัด

เดือนที่คา ง ศพที่คา ง

108 นาย จําเริญ ศรีภา

5480004653

ธ.ศรีย่าน

เม.ย. 65

1201/65

109 นาง ทองสาย ศรีภา

5480004654

ธ.ศรีย่าน

เม.ย. 65

1201/65

110 นาง ละออง บุตรวรรณ์

5480006383

ธ.สระบุรี

เม.ย. 65

1201/65

111 นาง ณัฐกมล ดิษฐเกษม

5480008198

รร.ตท.สปท.

พ.ย. 64

4901/64

112 น.ส. มาติกา ชินเมตตา

5480008600

ธ.ตลาดถนอมมิตร วัชรพล

เม.ย. 65

1201/65

113 น.ส. นวพร จรรยกรชนพ

5480009046

ธ.ลพบุรี

เม.ย. 65

1201/65

114 น.ส. จิรารัตน์ ดิษฐเกษม

5480009969

รร.ตท.สปท.

พ.ย. 64

4901/64

115 นาย นัฎฐพล ดิษฐเกษม

5480009979

รร.ตท.สปท.

พ.ย. 64

4901/64

116 นาง สมปอง แสงประพาฬ

5480011447

ธ.กระทรวงกลาโหม

เม.ย. 65

1201/65

117 นาง ภัณทิรา ยอดหอม

5490000619

ธ.กําแพงเพชร

เม.ย. 65

1201/65

118 นาย สมบูรณ์ ขันบุรี

5490000620

ธ.กําแพงเพชร

เม.ย. 65

1201/65

119 นาย ขจร มีคติธรรม

5490001167

ธ.ราชบุรี

เม.ย. 65

1201/65

120 นาง ปรีชาภรณ์ ขันบุรี

5490001596

ธ.กําแพงเพชร

เม.ย. 65

1201/65

121 น.ส. ทิพวรรณ พวงสุข

5490004497

ธ.นครชัยศรี

มี.ค. 65

601/65

122 นาง ศรีจนั ทร์ คําแสน

5490004916

ธ.น่าน

เม.ย. 65

1201/65

123 น.ส. บังอร เซี่ยงหลิว

5490005015

ธ.ศรีย่าน

มี.ค. 65

601/65

124 นาย คมสันต์ สายหัศดี

5490005953

ธ.ย่อยฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต

เม.ย. 65

1201/65

125 นาง จิรชั ญา กิตติเมธีกุล

5490006063

ธ.กองบัญชาการกองทัพบก

เม.ย. 65

1201/65

126 จ.ส.อ. มนตรี ศักดิแ์ สง

5490006372

กรม ทพ.41

มี.ค. 65

601/65

127 นาง มธุรส ปัญญานันท์

5490006456

ธ.ย่อยท่าวังผา

เม.ย. 65

1201/65

128 นาย รุ่งวิทยา อํานวยพาณิชย์

5490009505

ธ.แพร่

เม.ย. 65

1201/65

129 ส.อ. วีรพล พรมสิงห์

5490010575

พัน.สท.

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

61

ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

เดือนที่คา ง ศพที่คา ง

130 นาย จิรเศรษฐ ยวงสอาด

5490011033

ธ.ถ.คฑาธร-ราชบุรี

เม.ย. 65

1201/65

131 ส.อ. คงเพชร เพ็งสวรรค์

5490011614

ป.3 พัน.13

มี.ค. 65

601/65

132 จ.ส.อ. พงศธร ขอนพิกุล

5490012275

ม.พัน.12 พล.ม.1

มี.ค. 65

601/65

133 นาง ชลกาญจน์ พุ่มวิลยั รักษ์

5490013303

ธ.พรานนก

เม.ย. 65

1201/65

134 น.ส. ศิวาภรณ์ เจริญผล

5500004161

ธ.วารินชําราบ

เม.ย. 65

1201/65

135 จ.ส.อ. สงกรานต์ อินทพัฒน์

5500006237

ธ.ลพบุรี

เม.ย. 65

1201/65

136 ส.อ. ชาติชาย ไปบน

5500007148

ธ.เสริมไทย-ม.ค.

เม.ย. 65

1201/65

137 น.ส. สมหมาย แก้วมะ

5500007161

ธ.สกลนคร

เม.ย. 65

1201/65

138 นาง ศิริลกั ษณ์ พรศรี

5500007180

ธนาณัติ

มี.ค. 65

601/65

139 นาย ณรงค์ฤทธิ์ บูรณะดิษ

5510000334

ธ.ลาดพร้าว 124

เม.ย. 65

1201/65

140 จ.ส.ต. โสภณ ธูปแช่ม

5510000970

กรม ขส.

มี.ค. 65

601/65

141 ส.อ. จิรวัฒน์ ฟูแสง

5510001035

ธ.พะเยา

เม.ย. 65

1201/65

142 จ.ส.อ. อํานวย ชูศรี

5510002363

มทบ.41

ต.ค. 64

4321/64

143 นาง สุดารัตน์ เครือเทพ

5510003406

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

144 นาง กนกกาญจน์ โสมประยูร

5510004357

ธ.อุดรธานี

เม.ย. 65

1201/65

145 นาย วิเชียร เคารพรัตน์

5510004437

ธ.ลพบุรี

เม.ย. 65

1201/65

146 นาง พวงเพ็ญ ศรีโท

5510004879

ม.3 พัน.26

มี.ค. 65

601/65

147 น.ส. จิราภรณ์ เจียวก๊ก

5510005796

ธ.กระทุ่มแบน

เม.ย. 65

1201/65

148 นาง คําพอง ยางงาม

5510008185

ธ.ชลบุรี

มี.ค. 65

601/65

149 จ.ส.ต. อํานวย ไชยเสนา

5520000873

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

150 จ.ส.อ. ศุภชัย เอี่ยมสอาด

5520001949

ธ.บางบัว

เม.ย. 65

1201/65

151 นาง สมหมาย พันธุ์เรณู

5520004705

ส.พัน.21 ทภ.1

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

62

ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

เดือนที่คา ง ศพที่คา ง

152 ร.ต. ธรรมรงค์ แสงอัมพรรุ่ง

5520005003

ธ.ถ.ห้วยแก้ว-ช.ม.

เม.ย. 65

1201/65

153 นาย บุญญาวัฒน์ จันทร์แก้ว

5520006681

ธ.สระบุรี

เม.ย. 65

1201/65

154 อส.ทพ. ธงชัย สุขนา

5520006851

ธ.โรบินสัน-มุกดาหาร

เม.ย. 65

1201/65

155 นาง บุญมาก กุลเนตร

5520006864

ธ.อุบลราชธานี

เม.ย. 65

1201/65

156 นาง สนิท สุขนา

5520006916

ธ.โรบินสัน-มุกดาหาร

เม.ย. 65

1201/65

157 นาง เสาวลักษณ์ พิมอุบล

5520007911

ธ.ย่อยเดอะมอลล์-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

158 ส.ต.อ. ประพงษ์ ไชยันโต

5520008710

ธ.ร้อยเอ็ด

เม.ย. 65

1201/65

159 นาง อรุณี ไชยันโต

5520008712

ธ.ร้อยเอ็ด

เม.ย. 65

1201/65

160 นาย สมัคร เบ้าวันดี

5520009223

ธ.ปราจีนบุรี

เม.ย. 65

1201/65

161 นาง ทุเรียน พรหมสุภาพ

5520009829

ธ.ถ.พิบลู ละเอียด

มี.ค. 65

601/65

162 น.ส. พรฤดี ปิ่ นประดับ

5520010381

ธ.พญาไท

เม.ย. 65

1201/65

163 นาย ต่วน ก้อนคํา

5520011831

ธ.พะเยา

เม.ย. 65

1201/65

164 นาง สวัสดิ์ รวดเร็ว

5520012197

ธ.ชัยภูมิ

เม.ย. 65

1201/65

165 นาง นภาฝัน นิธิจรัสรักษ์

5520012333

ธ.สกลนคร

เม.ย. 65

1201/65

166 น.ส. ศิริเพ็ญ ซื่อสัตย์

5520014391

ธ.ปากช่อง

เม.ย. 65

1201/65

167 พล.อส. อาทิตย์ ทองอนันต์

5520015683

ธ.เพชรบุรี

เม.ย. 65

1201/65

168 น.ส. หนูกลาง แซ่อ่ยุ

5520015919

ธ.สุราษฎร์ธานี

เม.ย. 65

1201/65

169 นาง สมหมาย ทองแก้ว

5520017433

ธ.ปราณบุรี

เม.ย. 65

1201/65

170 นาย สุชาติ แดงทน

5520017505

ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ.

เม.ย. 65

1201/65

171 จ.ส.ท. นันทวุฒิ ศรีบญ
ุ มี

5520017799

ธ.เซ็นทรัล-อุดรธานี

เม.ย. 65

1201/65

172 จ.ส.อ. สําลอง ลําพองชาติ

5520018059

ธ.บางบัว

เม.ย. 65

1201/65

173 นาย ปาน เชษฐสิงห์

5520018342

ธ.เสริมไทย-ม.ค.

เม.ย. 65

1201/65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

63

ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

เดือนที่คา ง ศพที่คา ง

174 นาง คารม พุ่มอยู่

5520018616

ธ.โคกมะตูม-พ.ล.

เม.ย. 65

1201/65

175 นาย สมคิด อินทวิเศษ

5520018811

ธ.ปราจีนบุรี

เม.ย. 65

1201/65

176 นาย ปัญญา เหล็กสูงเนิน

5530000047

ธ.อินทรา-ประตูนาํ้

เม.ย. 65

1201/65

177 นาง เมตตา หมื่นแสง

5530001436

ธ.รพ.รร.6

เม.ย. 65

1201/65

178 จ.ส.อ. สง่า วรรณวงค์

5530001444

ธ.สํานักราชดําเนิน

เม.ย. 65

1201/65

179 น.ส. สุจิตรา สิงห์ทอง

5530002358

ธ.เสนานิคม

เม.ย. 65

1201/65

180 จ.ส.อ. วัชรากร อ่อนละมัย

5530003335

ธ.เพชรบุรี

เม.ย. 65

1201/65

181 จ.ส.ท. ศุภวัฒน์ ทาเจริญ

5530003417

ธ.สนามเป้า

เม.ย. 65

1201/65

182 จ.ส.ต. นิรุต สําราญวงษ์

5530003741

ร.29 พัน.1

มี.ค. 65

601/65

183 นาง นัฐธมนพัชร์ จิรากฤติภาสกุล

5530004053

ธ.สนามเป้า

มี.ค. 65

601/65

184 จ.ส.อ. นฤต บูรณ์เจริญ

5530004786

ธ.สนามเป้า

เม.ย. 65

1201/65

185 นาย ประเสริฐ เรืองสมุทร์

5530004788

ธ.บางบัว

เม.ย. 65

1201/65

186 นาย บุญทม แฮนเกตุ

5530005854

ร.5 พัน.2

มี.ค. 65

601/65

187 นาง ละมัย แฮนเกตุ

5530005855

ร.5 พัน.2

มี.ค. 65

601/65

188 นาง หงษ์ ดวงแก้ว

5530005920

ธ.พระปฐมเจดีย ์

เม.ย. 65

1201/65

189 นาง แพรวดาว พลอยแสง

5530006555

ธ.บิก๊ ซี-ลพบุรี 2

เม.ย. 65

1201/65

190 นาง สมัย สังเกตุ

5530006557

ธ.บิก๊ ซี-ลพบุรี 2

เม.ย. 65

1201/65

191 นาย ธีระศักดิ์ เกาะกาเหนือ

5530008100

ธ.นครนายก

เม.ย. 65

1201/65

192 อส.ทพ. เปรมศักดิ์ ซาวเซโปน

5530008636

ธ.นราธิวาส

เม.ย. 65

1201/65

193 อส.ทพ. สิทธิวฒ
ุ ิ เสนานุช

5530009231

ธ.เซ็นทรัล-พ.ล.

เม.ย. 65

1201/65

194 ส.ต. วีรศักดิ์ โพธิ์อน้

5540002460

ป.71 พัน.712

ก.พ. 65

1/65

195 อส.ทพ. ธนกฤต แก้วทอง

5540003680

กรม ทพ.46

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

64

ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

เดือนที่คา ง ศพที่คา ง

196 ร.อ.หญิง ทรรศนีย ์ ชาติเมธากุล

5540004566

รพ.รร.6

ธ.ค. 64

5501/64

197 น.ส. นภสพร จันทยผล

5540004597

ธ.บางใหญ่ซิตี ้

เม.ย. 65

1201/65

198 ส.อ. เกือ้ พงศ์ ไชยทาน

5540004845

กอง พธ.พล.ม.1

มี.ค. 65

601/65

199 จ.ส.ท. ไพศาล เทพส่ง

5540006107

ธ.นาสาร

มี.ค. 65

601/65

200 น.ส. อรุณี จันอ้วน

5540006169

ธ.เลย

เม.ย. 65

1201/65

201 นาง เมตตา จันทรสุวรรณ์

5540006308

สก.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

202 อส.ทพ. บรรเทิง แสงสีห ์

5540006949

ธ.พิษณุโลก

เม.ย. 65

1201/65

203 นาย ธวัชชัย มิคาทนานนท์

5540008118

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

เม.ย. 65

1201/65

204 ส.อ. พงศ์สรร ผิวอินทร์

5540008608

ธ.ปราณบุรี

เม.ย. 65

1201/65

205 อส.ทพ. ชายแดน แสงรัตน์

5540009267

ธ.ทรัพย์ไพรวัลย์

เม.ย. 65

1201/65

206 อส.ทพ. สุทธิชยั เจ๊ะสานิ

5550002386

กรม ทพ.11

มี.ค. 65

601/65

207 น.ส. หทัยพร ดอนอ่อนสา

5550002796

กสษ.3 กส.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

208 นาง ธิดาทิพย์ ยอดยิ่ง

5550005237

ธ.ชลบุรี

เม.ย. 65

1201/65

209 นาย วิรชั ประภาวิชา

5550005644

ธ.โลตัส ประชาชื่น

เม.ย. 65

1201/65

210 พ.ต.หญิง อมราภรณ์ วิเศษสุข

5550005659

มทบ.21

ธ.ค. 64

5501/64

211 อส.ทพ. พล เติดประโคน

5550006265

ธนาณัติ

มี.ค. 65

601/65

212 อส.ทพ. สุวิทย์ แก่นจันทร์

5550006318

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

เม.ย. 65

1201/65

213 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด

5550006439

ธ.ย่อยถนนสุขมุ วิท-ชลบุรี

เม.ย. 65

1201/65

214 อส.ทพ. ชูเวช คําหล้า

5550006781

ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี

เม.ย. 65

1201/65

215 อส.ทพ. เลิศ เม็งประโคน

5550007208

ธนาณัติ

มี.ค. 65

601/65

216 จ.ส.อ. อัครรัชต์ ทิพย์ศรีราช

5550007850

ร.6 พัน.3

มี.ค. 65

601/65

217 ส.ต. จักรพล ไชยแสน

5550007920

ม.1 พัน.3 รอ.

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

65

ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

เดือนที่คา ง ศพที่คา ง

218 นาย สุรชัย จันทรสุวรรณ์

5550008121

สก.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

219 ส.อ. พิษณุ ยักสิทธิ์

5550008797

ร.25 พัน.2

มี.ค. 65

601/65

220 ส.อ. ภราดร โสรินทร์

5550008800

ร.16 พัน.1

มี.ค. 65

601/65

221 นาย บุญเลิศ ขอบเพ็ชร

5550008971

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

เม.ย. 65

1201/65

222 ส.ท. สาธิต หลาบคํา

5550010509

ป.3 พัน.13

มี.ค. 65

601/65

223 ส.ท. สุทธิศกั ดิ์ เช้านิมิตร

5550010538

พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9

มี.ค. 65

601/65

224 ส.อ. อภินนั ต์ สิมารักษ์

5550010540

พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9

มี.ค. 65

601/65

225 อส.ทพ. ณัฏฐ์ธนัน ธาตุทอง

5560000855

ธนาณัติ

ม.ค. 65

6101/64

226 ส.ต. ชรฑิต จะวะนะ

5560001835

ยศ.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

227 นาย ประเวช พรมมาแข้

5560004038

พัน.มทบ.23

มี.ค. 65

601/65

228 นาง เพียงใจ พรมมาแข้

5560004039

พัน.มทบ.23

มี.ค. 65

601/65

229 ส.อ. เอกชัย พรมมาแข้

5560004040

พัน.มทบ.23

มี.ค. 65

601/65

230 ส.อ. เอกชัญ เขื่อนเพ็ชร์

5560005283

ธ.น่าน

เม.ย. 65

1201/65

231 น.ส. พนิดา ศรีละพันธ์

5560005431

ธ.สนามเสือป่ า

เม.ย. 65

1201/65

232 นาง ประจินต์ เพิ่มฤทธิ์

5560006964

ธ.ศรีย่าน

มี.ค. 65

601/65

233 น.ส. ฤทัยรัตน์ เพิ่มฤทธิ์

5560006967

ธ.ศรีย่าน

เม.ย. 65

1201/65

234 นาง รัตนา ปุกอ้าย

5560008483

ธ.บางบัว

เม.ย. 65

1201/65

235 อส.ทพ. สมพงษ์ แก่นทอง

5560009254

กรม ทพ.42

มี.ค. 65

601/65

236 ส.ต. ธีรวัฒน์ ศรีละม้าย

5560010103

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

237 ส.ท. วัฒนา เสือเพ็ชร์

5560012338

กรม ทพ.44

มี.ค. 65

601/65

238 นาย ทอฝัน หวังอ้อมกลาง

5560013687

ธ.สนามเป้า

เม.ย. 65

1201/65

239 ส.ต. ณัฐพงค์ ยังมี

5570002166

ยศ.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

66

ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

เดือนที่คา ง ศพที่คา ง

240 ส.ต. ภาพิเดช ตุพิลา

5570002711

ป.3 พัน.13

มี.ค. 65

601/65

241 ส.ต. อาทิตย์ แก้วอัคฮาด

5570002876

กรม ทพ.11

มี.ค. 65

601/65

242 ร.ต. นิคม ทองฉิม

5570003413

ธ.พัทลุง

เม.ย. 65

1201/65

243 ส.ต. ภาณุพงศ์ นพรัตน์

5570005054

กบร.กช.

มี.ค. 65

601/65

244 นาง ดอกไม้ ลําพองชาติ

5570005997

ธ.บางบัว

เม.ย. 65

1201/65

245 นาย ทองทรัพย์ ลําพองชาติ

5570005998

ธ.บางบัว

เม.ย. 65

1201/65

246 นาง บัวเลื่อน ชาติรตั น์

5570006777

ร.13

มี.ค. 65

601/65

247 นาง อัจฉรา ศรีโนรินทร์

5570006783

ร.13

มี.ค. 65

601/65

248 อส.ทพ. วัลลพ มณีวรณ์

5570007597

กรม ทพ.41

มี.ค. 65

601/65

249 อส.ทพ. สนธยา อินปากดี

5570007608

กรม ทพ.41

มี.ค. 65

601/65

250 นาง คําพา กัลยาประสิทธิ์

5570007686

ธ.เพชรบูรณ์

เม.ย. 65

1201/65

251 ส.ต. เอกฉัตร กองผล

5570008040

กรม ทพ.48

มี.ค. 65

601/65

252 นาย สามาตย์ นพรัตน์

5570008414

ธนาณัติ

ม.ค. 65

6101/64

253 นาง สมพักตร์ จรทอง

5570008733

ธ.ร้อยเอ็ด

เม.ย. 65

1201/65

254 นาย ธงชัย รุ่งระวี

5570009664

ธ.ศรีย่าน

เม.ย. 65

1201/65

255 นาง กุลวริษฐา ทองโรย

5570010048

ธ.นราธิวาส

เม.ย. 65

1201/65

256 ส.ต. จักรพงษ์ นามอาษา

5570010176

ป.3 พัน.13

มี.ค. 65

601/65

257 นาง เกศสรินทร์ หวังคู่กลาง

5570011022

ศป.

มี.ค. 65

601/65

258 อส.ทพ. นิคม อันเตวาสิก

5570013080

ธ.อยุธยา พาร์ค

เม.ย. 65

1201/65

259 ส.อ. ธีระศักดิ์ ศรียาบ

5570014055

ส่วนกลาง

ก.พ. 65

1/65

260 นาง สงคราม อินทร์ผิว

5570014354

มทบ.11

มี.ค. 65

601/65

261 พล.อส. ธันยบูรณ์ ยิ่งหาญ

5570015514

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

67

ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

เดือนที่คา ง ศพที่คา ง

262 นาง มะลิ ยิ่งหาญ

5570015523

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

263 นาย รอง ยิ่งหาญ

5570015524

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

264 นาง จงกล จันทเวช

5580000399

ธ.ย่อยถนนสรงประภา

เม.ย. 65

1201/65

265 ส.ต. นันทโชติ จันทเวช

5580000525

ธ.ย่อยถนนสรงประภา

เม.ย. 65

1201/65

266 ส.อ. นิยม ปาเบ้า

5580001590

กรม ทพ.43

มี.ค. 65

601/65

267 อส.ทพ. ดนุพล บัวหอม

5580002063

มทบ.210

มี.ค. 65

601/65

268 ส.ต. วงศกร ศรีมารักษ์

5580003970

ศคย.ขส.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

269 นาย ชินรัตน์ โพธิ์ไพจิตร

5580004167

ธ.สุพรรณบุรี

เม.ย. 65

1201/65

270 น.ส. ปภัสสร เพ็ชราไชย

5580008474

ส.พัน.3 พล.ร.3

มี.ค. 65

601/65

271 ร.ต.หญิง ชัญญานุช ชาติกุล

5580008680

รพ.รร.6

ส.ค. 58

2681/58

272 น.ส. พิมพ์ขวัญจ์ จันทรบุรี

5580008836

ธ.อุดรธานี

เม.ย. 65

1201/65

273 ส.อ. ปรีชา ปุราชะทํามัง

5580009557

ม.3 พัน.26

มี.ค. 65

601/65

274 อส.ทพ. ขจรศักดิ์ นรินทร์

5580011668

กรม ทพ.11

มี.ค. 65

601/65

275 ส.อ. ศุภกิจ ไชยมาลา

5580011910

บชร.3

มี.ค. 65

601/65

276 ส.อ. กฤษณะ ทัพธานี

5580013406

ธ.หนองคาย (ซอยประจักษ์ศิลปาคม)

เม.ย. 65

1201/65

277 นาง บุญมี วิเชียรบุตร

5590000041

ธ.มีนบุรี

เม.ย. 65

1201/65

278 ส.ต. สุธี วิเชียรบุตร

5590000048

ธ.มีนบุรี

เม.ย. 65

1201/65

279 นาย องอาจ วิเชียรบุตร

5590000049

ธ.มีนบุรี

เม.ย. 65

1201/65

280 ส.ต. ณปภัทร อยู่สขุ

5590000335

ธ.ตาก

เม.ย. 65

1201/65

281 ส.อ. ณัฐพร ศรีเหมาะ

5590001745

ร.25 พัน.1

มี.ค. 65

601/65

282 นาย นิยมศักดิ์ อยู่สขุ

5590004775

ธ.ตาก

เม.ย. 65

1201/65

283 นรพ. วิริยะ วิแสง

5590005460

รพ.รร.6

ก.พ. 65

1/65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

68
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เลขทะเบียน
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284 นาง ประไพ ชัยกาศ

5590007251

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

เม.ย. 65

1201/65

285 นาย กิตติศกั ดิ์ กลีบลําดวน

5590008098

ธ.พระประแดง

เม.ย. 65

1201/65

286 ส.ต. อนุกูล ลีจอ้ ย

5590010712

ร.152

มี.ค. 65

601/65

287 ส.อ. นพกร อํามฤครัตน์

5590010831

ธ.ราชบุรี

เม.ย. 65

1201/65

288 พล.อส. ณัฐพล พงสะพัง

5590011931

ธ.สนามเป้า

เม.ย. 65

1201/65

289 พล.อส. เจตน์สฤษฎิ์ จันอบ

5590012060

ธ.พนัสนิคม

เม.ย. 65

1201/65

290 พล.อส. อนุชา ไขขุนทด

5590012063

ธ.สนามเป้า

เม.ย. 65

1201/65

291 นาง ประภาศรี ประถมชัย

5590013429

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

เม.ย. 65

1201/65

292 นาย สายัณห์ ประถมชัย

5590013432

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

เม.ย. 65

1201/65

293 นาย ประสงค์ อันเตวาสิก

5590013878

ธ.อยุธยา พาร์ค

เม.ย. 65

1201/65

294 นาง พิมล คําโสภา

5600001356

ธ.สกลนคร

เม.ย. 65

1201/65

295 ส.ต. ธิติภมู ิ คุณาวุฒิ

5600007086

มทบ.45

ส.ค. 63

3081/63

296 ส.ต. ภัทธร เสือเอี่ยม

5600007449

ป.72 พัน.722

ก.พ. 65

1/65

297 ส.ท. ฐิ ติศกั ดิ์ เขียนทอง

5600008189

มทบ.17

มี.ค. 65

601/65

298 นาย ชูศกั ดิ์ เทพบุญ

5600010537

ธ.รพ.รร.6

เม.ย. 65

1201/65

299 นาง เซวา เทพบุญ

5600010538

ธ.รพ.รร.6

เม.ย. 65

1201/65

300 นาย สุข เทพบุญ

5600010543

ธ.รพ.รร.6

เม.ย. 65

1201/65

301 นาง วงเดือน อินทิสอน

5600010683

ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด

มี.ค. 65

601/65

302 ส.ท. ศุภสวัสดิ์ สินทอง

5600011104

ธ.ราชบุรี

เม.ย. 65

1201/65

303 ร.ต. ธนกร โรจนนาค

5600012292

ธ.สนามเป้า

มี.ค. 65

601/65

304 นาย สมหมาย แคนสิงห์

5600013793

ขส.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

305 นาง อรุณี แคนสิงห์

5600013795

ขส.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

69
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เลขทะเบียน
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306 อส.ทพ. คุณากร แก้วสุกใส

5610001481

กรม ทพ.48

มี.ค. 65

601/65

307 อส.ทพ. ธนกร ชนะรบ

5610001505

กรม ทพ.48

มี.ค. 65

601/65

308 ส.ต. วัชรินทร์ คารินทา

5610001965

ธ.ปราจีนบุรี

เม.ย. 65

1201/65

309 นาง ชุติมา วรรณประเสริฐ

5610002238

ส.1 พัน.102

มี.ค. 65

601/65

310 ส.อ. พัฒนพงศ์ แดงชนะ

5610003654

ร.19 พัน.1

มี.ค. 65

601/65

311 ส.ต. อานันท์ หัสนีย ์

5610004084

ร.15 พัน.1

มี.ค. 65

601/65

312 อส.ทพ. อนุวฒ
ั น์ บัวขยาย

5610004442

กรม ทพ.11

มี.ค. 65

601/65

313 พล.อส. ณัฐพงศ์ ถาวงค์

5610004809

มทบ.32

มี.ค. 65

601/65

314 อส.ทพ. ภานุพงษ์ ทะใดแก้ว

5610006721

กรม ทพ.33

ก.ค. 61

2361/61

315 อส.ทพ. ธีระพงศ์ อุตตมานะ

5610007309

กรม ทพ.11

มี.ค. 65

601/65

316 อส.ทพ. ภากรณ์ โทดา

5610007310

กรม ทพ.11

มี.ค. 65

601/65

317 ส.ต. ก้องกิตติ หลวงจันทร์

5610010447

ป.3 พัน.13

มี.ค. 65

601/65

318 นาง อัมพรรณ ถาวงค์

5610012189

มทบ.32

มี.ค. 65

601/65

319 นาย ขันเทียง บุญอาจ

5610013105

ธ.ถ.เอเชีย-น.ว.

เม.ย. 65

1201/65

320 อส.ทพ. วรัญ�ู ศรีบตุ รดี

5610013746

กรม ทพ.11

มี.ค. 65

601/65

321 ส.อ. สรณคมณ์ กลมา

5610014086

ร.19 พัน.1

มี.ค. 65

601/65

322 ส.ท. ยุคนธร พรกมลวรรณ

5620000096

พล.ม.1

มี.ค. 65

601/65

323 น.ส. สุปราณี บรรยง

5620000319

ม.2 พัน.15

มี.ค. 65

601/65

324 นาย สุภีร ์ บรรยง

5620000320

ม.2 พัน.15

มี.ค. 65

601/65

325 นาย ธีรยุทธ สุริยา

5620000677

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

326 ส.ต. ฉัตรชัย โชติกมาศ

5620002630

บชร.3

มี.ค. 65

601/65

327 นาย กฤษฏากรณ์ แซงศรีนวน

5620002804

ธ.ศรีย่าน

เม.ย. 65

1201/65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

70
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328 ส.อ. พิเชษฐ์ วงศ์วิสทุ ธิสกุล

5620002809

ธ.ศรีย่าน

เม.ย. 65

1201/65

329 อส.ทพ. นครินทร์ กล้าศักดา

5620003654

กรม ทพ.11

มี.ค. 65

601/65

330 น.ส. แสงดาว ทรัพย์ประสาท

5620003806

คส.สพ.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

331 น.ส. อทิกา โกศล

5620003938

กรซย.ศซส.สพ.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

332 นาย เสกสันต์ พันธ์ศรีนวล

5620004564

ธ.สันป่ าข่อย-ช.ม.

เม.ย. 65

1201/65

333 ส.ต. อิทธิฤทธิ์ ชอบมี

5620005739

พล.ป.

มี.ค. 65

601/65

334 น.ส. สุกฤตา แหล่งสะท้าน

5620007169

สง.สด.จว.ร.อ.

มี.ค. 65

601/65

335 ส.ต. ณัฎฐกิตติ์ ไกลถิ่น

5620007349

ร.6 พัน.1

มี.ค. 65

601/65

336 นาย จําลอง พวงสายใจ

5620008883

ธ.สันป่ าข่อย-ช.ม.

เม.ย. 65

1201/65

337 นาง จินตนา อดิวรรณ์

5620009558

ศฝ.นศท.มทบ.33

มี.ค. 65

601/65

338 นาย ไพโรจน์ อดิวรรณ์

5620009559

ศฝ.นศท.มทบ.33

มี.ค. 65

601/65

339 น.ส. สํารวน พิลา

5620009878

ธ.บิก๊ ซี-น.ว. (วี-สแควร์)

เม.ย. 65

1201/65

340 น.ส. สลิลทิพย์ มินาลิน

5620010228

กอ.พผ.พธ.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

341 นาง ทัศวรรณ เวชการ

5620011740

ธ.ถ.คฑาธร-ราชบุรี

เม.ย. 65

1201/65

342 ส.ต. ธีรธ์ วัช รูปคํา

5620013034

ม.5 พัน.24 รอ.

มี.ค. 65

601/65

343 ส.ต. อัครพนธ์ ธรรมศร

5620014199

ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์

ต.ค. 63

4061/63

344 นดย. พัทธิกรณ์ ศรีสขุ คินา

5620014384

ธ.ลพบุรี

เม.ย. 65

1201/65

345 นาย สุวรรณ สมอ่อน

5620015189

ธ.สํานักพหลโยธิน

เม.ย. 65

1201/65

346 ส.ท. ศิริกรณ์ ต้องเชือ้

5620015362

รพศ.1 พัน.2

มี.ค. 65

601/65

347 นาย บุญสืบ ยุทธการ

5620016808

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

348 ส.ต. วัลลภ ทรัพย์เจียม

5630001824

ธนาณัติ

มี.ค. 65

601/65

349 นาย กฤษดาพร สีทองหลาง

5630002308

กรส.สก.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565
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350 ส.ต.หญิง ปวีณ์ธิดา เดือนจํารูญ

5630004513

มทบ.42

มี.ค. 65

601/65

351 ส.ต. มนัสทวี บุบผาวันณา

5630004985

ช.1 พัน.52 รอ.

ธ.ค. 64

5501/64

352 น.ส. ปรีดาภรณ์ ราโรจน์

5630006490

กรส.สก.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

353 นาง อรอุมา มุกดี

5630009511

ร.16 พัน.3

มี.ค. 65

601/65

354 อส.ทพ. เกตชาติ ขุนจางวาง

5630009725

กรม ทพ.49

มี.ค. 65

601/65

355 ส.ต. อภิสิทธิ์ บุตรศรีนอ้ ย

5630011002

ธ.ถ.คฑาธร-ราชบุรี

เม.ย. 65

1201/65

356 น.ส. สิริกร กฤษณจันทร์

5630011107

ป.72 พัน.721

ธ.ค. 64

5501/64

357 นาง พนิดา พริม้ เพรา

5630012022

ร.5 พัน.1

มี.ค. 65

601/65

358 นาย วันชัย พริม้ เพรา

5630012026

ร.5 พัน.1

มี.ค. 65

601/65

359 อส.ทพ. พงษ์ศกั ดิ์ ฝักบัว

5630012137

กรม ทพ.47

มี.ค. 65

601/65

360 ส.ต. โชคกิตติศกั ดิ์ สินธุเขียว

5630013765

ศม.

มี.ค. 65

601/65

361 อส.ทพ. เจษฎา สุทธิภกั ดี

5640000424

กรม ทพ.47

มี.ค. 65

601/65

362 น.ส. ทับทิม อ่อนละมัย

5640000512

ธ.เพชรบุรี

เม.ย. 65

1201/65

363 นาย อําไพ อ่อนละมัย

5640000518

ธ.เพชรบุรี

เม.ย. 65

1201/65

364 น.ส. เปรมจิต ภังคสังข์

5640000795

ธ.กระทรวงกลาโหม

เม.ย. 65

1201/65

365 อส.ทพ.หญิง พรณิชา นวลบุญ

5640002477

ทภ.4

ม.ค. 65

6101/64

366 นาง ดวน กาไว

5640002731

ธ.สามพราน-นครปฐม

เม.ย. 65

1201/65

367 น.ส. อรกมล โยธา

5640003294

ธ.เซ็นทรัล-ลําปาง

เม.ย. 65

1201/65

368 อส.ทพ. วรชัย ไชยหลาน

5640003328

ธนาณัติ

มี.ค. 65

601/65

369 อส.ทพ. มะไซดี บาเห็ม

5640004666

กรม ทพ.47

มี.ค. 65

601/65

370 ส.ต. ธนากรณ์ สีนาํ้ คํา

5640005222

ธนาณัติ

มี.ค. 65

601/65

371 อส.ทพ. สันติชยั เจ๊ะโซ๊ะ

5640005358

กรม ทพ.48

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร
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372 ส.ท. ธีรวัฒน์ นามสิมมา

5640005495

ม.6 พัน.6

มี.ค. 65

601/65

373 น.ส. ศรัณย์พร แก้วพานิช

5640005775

กรส.สก.ทบ.

มี.ค. 65

601/65

374 อส.ทพ. อัศวิน เขียวอยู่

5640006059

กรม ทพ.11

มี.ค. 65

601/65

375 อส.ทพ. ธีรกานต์ ขวัญเมือง

5640007127

กรม ทพ.41

มี.ค. 65

601/65

376 ส.ท.หญิง วโรชา ศฺริลกั ษณ์

5640008012

รพ.ค่ายสุริยพงษ์

มี.ค. 65

601/65

377 ร.ต. ศิริศกั ดิ์ กุลวัฒน์

5640008348

รร.จปร.

ม.ค. 65

6101/64

378 ร.ต. อลังการ์ ภูษาวิโสตร์

5640008377

รร.จปร.

ม.ค. 65

6101/64

379 ร.ต. พันธุ์ธัช โกมโลทก

5640008579

ธ.ย่อยถนนสุขาภิบาล 2

เม.ย. 65

1201/65

380 อส.ทพ. อภินนั ท์ ชูปาน

5640009032

กรม ทพ.41

มี.ค. 65

601/65

381 นาง ทิวารักษ์ หยาง

5640009422

ธนาณัติ

ม.ค. 65

6101/64

382 ส.ต. กฤตยชญ์ คําจําปี

5640009715

ร.12 พัน.1 รอ.

ม.ค. 65

6101/64

383 ส.ต. ธวัลพร ชัยบุญตา

5640009717

ร.12 พัน.1 รอ.

ม.ค. 65

6101/64

384 อส.ทพ. ชยณัฐ ศิริมยั

5640009744

กรม ทพ.12

ม.ค. 65

6101/64

385 นาง รุ่งทวีพร ยังผล

5650000002

ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง

เม.ย. 65

1201/65

386 นาง วันนา เอี่ยมแจ้งพันธุ์

ต100140/28

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

เม.ย. 65

1201/65

387 นาง ชะโลม เปรมสังข์

ต102250/28

เม.ย. 65

1201/65

388 นาง สมพร อาจจันทึก

ต102259/28

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.
ธ.ถ.ประจักษ์-แยก
ศาลหลักเมือง

เม.ย. 65

1201/65

389 ร.ต. ปานทอง เปรมวชิรเมฆิน

ต102407/28

ธ.พะเยา

เม.ย. 65

1201/65

390 นาง จําลองลักษณ์ ณ เชียงใหม่

ต102673/28

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

391 นาง สุภานัน แสงทองไพบูลย์

ต102923/28

ธ.โลตัส ประชาชื่น

เม.ย. 65

1201/65

392 นาง ทองใบ คชดร

ต109488/29

ธ.โพธาราม

เม.ย. 65

1201/65

393 นาง บุญยืน คําสน

ต109535/29

ธ.กองบัญชาการกองทัพบก

เม.ย. 65

1201/65

สวัสดิการสาร
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394 จ.ส.อ. ประทีป แสงทอง

ต109954/29

ธ.กระบี่

เม.ย. 65

1201/65

395 นาง วิไลวรรณ อนุกุลประชา

ต11306/13

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

396 นาง อัญชลี นาคเอี่ยม

ต113271/29

ธ.บ้านโป่ ง

เม.ย. 65

1201/65

397 นาง สมบูรณ์ ชุ่มวงค์

ต115250/29

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

398 ร.ท. ชวลิต พณิชีพ

ต115835/29

ธ.เพชรบูรณ์

เม.ย. 65

1201/65

399 จ.ส.อ. ปัญญา จันทอง

ต117074/29

ธ.น่าน

เม.ย. 65

1201/65

400 นาง สุภตั รา ณ บางช้าง

ต118379/29

ธนาณัติ

มี.ค. 65

601/65

401 พ.ท. สมบัติ มั่นคง

ต120303/29

ธ.ร้อยเอ็ด

เม.ย. 65

1201/65

402 นาง ทองเลื่อน เพ็งพุ่ม

ต120894/29

ธ.เซ็นทรัล-พ.ล.

เม.ย. 65

1201/65

403 นาง รัชฎาภรณ์ ทรายใจ

ต122219/29

ธ.ลําปาง

เม.ย. 65

1201/65

404 นาง ถนอม เลี่ยมทอง

ต123078/29

ธ.เพชรบุรี

เม.ย. 65

1201/65

405 นาง ไชยศรี โก้กระโทก

ต129821/30

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

406 นาง บุญเรือน แววเพ็ชร์

ต130209/30

ธ.สิงห์บรุ ี

เม.ย. 65

1201/65

407 นาง สมถวิล ขํากุศล

ต132137/30

ธ.กาญจนบุรี

เม.ย. 65

1201/65

408 จ.ส.อ. วิทยา ทิมชม

ต135803/30

สสน.บก.ทบ.

ม.ค. 65

6101/64

409 นาย บุญรัง แก้วใส

ต136638/30

ธ.ขอนแก่น

เม.ย. 65

1201/65

410 นาง บุญมี แก้วใส

ต136639/30

ธ.ขอนแก่น

เม.ย. 65

1201/65

411 นาง สายวรุณ นนทศิลป์

ต136967/30

ธ.พุทธมณฑล

เม.ย. 65

1201/65

412 ร.ต. สายยนต์ โชติอน้

ต139279/30

ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม.

เม.ย. 65

1201/65

413 ร.ต. สมพงษ์ สราญอนันต์

ต139745/30

ธ.ลําพูน

เม.ย. 65

1201/65

414 นาง ปันนา จะบํารุง

ต141134/30

ธ.ปราณบุรี

เม.ย. 65

1201/65

415 นาง เยี่ยม เครือวัลย์

ต141350/30

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

เม.ย. 65

1201/65

สวัสดิการสาร
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416 นาง สนอง ช้างสัมฤทธิ์

ต144986/30

ธ.สุพรรณบุรี

เม.ย. 65

1201/65

417 นาง ทองเหรียญ มณีอินทร์

ต145274/30

ธ.กองบัญชาการกองทัพบก

เม.ย. 65

1201/65

418 นาย นิคม ขํากุศล

ต145361/30

ธ.กาญจนบุรี

เม.ย. 65

1201/65

419 นาย อุดม เครือทองศรี

ต146922/31

ธ.หนองคาย

เม.ย. 65

1201/65

420 นาง มัณฑนา ภูกองชัย

ต147808/31

ธ.เตาปูน

เม.ย. 65

1201/65

421 นาย สาทิตย์ ไทยประสิทธิ์

ต148090/31

ธ.กองบัญชาการกองทัพบก

เม.ย. 65

1201/65

422 นาง ประสิทธิ์ พนมหอม

ต149650/31

ธ.ปทุมธานี

เม.ย. 65

1201/65

423 นาง ธูป ทับจะบก

ต150160/31

ธ.นครราชสีมา

เม.ย. 65

1201/65

424 นาง ทองนาค ชื่นอารมย์

ต151229/31

ธ.อ่างทอง

เม.ย. 65

1201/65

425 นาง สังวาลย์ ชํ่าชอง

ต151357/31

ธ.กระทุ่มแบน

เม.ย. 65

1201/65

426 จ.ส.อ. ประทิน ปานอุทยั

ต152965/31

ธ.สมุทรสงคราม

เม.ย. 65

1201/65

427 ร.ท. สุรินทร์ พึ่งทรัพย์

ต155719/31

ธ.ทุ่งสง

เม.ย. 65

1201/65

428 น.ส. ลลนา ชาญณรงค์

ต158775/31

ธ.ชลบุรี

เม.ย. 65

1201/65

429 นาง ทิพย์ เรืองพิศาล

ต159449/31

ธ.พะเยา

เม.ย. 65

1201/65

430 นาย บุญน้อม หัตถกิจ

ต159952/31

ธ.โรบินสัน ศรีสมาน

เม.ย. 65

1201/65

431 นาง ลัดดาวัลย์ กลํ่าศิริ

ต160420/31

ธ.อุตรดิตถ์

เม.ย. 65

1201/65

432 นาง ณัฎฐิ กา ไกรศรี

ต161214/31

ธ.อุบลราชธานี

เม.ย. 65

1201/65

433 นาง บัวสี วามะกัน

ต162276/31

ธ.อุบลราชธานี

เม.ย. 65

1201/65

434 นาง ชัญญา เหมกระศรี

ต162580/31

ธ.อุทยั -อยุธยา

เม.ย. 65

1201/65

435 นาง กัญญารัตน์ มูลสวัสดิ์

ต163086/31

ธ.อุตรดิตถ์

เม.ย. 65

1201/65

436 นาง จันทร์เพ็ญ สีหะอําไพ

ต164130/31

ธ.อุตรดิตถ์

เม.ย. 65

1201/65

437 นาง กิ่งผกา พรหมศักดิ์

ต164892/31

ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต

เม.ย. 65

1201/65

สวัสดิการสาร
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438 นาง ธัญนันท์ คงนิล

ต165415/31

ธ.โลตัส บางปะอิน

เม.ย. 65

1201/65

439 นาง แก้วภา วิทยรัตน์

ต166007/31

ธ.ลําพูน

มี.ค. 65

601/65

440 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ เชือ้ เมืองพาน

ต166023/31

ธ.สันป่ าข่อย-ช.ม.

เม.ย. 65

1201/65

441 นาง บุญเสริม เชือ้ เมืองพาน

ต166024/31

ธ.สันป่ าข่อย-ช.ม.

เม.ย. 65

1201/65

442 ร.อ. ผล สุขแปง

ต166191/31

ธ.เชียงราย

เม.ย. 65

1201/65

443 นาง ชุติมา หอมพันธุ์

ต167062/31

ธ.ถ.เอเชีย-น.ว.

เม.ย. 65

1201/65

444 นาย ประสาท ผาภูมิ

ต168358/32

ธ.ปทุมธานี

เม.ย. 65

1201/65

445 พ.อ. นิเวก พลสา

ต169011/32

ธ.นครสวรรค์

เม.ย. 65

1201/65

446 น.ส. สมภัสสร ภุมรินทร์

ต170129/32

ธ.ตรีเพชร

เม.ย. 65

1201/65

447 นาย บุญมี มังคละแสน

ต171830/32

ธ.อุดรธานี

เม.ย. 65

1201/65

448 นาง ปวน เตโช

ต175357/32

ธ.แฟรี่พลาซ่า-ข.ก.

มี.ค. 65

601/65

449 พ.ท. ไมล์ ศรียา

ต175865/32

ธ.สกลนคร

เม.ย. 65

1201/65

450 นาง เจือ จันทร

ต177348/32

ธ.กองบัญชาการกองทัพบก

เม.ย. 65

1201/65

451 พ.ต. อารีย ์ ศรีวิเศษ

ต179802/32

ธ.นครศรีธรรมราช

เม.ย. 65

1201/65

452 จ.ส.อ. เฉลิมศักดิ์ ทองวิลยั

ต184050/32

มทบ.11

ธ.ค. 64

5501/64

453 นาง หนูนา มันไร่

ต184664/32

ธ.ร้อยเอ็ด

เม.ย. 65

1201/65

454 ร.ต. เวินไชย เจริญรอย

ต184730/32

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

เม.ย. 65

1201/65

455 นาย อภิชาติ การสูงเนิน

ต185041/32

ธ.ปากช่อง

เม.ย. 65

1201/65

456 นาย สมศักดิ์ บวรวงศ์พทิ กั ษ์

ต185828/32

ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์

เม.ย. 65

1201/65

457 นาง อรวรรณ ดีนิสสัย

ต187780/32

ธ.กระทุ่มแบน

เม.ย. 65

1201/65

458 จ.ส.อ. เจริญ สายถิ่น

ต191602/32

ธ.แพร่

เม.ย. 65

1201/65

459 นาง นิตยา ทังสนิมิตสกุล

ต192318/32

ธ.พะเยา

เม.ย. 65

1201/65

สวัสดิการสาร
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460 นาย สมบัติ ก้อนทอง

ต193910/32

ธ.บิก๊ ซี-น.ว. (วี-สแควร์)

เม.ย. 65

1201/65

461 นาง โสภี ศรีแพงมูล

ต194114/32

ธ.กาฬสินธุ์

เม.ย. 65

1201/65

462 นาย สมเจตน์ ชูผะกา

ต195095/32

ธ.เตาปูน

เม.ย. 65

1201/65

463 นาง อุเทน โกยชัย

ต196372/33

ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี

เม.ย. 65

1201/65

464 นาง กรรณิการ์ ลามาตร

ต196959/33

ธ.สกลนคร

เม.ย. 65

1201/65

465 นาย เจริญ เรืองฤทธิ์

ต197131/33

ธ.สนามเสือป่ า

เม.ย. 65

1201/65

466 นาย ธัชวสุ ทักษ์เตชาณภัค

ต197251/33

ธ.นครพนม

เม.ย. 65

1201/65

467 นาง จรัล พาหา

ต199268/33

ธ.นครชัยศรี

เม.ย. 65

1201/65

468 นาง รส ถมกิ่ง

ต202933/33

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

469 นาย ไพรัตน์ มาประจวบ

ต203946/33

ธ.นครพนม

เม.ย. 65

1201/65

470 นาย นิคม เพ็ชรกระจ่าง

ต208584/33

ธ.โลตัส นวนคร

เม.ย. 65

1201/65

471 นาง ลมัย ศรีบญ
ุ เพ็ง

ต208631/33

ธ.สุพรรณบุรี

มี.ค. 65

601/65

472 นาง ทองมี บุญทน

ต208700/33

ธ.โรบินสัน ชัยภูมิ

เม.ย. 65

1201/65

473 จ.ส.อ. พหล พรมโคตร

ต209326/33

ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด

เม.ย. 65

1201/65

474 นาง ดีมาก พินิจ

ต210187/33

ธ.ชุมพร

เม.ย. 65

1201/65

475 นาง ปริม เนตรนัย

ต211044/33

ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์

เม.ย. 65

1201/65

476 นาง มุขสุดา ไทยประสิทธิ์

ต212966/33

ธ.ตาคลี

เม.ย. 65

1201/65

477 นาง นํา้ ค้าง บุญยิม้

ต213764/33

ธ.โคกมะตูม-พ.ล.

เม.ย. 65

1201/65

478 นาง น้องนุช คงประเสริฐ

ต214180/33

ธ.โคกมะตูม-พ.ล.

เม.ย. 65

1201/65

479 นาง แสงเดือน แก้วแหยม

ต217649/33

ธ.โรบินสัน สระบุรี

เม.ย. 65

1201/65

480 นาง ทองย้อย เรือนคําฟู

ต218221/33

ธ.ถ.ช้างคลาน-ช.ม.

เม.ย. 65

1201/65

481 จ.ส.อ. กมลศักดิ์ แย้มกมล

ต220256/33

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

เม.ย. 65

1201/65

สวัสดิการสาร
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482 นาง รัชดาพร เปรมวชิรเมฆิน

ต222798/33

ธ.พะเยา

เม.ย. 65

1201/65

483 นาย สมพรชัย วงศ์ทองบาง

ต224235/34

ธ.เตาปูน

เม.ย. 65

1201/65

484 นาง วันทนี หิมะมาน

ต224236/34

ธ.เตาปูน

เม.ย. 65

1201/65

485 ร.ต. อดิศกั ดิ์ แก้วชื่น

ต224261/34

ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง

เม.ย. 65

1201/65

486 นาย สําราญ ภุมรินทร์

ต224429/34

ธ.ตรีเพชร

เม.ย. 65

1201/65

487 นาง ณัชฐาวีย ์ ยันตะพันธ์

ต225534/34

ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด

เม.ย. 65

1201/65

488 นาง อ่อนสา อันทะนาม

ต225688/34

ธ.เสริมไทย-ม.ค.

เม.ย. 65

1201/65

489 นาง พัชณี นาควัชระ

ต228177/34

ธนาณัติ

มี.ค. 65

601/65

490 จ.ส.อ. จํานงค์ บุญฟู

ต.177492/32

ธ.สระบุรี

เม.ย. 65

1201/65

491 นาง คูณ เสาโกมุท

ต229425/34

ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์

เม.ย. 65

1201/65

492 นาง เฉลียว ทรงแสงจันทร์

ต230224/34

ธ.ถ.เพชรเกษม - บางแค

เม.ย. 65

1201/65

493 นาง สุพตั ร์ หงษ์สงู

ต231037/34

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

เม.ย. 65

1201/65

494 นาง ผิวอ่อน สามพิมพ์

ต231038/34

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

เม.ย. 65

1201/65

495 นาย ไพบูลย์ วิเชียรพันธ์

ต231494/34

ธ.สกลนคร

เม.ย. 65

1201/65

496 นาย ทองใบ วิเชียรพันธ์

ต231495/34

ธ.สกลนคร

เม.ย. 65

1201/65

497 นาง คําเพียร วิเชียรพันธ์

ต231496/34

ธ.สกลนคร

เม.ย. 65

1201/65

498 พ.ต. กิตติพศ บุญมาก

ต232801/34

ธ.เซ็นทรัล ช.ม. แอร์พอร์ต

เม.ย. 65

1201/65

499 นาง คําคิด อินแผง

ต233633/34

ธ.เลย

เม.ย. 65

1201/65

500 นาย สุทธิรกั มากมาย

ต234204/34

ธ.แฟรี่แลนด์-น.ว.

เม.ย. 65

1201/65

501 พ.ต. สมัย เหล็กเพชร

ต234900/34

ธ.สนามเสือป่ า

เม.ย. 65

1201/65

502 นาง พัชรพร หอมสมบัติ

ต235827/34

ธ.เพชรบูรณ์

เม.ย. 65

1201/65

503 น.ส. นภษร สุนทรสนาน

ต236496/34

ส.พัน.13 พล.ปตอ.

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร
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504 นาย ภูริพนั ธ์ อธิสรรค์ธนพร

ต236534/34

ธ.สนามเสือป่ า

เม.ย. 65

1201/65

505 จ.ส.อ. ยิ่ง อ้นสงค์

ต23713/18

ธ.ซีคอน บางแค

เม.ย. 65

1201/65

506 จ.ส.อ. บุญมี จิตค้า

ต237792/34

ธ.โรบินสัน สุพรรณบุรี

เม.ย. 65

1201/65

507 นาง ติ๋ม เกตุรตั น์

ต239400/34

ธ.นครนายก

เม.ย. 65

1201/65

508 ส.อ. พิเชต ประกอบดี

ต239865/34

ธ.ยโสธร

เม.ย. 65

1201/65

509 ร.ต. ธรรมรัตน์ บัวแย้ม

ต241229/34

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

เม.ย. 65

1201/65

510 นาง อ่อนสี สิงหะดี

ต241618/34

ธ.ถ.หายโศรก ร้อยเอ็ด

เม.ย. 65

1201/65

511 นาง อารมณ์ ขจัดมลทิน

ต241637/34

ธ.ชุมพร

เม.ย. 65

1201/65

512 นาง พรทิพย์ โสดกลาง

ต241904/34

ธ.ปากช่อง

เม.ย. 65

1201/65

513 ส.อ. รัศมี พวงนาค

ต242045/34

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

514 นาง มลฤดี พวงนาค

ต242051/34

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

515 นาง กรรณิกา ไกรสมเด็จ

ต245200/34

ธนาณัติ

พ.ย. 64

4901/64

516 นาง สมนึก โตประมาณ

ต246060/34

ธ.ลพบุรี

เม.ย. 65

1201/65

517 นาง สมพร ดิเรกผล

ต24614/18

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

518 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ช่วยนา

ต246452/34

ธ.บ้านไผ่

เม.ย. 65

1201/65

519 นาง สําราญ ศรีโท

ต246604/34

ธ.พระพุทธบาท

เม.ย. 65

1201/65

520 นาง แขนภา ขวัญสําราญ

ต248747/35

ธ.เตาปูน

เม.ย. 65

1201/65

521 จ.ส.อ. ชุมพล ไกรเทพ

ต249144/35

พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9

มี.ค. 65

601/65

522 นาย วุฒิชยั ปรีแย้ม

ต249288/35

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

523 นาง ประภัสสร เงินลาด

ต251350/35

ธ.สระแก้ว

เม.ย. 65

1201/65

524 นาง เรียง ทวีชีพ

ต251351/35

ธ.สระแก้ว

เม.ย. 65

1201/65

525 นาง นิทรา วงษ์วอน

ต251537/35

ธ.เซ็นทรัล-ขอนแก่น

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565
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526 นาง วิจิตรา จิตแก้ว

ต25346/18

ธ.ท่าแพ

เม.ย. 65

1201/65

527 จ.ส.อ. วันรักษ์ สารบาล

ต254151/35

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

528 ร.ต. เทเวศ โชคสวัสดิ์

ต254309/35

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

529 นาย ฤทธิไกร เอี่ยมจินดา

ต255521/35

ธ.โพธาราม

เม.ย. 65

1201/65

530 จ.ส.อ. สมกริช สุรสีหเ์ รืองชัย

ต255599/35

ธนาณัติ

ก.พ. 65

1/65

531 น.ส. วิไลลักษณ์ จันทร์เพ็ญ

ต255603/35

ธ.โพธาราม

เม.ย. 65

1201/65

532 นาง บุญช่วย โซวเซ็ง

ต255604/35

ธ.ราชบุรี

เม.ย. 65

1201/65

533 จ.ส.อ. มนตรี โภคานิตย์

ต255739/35

ธ.ราชบุรี

เม.ย. 65

1201/65

534 นาง สงกาล ทองไทย

ต257478/35

ธ.เสริมไทย-ม.ค.

เม.ย. 65

1201/65

535 นาง สาวิตรี วรโยธา

ต258251/35

ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม.

เม.ย. 65

1201/65

536 นาง สมปอง สุวรรณภานุ

ต258608/35

ธ.ถ.ติวานนท์

เม.ย. 65

1201/65

537 นาง ผกา ปรีแย้ม

ต260890/35

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

538 นาง สกุล ขันชัยภูมิ

ต261171/35

ธ.แฟรี่พลาซ่า-ขอนแก่น

เม.ย. 65

1201/65

539 นาง ประสิทธิ์ พรมเหล็ก

ต261966/35

ธ.ชลบุรี

เม.ย. 65

1201/65

540 นาง ทองคํา นาดี

ต262450/35

ธ.ตระการพืชผล

เม.ย. 65

1201/65

541 นาง จรัญ เบ็ญจรักษ์

ต262679/35

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

เม.ย. 65

1201/65

542 นาง มณฑา ขนอม

ต263782/36

ธ.ย่อยลาดพร้าว 103

เม.ย. 65

1201/65

543 นาย ชัยรัตน์ กาญจนโบษย์

ต264402/36

ธ.ถ.ติวานนท์

เม.ย. 65

1201/65

544 นาง อําไพ คงคล่อง

ต264575/36

ธ.สนามเสือป่ า

เม.ย. 65

1201/65

545 นาง ดลนภา พิมเสน

ต264811/36

ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์

เม.ย. 65

1201/65

546 ร.ต. สัมฤทธิ์ ไกรสมเด็จ

ต26663/18

ธนาณัติ

พ.ย. 64

4901/64

547 นาง บัวไข มะปะรัง

ต267376/36

มทบ.11

มี.ค. 65

601/65

สวัสดิการสาร
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548 นาง ขวัญใจ เสาวภา

ต267377/36

มทบ.11

มี.ค. 65

601/65

549 นาย ยิม้ มะปะรัง

ต267378/36

มทบ.11

มี.ค. 65

601/65

550 นาง สิทธิ์ น้อยคําศิริ

ต268219/36

ธ.ราชบุรี

เม.ย. 65

1201/65

551 นาง ทองเหลี่ยม วรรณศิริ

ต271114/36

ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี

เม.ย. 65

1201/65

552 นาง บุญเรียน มงคลพิศ

ต271743/36

ธ.ร้อยเอ็ด

เม.ย. 65

1201/65

553 จ.ส.ต. ไพรวัลย์ หงษ์ประสิทธิ์

ต271976/36

ธ.เลย

เม.ย. 65

1201/65

554 นาง อรดี จิตค้า

ต272218/36

ธ.โรบินสัน สุพรรณบุรี

เม.ย. 65

1201/65

555 ร.ต. ฉัตรชัย จงวิไล

ต272682/36

ธ.เซ็นทรัล ช.ม. แอร์พอร์ต

เม.ย. 65

1201/65

556 นาง บุษบา ทวีเลิศ

ต272845/36

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

เม.ย. 65

1201/65

557 จ.ส.ท. วุฒิชยั เนียมจันทร์

ต274569/37

ธ.พิษณุโลก

เม.ย. 65

1201/65

558 นาง ทองปุ่ น บุญเชิดชู

ต276350/37

ธ.โคกมะตูม-พ.ล.

เม.ย. 65

1201/65

559 นาง ทิพย์ ชาญสมัย

ต278214/37

ธ.กองบัญชาการกองทัพบก

เม.ย. 65

1201/65

560 นาง รัตนา ก้อนทอง

ต278414/37

ธ.บิก๊ ซี-น.ว. (วี-สแควร์)

เม.ย. 65

1201/65

561 นาง อัมพร ชุมภูศรี

ต279183/37

ธ.ถ.ช้างคลาน-ช.ม.

เม.ย. 65

1201/65

562 นาง ศรีรุด นาจันทร์ทอง

ต279348/37

ธ.ลําพูน

เม.ย. 65

1201/65

563 นาง วรรณา บริสทุ ธิ์

ต282817/37

ธ.ย่อยตลิ่งชัน

เม.ย. 65

1201/65

564 นาง อนงค์ แก้วชื่น

ต283021/37

ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง

เม.ย. 65

1201/65

565 นาง ศิรประภา คงคาน้อย

ต284770/38

ธ.มีนบุรี

เม.ย. 65

1201/65

566 นาง กรองทอง บุญรอด

ต284871/38

ธ.กองบัญชาการกองทัพบก

เม.ย. 65

1201/65

567 นาง ลําดวล รูปสวย

ต285032/38

ธ.อํานาจเจริญ

เม.ย. 65

1201/65

568 นาย สรรค์นิธิ ตรีนนท์

ต287756/38

ธ.บิก๊ ซี ลําลูกกา 2

เม.ย. 65

1201/65

569 นาง ประคอง แก้วศรี

ต289168/38

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65
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570 ร.ต. นพดล กลวงพิจิตร

ต289935/38

ธ.สนามเป้า

เม.ย. 65

1201/65

571 นาง สุทิวรรณ คนใหญ่

ต290366/38

ธ.โรบินสัน สุรินทร์

เม.ย. 65

1201/65

572 ส.ต. สมหวัง ลํา้ เลิศ

ต33317/20

ธ.ถ.คฑาธร-ราชบุรี

เม.ย. 65

1201/65

573 จ.ส.อ.หญิง สมศรี ช่วยพัฒน์

ต34455/20

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

574 นาง สุมณฑา ขิมกระโทก

ต36366/21

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

575 นาง ลําดวน คุมสติ

ต37277/21

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

576 นาย วีระศักดิ์ ผอบทอง

ต3820/09

ธ.อุทยั -อยุธยา

เม.ย. 65

1201/65

577 นาง อนุรีย ์ สายหัศดี

ต38750/21

ธ.ย่อยฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต

เม.ย. 65

1201/65

578 นาง รัตนา โคตะมะ

ต42445/22

ธ.เซ็นทรัล-อุดรธานี

เม.ย. 65

1201/65

579 นาง ศรีวยั คงสิมา

ต42469/22

ธ.อุดรธานี

เม.ย. 65

1201/65

580 พ.ท. ชุมพล ปัญญามณีศิริ

ต43799/22

ธนาณัติ

มี.ค. 65

601/65

581 นาง พันทิพา พิสิฐเสนีย ์

ต45540/22

ธ.น่าน

เม.ย. 65

1201/65

582 นาง อําพร หอสุวรรณ์

ต50258/23

ธ.พิษณุโลก

เม.ย. 65

1201/65

583 นาย ปาน หาญหัตถกิจ

ต51155/23

ธ.รังสิต

เม.ย. 65

1201/65

584 นาย เกษม สิงห์ทอง

ต51493/23

ธ.เสนานิคม

เม.ย. 65

1201/65

585 นาง สุรีย ์ อาจหาญ

ต52205/23

ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์

เม.ย. 65

1201/65

586 นาง โคตะมี อมรสิน

ต52432/23

ธ.ตระการพืชผล

เม.ย. 65

1201/65

587 นาย เงิน เกิดพิบลู ย์

ต528/09

ธ.อยุธยา

เม.ย. 65

1201/65

588 นาง นาง มหามาตย์

ต54965/24

ธ.ขอนแก่น

เม.ย. 65

1201/65

589 นาง บุณณ์สิริ ฉัตรรัณย์จวน

ต59409/24

ธ.โลตัส บางปะอิน

เม.ย. 65

1201/65

590 นาย นิทศั น์ สิงห์ทอง

ต65676/25

ธ.เสนานิคม

เม.ย. 65

1201/65

591 นาง นวม ศิริพฒ
ั น์

ต67892/26

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

เม.ย. 65

1201/65

สวัสดิการสาร
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ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

เดือนที่คา ง ศพที่คา ง

592 นาย เสงี่ยม โชติสงู เนิน

ต68308/26

ธ.ตลาดเซฟวัน-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

593 ร.ต. เจริญ พรหมจรรย์

ต6909/10

ธ.ลําปาง

เม.ย. 65

1201/65

594 จ.ส.อ. ปรีชา พรศรี

ต70103/26

ธนาณัติ

มี.ค. 65

601/65

595 จ.ส.อ. พรมมา ปักกาโร

ต72826/26

ธ.บุรีรมั ย์

เม.ย. 65

1201/65

596 จ.ส.อ. วัฒนา เพ็ญปัญญา

ต77296/26

ธ.ลพบุรี

เม.ย. 65

1201/65

597 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ดีนิสสัย

ต80732/27

ธ.กระทุ่มแบน

เม.ย. 65

1201/65

598 น.ส. สมบุญ โพธิวรรณ์

ต81267/27

ธ.อยุธยา

เม.ย. 65

1201/65

599 นาง กาง เคนโพธิ์

ต82240/27

ธ.อยุธยา

เม.ย. 65

1201/65

600 ร.ต. เชษฐชาย ธีรพิเชษฐพงศ์

ต83522/27

ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม.

เม.ย. 65

1201/65

601 นาง สมปอง ขุนนา

ต84118/27

ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์

เม.ย. 65

1201/65

602 นาย สุดใจ คุมสติ

ต8621/12

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

603 ร.ต. สุรศักดิ์ หงษ์ทอง

ต89840/27

ธ.ลพบุรี

เม.ย. 65

1201/65

604 นาง วิภา สุขศิริ

ต89942/27

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

เม.ย. 65

1201/65

605 จ.ส.อ. มงคล ชุ่มวงศ์

ต91228/27

ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

606 ร.ท. สมศักดิ์ เจริญผล

ต93138/28

ธ.วารินชําราบ

เม.ย. 65

1201/65

607 จ.ส.อ. วีระชัย ชมภู่

ต93722/28

ธ.อุทยั ธานี

เม.ย. 65

1201/65

608 นาง อุทยั ทิพย์ ผาสุขกาย

ต95598/28

ธ.นครราชสีมา

เม.ย. 65

1201/65

609 ร.ต. ดอน สูงสันเขต

ต98213/28

ธ.กําแพงเพชร

เม.ย. 65

1201/65

610 น.ส. อิงอร เศวตครุตมัต

ส10580/24

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65

611 นาง สุมิตรา มากศิริ

ส11017/25

ธ.สํานักพหลโยธิน

เม.ย. 65

1201/65

612 นาง อัจฉรีย ์ บัวงาม

ส11376/25

ธ.หัวหิน-ประจวบคีรีขนั ธ์

เม.ย. 65

1201/65

613 นาย ไชยวัฒน์ เสวตร์ครุตมัต

ส11453/25

ส่วนกลาง

มี.ค. 65

601/65
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ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

เดือนที่คา ง ศพที่คา ง

614 นาง รัศมี ชูตินนั ทน์

ส11792/25

ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ.

เม.ย. 65

1201/65

615 นาง สําราญ พิพ่วนนอก

ส15432/28

ธ.ปากเกร็ด

เม.ย. 65

1201/65

616 น.ส. มาฆรัตน์ ทองใบ

ส16026/29

ธ.รามอินทรา กม.4

เม.ย. 65

1201/65

617 นาง กรกนก สิงหแสนยาพงษ์

ส18355/31

ธ.ย่อยเดอะมอลล์-น.ม.

เม.ย. 65

1201/65

618 นาง สุนีย ์ จักร์แสน

ส19113/31

ธ.กองบัญชาการกองทัพบก

เม.ย. 65

1201/65

619 นาง ดารา รูปสะอาด

ส20546/32

ธ.ขอนแก่น

เม.ย. 65

1201/65

620 นาง สายสุณีย ์ แก้วทิพยเนตร

ส24015/35

ธ.รพ.รร.6

เม.ย. 65

1201/65

621 นาง สาคร พงษ์นิล

ส24541/36

ธ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เม.ย. 65

1201/65

622 นาง เยาวภา ก้านจักร

ส24985/36

ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ.

เม.ย. 65

1201/65

623 นาง อุษา ใจรักษ์

ส26234/38

ธ.โลตัส ประชาชื่น

เม.ย. 65

1201/65

624 นาย เชิดชัย ยศไกร

ส8345/20

ธ.โชคชัย 4

เม.ย. 65

1201/65

625 นาย ยุทธนา ยศไกร

ส8346/20

ธ.โชคชัย 4

มี.ค. 65

601/65

หมายเหตุ
1. เปนการถอนสภาพสมาชิกไวชั่วคราว มีกําหนด 2 ป สาเหตุคางชําระเงินสงเคราะหคาจัดการศพเกิน 90 วัน
2. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดสงเงินสงเคราะหคาจัดการศพเกิน 90 วัน จะขอคืนสภาพไดที่ กองการฌาปนกิจ
กรมสวัสดิการทหารบก หรือใหไปติดตอขอคืนสภาพและแสดงตนตอคณะกรรมการ และขอทราบจํานวนเงินที่คางชําระ
ที่หนวยตนสังกัดตั้งแตหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป ภายในกําหนด 2 ป นับแตวันที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนชั่วคราว
โดยไปแสดงตนพรอมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้ สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาใบตอนรับ,
ใบสําคัญความเห็นแพทย, คําสัง่ ใหออกจากราชการ (กรณีขาดสงเพราะลาออกจากราชการ)
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซํ้า ตามระเบียบ ทบ.ฯ ใหถือการสมัครครั้งที่ 2 เปนโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอนสภาพ
จึงขอใหสมาชิกไปติดตอ เพื่อคืนสภาพการสมัครครั้งแรก สําหรับรายละเอียดการคางชําระเงินสงเคราะหคาจัดการศพ ใหติดตอ
สอบถาม โทร.0 2654 7400 ตอ 6465, 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเชนเดียวกับขอ 2
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวชั่วคราว หากถึงแกกรรม จะไมไดรับสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565
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บัญชีหมายเลขโทรศัพท
กรมสวัสดิการทหารบก

ลําดับ

ทศท

หนวยขึ้นตรง

ลําดับ

ทศท

กองการออมทรัพย (ตูกลาง)

0 – 2657 – 3700

0 – 2278 – 1599,91504 - 5

ผูอํานวยการ

91589

เจากรมสวัสดิการทหารบก

91501, 0 – 2278 – 1619

รองผูอํานวยการ

91588

รองเจากรมสวัสดิการทหารบ (1)

91503, 0 – 2278 - 0868

ธุรการ

91587, 91593

รองเจากรมสวัสดิการทหารบ (2)

91502, 0 – 2278 - 0866

แผนกเงินฝาก

91579

3.

นายทหารพระธรรมนูญ

91605, 0 – 2278 - 0419

แผนกถอนเงิน

91578

4.

นายทหารงบประมาณ

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

เงินกูพิเศษ

91571, 91572

เงินกูบําบัดทุกข

91575, 91576

91632, 91633
0 – 2278 - 1498

แผนกบัญชี

91568, 91570

แผนกตรวจสอบ

91595, 91597 Fax. 91574

กองธุรการ

91509, 0 – 2278 - 1588

สวนดําเนินกรรมวิธีขอมูล

91580, 91583, 91585, 91586

หัวหนากอง

91507

รองหัวหนากอง

91506

ผูอํานวยการ

แผนกสารบรรณ

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

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

รองผูอํานวยการ

85922

แผนกพลาธิการ

91514

ธุรการฯ

Fax. 0 – 2271 – 0262, 85928,
85929

แผนกขนสง

91520

สงกําลัง

85927

แผนกสวัสดิการ

91519, 0 – 2278 - 0027

งบประมาณฯ

85925

รับ – สง หนังสือ บก.สก.ทบ.

91524

การเงินฯ

85926

สหกรณออมทรัพย

91620 23, 0 – 2278 - 1077

แผนกวิทยาศาสตรฯ

85930

กองแผนและโครงการ

91530 Fax. 0 – 2278 - 1531

แผนกจัดการแขงขันฯ

0 – 2278 – 5095, 85931

ผูอํานวยการ

91526

แผนกสงเสริมกีฬาฯ

0 – 2278 – 5096, 85946

รองผูอํานวยการ

91527, 91529

แผนกเครื่องกีฬา

0 – 2271 – 2060, 85924

แผนกสงกําลัง

91535, 91537

แผนกบริการฯ

85933, 85945

แผนกกําลังพล

91531, 91534, 0 – 2278 - 1533

กองกิจการสโมสรทหารบก

0 – 2616 – 0055,
0 – 2616 - 2059

แผนกแผน

91543, 91545 – 91547
0 – 2278 - 1608

ผูอํานวยการ

ตอ 227

แผนกโครงการ

91539 – 91541
0 – 2278 - 1577

รองผูอํานวยการ

ตอ 228

แผนกธุรการ

ตอ 232

1.

ศูนยขา ว สก.ทบ.

91500,91524

2.

สํานักงานผูบ งั คับบัญชา

5.
6.

7.

แผนกการเงิน (หัวหนาแผนก)

สวัสดิการสาร

8.

หนวยขึ้นตรง

9.

10.

กองการกีฬา

สิงหาคม 2565

85

ลําดับ

11.

12.

หนวยขึ้นตรง

ทศท

ทศท

หนวยขึ้นตรง

ลําดับ

แผนกการเงิน

ตอ 239

ฝายจัดซื้อ

ตอ 444

แผนกอาหารและเครื่องดื่ม

ตอ 283

ฝายตรวจสอบและควบคุม

ตอ 446

ฝายขาย

ตอ 247

ฝายสงกําลัง

ตอ 412

อาคารรับรองเกษะโกมล

06 – 1657 – 5523 ,
08 – 6576 - 4246

ฝายธุรการ, รับ - สง

ตอ 411

กองการฌาปนกิจ (ตูกลาง)

0 – 2654 – 7400, 98784

กองการสงเคราะห

91642, 0 – 2160 – 8606

ผูอํานวยการ

7444, 0 – 2282 – 1777

ผูอํานวยการ

91641

รองผูอํานวยการ

7444, 0 – 2281 – 6620

รองผูอํานวยการ

91545

ธุรการและกําลังพล

6416, 6424

ธุรการ

สงกําลัง

7422

91612, 91648, 91676
0- 2160 – 8606

แผนกสมาชิก
- ตรวจสอบชําระเงิน
- ถอนสภาพ/คืนสภาพ
- รับสมัคร/เปลี่ยนแปลงขอมูล
- ตรวจสอบขอมูล
- รับแจงถึงแกกรรม

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

การเงิน

91614 – 91615, 91619
0 – 2126 – 5327

แผนกสงเสริมการศึกษา

91635, 91637
โทร. 0 – 2244 – 0269

แผนกบํารุงขวัญและเผยแพร
กิจกรรม

91646, 91647, 91683
Fax. 91682

แผนกพิธี
- สวนควบคุมฌาปนสถาน
- สวนควบคุมสุสาน

6448, 6449, 7447
6451
6451

แผนกยุทธโยธา

91562, 91689

แผนกที่อยูอาศัย

91681, 0 – 2278 – 3849

แผนกการเงิน
- สวนบัญชีและตรวจสอบ

6434, 6437, 7433
6498, 6499

อาคารสงเคราะห ทบ. พื้นที่
เกียกกาย

0 – 2241 – 7777

สวนบัญชี
- สวนควบคุมการเบิกจาย

6440, 6442

อาคารสงเคราะห ทบ. พื้นที่
บางเขน

0 – 2521 – 0031,
0 – 2521 – 0439

สํานักงานคอมพิวเตอร

6469, 6470

0 – 2202 – 5252

ฌาปนสถานกองทัพบก
วัดศิริพงษธรรมนิมิต

อาคารสงเคราะห ทบ. พื้นที่
พญาไท

0 – 2519 - 8383

0 – 2281 – 4701

รับ – สง หนังสือ บก.สก.ทบ.

91524

อาคารสงเคราะห ทบ. พื้นที่หลัง
บก.ทบ.

ฌาปนสถานกองทัพบก
วัดอาวุธวิกสิตราม

0 – 2691 - 9990

0 – 2435 – 1752 – 3

อาคารสงเคราะห ทบ. พื้นที่สุทธิ
สาร
อาคารสงเคราะห ทบ. พื้นที่
ทาชาง

0 – 2222 – 0829

อาคารรับรองกองทัพบก
เกีย กกาย

0 – 2160 – 8671 - 4

กองกิจการรานสวัสดิการกลาง
(ตูกลาง/อัตโนมัต)ิ

0 – 2279 - 6769

ผูอํานวยการ

ตอ 111

รองผูอํานวยการ

ตอ 222

สํานักงานผูบังคับบัญชา

ตอ 404

แผนกขายปลีก

ตอ 103

แผนกบัญชี

ตอ 433

แผนกขายสง และผอนสง

ตอ 401

แผนกคลังสินคาฯ

ตอ 423

สวัสดิการสาร

13.

14.

สิงหาคม 2565
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สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565
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สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

89

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

90

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

91

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565

92

สวัสดิการสาร

สิงหาคม 2565
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พลตรี สัมพันธ ดํารงคกุล เจากรมสวัสดิการทหารบก ตรวจเยี่ยมและรวมชมกิจกรรม "บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก" ณ สโมสรทหารบก
(สวนกลาง) เมื่อ 9 สิงหาคม 2565

พลตรี สัมพันธ ดํารงคกุล เจากรมสวัสดิการทหารบก และ พันเอกหญิง อัมพาศรี ดํารงคกุล ประธานสมาคมแมบานทหารบก สาขา
กรมสวัสดิการทหารบก เปนประธานพิธีเยี่ยมและมอบถุงยังชีพใหกับบุตรที่มีความตองการพิเศษและคูสมรสทีท่ พุ พลภาพของกําลังพล กรมสวัสดิการ
ทหารบก ประจําป 2565 เมื่อ 9 สิงหาคม 2565

พันเอก วรการ ฮุนตระกูล รองเจากรมสวัสดิการทหารบก (1) เขารวมพิธีวางพานพุมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย รัชการที่ 5
เนื่องในวันพระราชทานกําเนิด โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ครบ 135 ป ณ กองบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
เมื่อ 5 สิงหาคม 2565

พันเอก วรการ ฮุนตระกูล รองเจากรมสวัสดิการทหารบก (1) เปนประธานการประชุมคณะทํางานลดการใชพลังงานของ กรมสวัส ดิการทหารบก
ครั้งที่ 7/65 ณ หองประชุม ชั้น 6 กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อ 16 สิงหาคม 2565

พันเอก วรการ ฮุนตระกูล รองเจากรมสวัสดิการทหารบก (1) เปนประธานประชุมติดตามการแกปญ หากองทุนชุมชนทหาร กรมสวัสดิการทหารบก
ณ หองประชุมชั้น 5 กองแผนและโครงการ กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อ 17 สิงหาคม 2565

พันเอก มงคล บุตรดาวงษ รองเจากรมสวัสดิการทหารบก (2) เปนประธานประชุมเตรียมการจัดการแขงขันรายรําไหวครูมวยไทย และทักษะ
แมไมมวยไทย กองทัพบก ประจําป 2565 ณ หองประชุม ชั้น 6 กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อ 5 สิงหาคม 2565

พันเอก มงคล บุตรดาวงษ รองเจากรมสวัสดิการทหารบก (2) เปนประธานการประชุมคณะทํางานพิจารณารางระเบียบคณะกรรมการอํา นวยการ
รานสวัสดิการกลางกองทัพบก วาดวยการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ผอนสง พุทธศักราช 2565 ณ หองประชุม ชั้น 4 กองกิจการรานสวัสดิการกลาง
กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อ 17 สิงหาคม 2565

พันเอก มงคล บุตรดาวงษ รองเจากรมสวัสดิการทหารบก (2) เปนหัวหนา คณะบรรยายงานดา นสวัส ดิการและสิท ธิกํา ลังพลใหกับ นายทหาร
ประทวนที่เขารับราชการใหมประจําป 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพ ฯ เมื่อ 17 สิงหาคม 2565

