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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
สภานายิกาสภากาชาดไทย
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำ นวยการสภากาชาดไทย
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	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 ได้ดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์	 ทำาหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางด้านรับบริจาค	 และปลูกถ่ายอวัยวะ	 พร้อมทั้งจัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคอย่าง
เป็นกลาง	 เสมอภาค	 ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 มีความโปร่งใส	 สามารถตรวจสอบข้อมูลได	้ 
เพื่อนำาอวัยวะที่ได้รับบริจาคไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

	 ในปีที่	 ๒๖	 นี้	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้ก้าวไปสู่ความมั่นคงในการดำาเนินงานรับบริจาค
อวัยวะ	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากรัฐ	 เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนท่ัวประเทศ	 ซ่ึงผลสำาเร็จเหล่าน้ัน	 เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข	 และ 
โรงพยาบาลเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง	 ท่ีได้บริหารจัดการระบบบริจาคอวัยวะอย่างมีประสิทธิภาพ	 
ตลอดจนความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์	 พยาบาล	 และผู้ที่มีส่วนร่วมในงานด้าน
บริจาคอวัยวะทุกภาคส่วน	 ท้ังหน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชน	 ได้ผสานความร่วมมือร่วมใจ	 ให้เป็น 
ส่วนหน่ึงท่ีจะสร้างประโยชน์ต่อสังคม	 ในการช่วยเหลือผู้ป่วยอวัยวะล้มเหลวให้กลับมามีชีวิตใหม่	 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย	
ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้วันที่	 ๒	 เมษายน	 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
เป็นวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 ซึ่งศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ	 ได้จัดงานวันศูนย ์
รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 เป็นประจำาทุกปี	 โดยมีพิธีบำาเพ็ญกุศลอุทิศ	กล่าวขอบคุณ	และ 
สรรเสริญผู้บริจาคอวัยวะ	 รวมท้ังจัดพิมพ์หนังสือท่ีระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 
ปีนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ	“ผู้ให้”	นายธีธัช	ติ๊บเตปิน	ได้บริจาคไต	ตับ	ลิ้นหัวใจ	ผิวหนัง	และ
ดวงตา	 เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิต	 เล่าเรื่องโดยนางสมหมาย	 ติ๊บเตปิน	 ซึ่งเป็น
มารดากล่าวถึงลูกชายที่ได้สละอวัยวะเป็นของขวัญอันมีค่ายิ่ง	 และเรื่องราวดีๆ	 ของ	 “ผู้รับ” 
นายรชานนท์	 รุ่งสว่าง	 ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นของขวัญชีวิตใหม่	 นอกจากนี้ยังได ้
รวบรวมกิจกรรมด้านวิชาการ		การปฎิบัติการ	การบรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ	ตลอดจน 
กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์	 และรายนามผู้บริจาคอวัยวะทั้งหมดที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้นำา
อวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้ว

คำ นำ 
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	 ด้วยความสำาเร็จที่เป็นแรงผลักดันในการดำาเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	เกิดขึ้นด้วย 
การสนับสนุนของ	 คณะกรรมการอำานวยการ	 คณะกรรมการวิชาการ	 คณะกรรมการกฎหมาย
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ	 ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ที่ได้วางแบบแผนระบบการ
บริจาคอวัยวะ	 ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ทำาให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 เป็นหน่วยงานที่ยืนหยัด
มั่นคง	เป็นที่ไว้วางใจจากทุกฝ่ายจนมาถึง	๒๖	ปี

	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ	 ขอขอบคุณหน่วยงาน	 และผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนศูนย์รับบริจาค
อวัยวะฯ	มาโดยตลอด	ทั้งในส่วนของงานด้านปฎิบัติการรับบริจาคอวัยวะ	สายการบินนกแอร์	
สายการบินไทยสมายล์	สายการบินบางกอกแอร์แวย์ส	กองบินตำารวจ	นักบินจิตอาสา	และด้าน
ประชาสัมพันธ์มี	 บริษัท	 สิทธิผล	๑๙๑๙	 จำากัด	 เครือเจริญโภคภัณฑ์	 บริษัท	 ทรูคอร์ปอเรชั่น	
จำากัด	 (มหาชน)	และ	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)	ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์การ
จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 ทุกปี	 และยังสนับสนุนการ 
จัดพิมพ์สื่ออื่นๆ	รวมทั้งกิจกรรมดีๆ	มีคุณค่า	อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

	 อน่ึง	งานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ในปี	๒๕๖๓	ได้งดเว้นเพราะการระบาดของไวรัสโควิด	๑๙ 
และการจัดพิมพ์หนังสือท่ีระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้ล่าช้าออกไป	ทางศูนย์ฯ	 
จึงขออภัยมา	ณ	โอกาสนี้	

(นายแพทย์วิศิษฏ์	ฐิตวัฒน์)
ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย



7

คำานำา	 ๕	

สารจากเลขาธิการสภากาชาดไทย	 ๘

สารจากประธานคณะกรรมการอำานวยการ	 ๙
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	

ความเป็นมาของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 ๑๑ 

ผลการดำาเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ	ปี	๒๕๖๒	 ๑๓ 

วัตถุประสงค์จัดงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ	ปี	๒๕๖๓	 ๒๕ 

เกียรติบัตรเชิดชูความดีผู้บริจาคอวัยวะ	 ๒๖	

รายนามผู้บริจาคอวัยวะที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ			 ๒๗
ได้นำาอวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้ว  

จากใจ...ผู้ให้	โดย	นางสมหมาย	ติ๊บเตปิน	ผู้แทนญาติผู้บริจาคอวัยวะ	 ๕๕

สู่ใจ...ผู้รับ	โดย	นายรชานนท์	รุ่งสว่าง	ผู้แทนผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ		 ๕๘

ภาพกิจกรรม	 ๖๐	

 

หน้�

สารบัญ
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	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 เป็นหน่วยงานหนึ่งในสภากาชาดไทยที่มีบทบาท
สำาคัญด้านการสาธารณสุข	 ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากสาธารณชน	 ในการดำาเนินงานรับ
บริจาคอวัยวะจากผู้เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย	 และรับแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะจาก 
ผู้ที่มีจิตกุศล	และเป็นศูนย์กลางในการลงทะเบียนผู้ป่วยที่รอรับอวัยวะ	รับลงทะเบียน	ปลูกถ่าย 
อวัยวะจากผู้บริจาคที่มีชีวิต	เป็นหน่วยงานในการประสานงานการจัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาค 
ทั่วประเทศ	อย่างเป็นกลาง	เสมอภาค	โดยไม่มีการซื้อขายอวัยวะ	เนื่องจากการบริจาคอวัยวะ
เพ่ือการปลูกถ่าย	นอกจากจะทำาให้ชีวิตยืนยาวข้ึน	ยังเป็นงานท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร	

	 นับเป็นเวลากว่า	 ๒๖	 ปี	 ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้มีการพัฒนาระบบในทุกๆ	 ด้าน	 อาทิ	
ระบบการบริจาคอวัยวะ		ด้วยการสร้างความเข็มแข็งของบุคลากรทีมสุขภาพ	การประสานงาน
อย่างเป็นระบบเมื่อมีผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย	 รวมถึงความร่วมมือร่วมใจ
ของแพทย์	 พยาบาล	 และบุคลากรของโรงพยาบาลต่างๆ	 ในการประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ
ทั่วประเทศ	 ด้วยความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง	 ตลอดจนวิวัฒนาการ
ความก้าวหน้าด้านการแพทย์	 การผ่าตัดนำาอวัยวะและเนื้อเยื่อออกจากผู้บริจาคอวัยวะ	 และ 
การนำาส่งอวัยวะไปถึงผู้รอรับอวัยวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ในการน้ีศูนย์ได้รับความร่วมมือจาก 
องค์กรทั้งภาครัฐ	 และภาคเอกชนต่างๆ	 ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้	 ความเข้าใจ	
ด้านการบริจาคอวัยวะ	 กับบุคลากรทางการแพทย์	 และประชาชนคนไทยทั่วประเทศ	 นับเป็น
ปีแห่งความก้าวหน้า	 ของการพัฒนางานบริจาคอวัยวะอย่างไม่หยุดยั้งอีกปีหนึ่ง	 เพื่อรองรับ 
การขยายการปลูกถ่ายอวัยวะที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต	 ซึ่งได้รับการตอบรับความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน	 เพื่อยกระดับการบริจาคอวัยวะ	 ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	 ตลอดจน 
มุ่งมั่นที่จะยกระดับสู่ความเป็นผู้นำาในภูมิภาคเอเซีย

	 ในการน้ี	สภากาชาดไทย	ขอขอบคุณองค์กรท้ังภาครัฐ	ภาคเอกชน	คณะกรรมการอำานวยการ	 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ	คณะกรรมการทุกคณะ	คณะทำางาน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้มีจิตศรัทธา	
ศิลปิน	 นักแสดง	 และสื่อสารมวลชน	 ที่ให้การสนับสนุนงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ	 
ตลอดจนประชาชนท่ีมีจิตศรัทธาแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะเพ่ิมมากย่ิงข้ึน	 กับใคร่ขอขอบคุณ 
ผู้บริจาค	และทายาทผู้บริจาคอวัยวะ	ที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ	

	 ในโอกาสนี้	 ใคร่ขออำานวยพรแด่เจ้าหน้าที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะทุกท่าน	 ขอให้เจริญด้วย
สิริมงคล	คือมีพลานามัยสมบูรณ์	ความสุข	ความสำาเร็จ	และความสมหวังในส่ิงท่ีปรารถนาทุกประการ

(นายแผน	วรรณเมธี)
เลขาธิการสภากาชาดไทย

สารจากเลขาธิการสภากาชาดไทย
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	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 ได้ก่อตั้งในปี	 ๒๕๓๗	 นับเป็นเวลาถึง	 ๒๖	 ปี	 ที่
สภากาชาดไทย	 ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานด้านการบริจาค
อวัยวะ	 จึงได้เริ่มภารกิจรับบริจาคอวัยวะจากผู้บริจาค	 ๒	 กลุ่ม	 คือผู้บริจาคที่มีชีวิต	 อวัยวะที่
สามารถบริจาคได้คือ	 ไต	และตับ	และต้องเป็นญาติหรือคู่สมรสของผู้รับอวัยวะเท่านั้น	กลุ่มที่
สองคือ	 ผู้ที่บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายที่สามารถบริจาคได้	 อาทิ	 หัวใจ	 ปอด	
ตับ	ไต	ตับอ่อน	โดยอวัยวะที่ได้รับบริจาคจะได้รับการจัดสรรอวัยวะอย่างเป็นธรรม	เสมอภาค	
ไม่แบ่งเพศ	เชื้อชาติ	ศาสนา	เศรษฐฐานะ	ไม่มีการซื้อขายอวัยวะ	

	 ด้วยภารกิจด้านการบริจาค	 ปลูกถ่ายอวัยวะ	 และการจัดสรรอวัยวะ	 เป็นงานที่มีขั้นตอน
หลายประการ	 	 มีการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลที่มีผู้เสียชีวิตสมองตาย	 ที่ญาติมีความ
ประสงค์จะบริจาคอวัยวะ					โดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะทำาหน้าที่รับแจ้งผู้เสียชีวิต	๒๔	ชั่วโมง	 
และจะเป็นผู้กลั่นกรองความเหมาะสมของผู้บริจาค	 รวมถึงให้คำาแนะนำา	 ประสานงานต่างๆ	 
ทีมแพทย์ผ่าตัด	 ผู้บริจาคอวัยวะ	 การจัดหายานพาหนะท่ีจำาเป็นสำาหรับทีมแพทย์	 ในการเดินทาง 
ไปทำาการผ่าตัด	และการจัดส่งอวัยวะที่ได้รับบริจาคไปยังโรงพยาบาลที่ปลูกถ่ายอวัยวะ	เพื่อให้
อวัยวะนั้นๆ	มีคุณภาพดี	และปลอดภัย	ด้วยภารกิจดังกล่าวลุล่วงสำาเร็จไปด้วยดี	ได้อาศัยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานในภาครัฐที่กำากับดูแลทางด้านสาธารณสุขโดยตรง

	 ในปี	 ๒๕๖๒	 นั้น	 นับเป็นปีของความร่วมมือจากทุกองค์กรอย่างแท้จริง	 อาทิ	 บุคลากร
ทางการแพทย์	 ศัลยแพทย์	 พยาบาลประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ	 ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง	 ใน
งานการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ	 กระทรวงสาธารณสุข	 สายการบินที่ให้การสนับสนุน
บัตรโดยสาร	 กองบินตำารวจสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์	 และเครื่องบิน	 รับ-ส่งทีมผ่าตัด	 รวมถึง
นักบินอาสา	 และคุณอนุทิน	 ชาญวีรกูล	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข	 ที่มีจิตอาสาช่วยขับเครื่องบินรับ-ส่งทีมผ่าตัด	 รวมทั้งคณะทำางานร่วมจากภาคี 
ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กระทรวงสาธารณสุข	 แพทยสภา	 สภากาชาดไทย	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สำานักงานประกันสังคม	 กรมบัญชีกลาง	
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย	 โรงพยาบาลของรัฐและของเอกชน	 เพื่อช่วยพัฒนา
นโยบายและระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะของไทยให้มีประสิทธิภาพ	 เป็นมืออาชีพ
มากขึ้น	

สารจากประธานคณะกรรมการอำ นวยการ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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(ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์ภิรมย์	กมลรัตนกุล)
ประธานคณะกรรมการอำานวยการ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

	 สุดท้ายนี้	 ขอขอบคุณกรรมการอำานวยการ	 คณะกรรมการทุกคณะ	 คณะทำางาน	 และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน	รวมท้ังหน่วยงานท้ังภาครัฐ	และเอกชน	ส่ือมวลชนทุกแขนง	ศิลปิน	นักแสดง	 
ที่ได้ให้การสนับสนุนในภารกิจของศูนย์รับบริจาคอวัยวะมาโดยตลอด	 รวมทั้งผู้บริจาคอวัยวะ
ทุกท่าน	 ที่ได้มอบชีวิตใหม่เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์	 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก	โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มีส่วนในการช่วยเหลือ	และ
สนับสนุนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์	
ด้วยเทอญ
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ความเป็นมา
	 ประเทศไทยได้พัฒนาการรักษาผู้ป่วยที่อวัยวะสำาคัญๆ	เช่น	หัวใจ	ปอด	ตับ	ไต	เสื่อมสภาพ	 
ด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ	 โดยในปี	 ๒๕๑๕	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ปลูกถ่ายไตให้แก่ผู้ป่วย
โรคไตวายเรื้อรังสำาเร็จเป็นครั้งแรก	 และในปี	 ๒๕๓๐	 ได้ปลูกถ่ายตับ	 และปลูกถ่ายหัวใจให้แก่
ผู้ป่วยเป็นครั้งแรกเช่นกัน	 หลังจากนั้นได้มีโรงพยาบาลต่างๆ	 ให้การรักษาด้วยการปลูกถ่าย
อวัยวะมากขึ้น	 มีผู้ป่วยรอปลูกถ่ายอวัยวะเป็นจำานวนมาก	 แต่การปลูกถ่ายอวัยวะจะสำาเร็จได้ 
ต้องมีอวัยวะบริจาคจากผู้อื่น	ซึ่งอวัยวะนี้มีที่มาจากผู้บริจาค	๒	กลุ่ม	คือ	กลุ่มผู้บริจาคที่มีชีวิต	
สามารถบริจาค	 ไต	 หรือตับ	 ได้	 ผู้บริจาคกลุ่มนี้ต้องเป็นญาติโดยสายโลหิต	 หรือคู่สมรสของ
ผู้รับอวัยวะเท่านั้น	หากผู้รออวัยวะไม่มีญาติหรือคู่สมรสที่บริจาคอวัยวะให้กันได้	หรือหมู่เลือด	 
หรืออวัยวะเข้ากันไม่ได้	ผู้บริจาคมีสุขภาพไม่สมบูรณ์	ฯลฯ	ก็ต้องรออวัยวะจากผู้บริจาคกลุ่มท่ีสอง	 
คือ	ผู้บริจาคที่เสียชีวิตจากสมองตาย	ที่สามารถบริจาคหัวใจ	ปอด	ตับ	ไต	ตับอ่อน	ให้แก่ผู้อื่นได้		

	 สภากาชาดไทย	 ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการสมควรท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือ	 โดยเป็นศูนย์กลาง 
ในการดำาเนินงานด้านรับบริจาคอวัยวะ	 เนื่องจากเป็นองค์กรการกุศลที่ได้รับความไว้วางใจ
จากสาธารณชนและวงการแพทย์	 จึงจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะแห่งสภากาชาดไทยเพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการทำาภารกิจด้านงานรับบริจาคอวัยวะจากสาธารณชนทั่วประเทศ	 เมื่อวันที่	๓๐	
พฤศจิกายน	๒๕๓๖	 โดยมี	พล.ต.อ.	 เภา	สารสิน	 เป็นประธานกรรมการอำานวยการ	หลังจาก	 
พล.ต.อ.	 เภา	 สารสิน	 ได้ถึงแก่อนิจกรรม	 เมื่อพ.ศ	 ๒๕๕๖	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	องค์อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย	ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	
แต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์จรัส	 สุวรรณเวลา	 เป็นประธานกรรมการอำานวยการ	 
และในพ.ศ.๒๕๖๑	 ได้แต่งตั้ง	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์ภิรมย์	 กมลรัตนกุล	 เป็น
ประธานกรรมการอำานวยการ	 คณะปัจจุบัน	 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ	 ร่วม
เป็นกรรมการอำานวยการ	

นโยบาย
	 ๑.	 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการบริจาคอวัยวะให้มากเพียงพอต่อการปลูกถ่ายอวัยวะ 
	 	 ภายในประเทศ
	 ๒.		 จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคอย่างเป็นกลาง	เสมอภาค	โดยไม่มีการซื้อขายอวัยวะ
	 ๓.		 นำาอวัยวะที่ได้รับบริจาคไปใช้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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หน้าที่
	 ๑.	 รับแจ้งผู้เสียชีวิตที่ญาติประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะตลอด	๒๔	ชั่วโมง
	 ๒.	 ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลที่ดูแลผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตกับโรงพยาบาล 
	 	 ที่ดูแลผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคอวัยวะในการบริจาคอวัยวะ	การผ่าตัดนำาอวัยวะออก	 
	 	 การเดินทางของทีมผ่าตัด	และการขนส่งอวัยวะ
	 ๓.	 รับแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะจากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่
	 ๔.		 รับการลงทะเบียนผู้ป่วยรอรับการบริจาคอวัยวะจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ
	 ๕.		 ลงทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่มีชีวิต	
	 ๖.		 จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคจากผู้เสียชีวิต
	 ๗.	 สนับสนุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและนำ้ายาถนอมอวัยวะ	
	 ๘.		 ให้บริการข้อมูล	ข่าวสาร	และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะแก ่
	 	 วงการแพทย์และสาธารณชนโดยทั่วไป
	 ๙.			 จัดเก็บ	และบริการเนื้อเยื่อลิ้นหัวใจ,	ผิวหนัง,	กระดูก,	เอ็น	และหลอดเลือด
	 ๑๐.	 เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ	 และองค์กรต่างๆ	 ในงานรับบริจาค 
	 	 อวัยวะ
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	 ในปี	๒๕๖๓	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข		โรงพยาบาล 
เครือข่าย	โรงพยาบาลในสังกัดต่างๆ	ท้ังในระดับเขตสุขภาพ		และระดับจังหวัด	ในการดำาเนินงาน 
รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ	เนื้อเยื่อ	และดวงตา	ร่วมปฏิบัติงานเพื่อนำาอวัยวะที่ได้รับบริจาค 
ไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้มากที่สุด	ทำาให้ในปี		๒๕๖๒	มีผู้เสียชีวิตสมองตาย	และได้นำาอวัยวะไปใช้ 
ได้มากที่สุดตั้งแต่ดำาเนินงานมา	๒๖	ปี	มีจำานวน	๓๐๑	ราย	โดยสามารถนำาอวัยวะและเนื้อเยื่อ
ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้ถึง	๑,๔๖๔	ราย		

	 ผลการดำาเนินงานด้านการรับบริจาคอวัยวะในปีนี้	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ได้ดำาเนินงานมา
อย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนานโยบายและระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ	 หลังจาก 
ที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย	 ระบบบริการสุขภาพ	 (Service	 plan)	 สาขาการรับบริจาค	
และปลูกถ่ายอวัยวะ	 	 ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบนี้เป็นอันดับต้นๆ	 ทำาให้งานด้านรับ
บริจาคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 เพื่อรองรับการขยายการปลูกถ่ายอวัยวะที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
อย่างรวดเร็ว	

	 ด้านการปฏิบัติงานรับบริจาคอวัยวะ	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ	 ได้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งเร่งพัฒนาศักยภาพการปลูกถ่ายอวัยวะ	 พร้อมผลักดันระบบบริการ
สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะมาตั้งแต่	 ปี	 ๒๕๕๙	 มีเป้าหมาย	 “เพิ่มการปลูกถ่าย	 
ลดการตาย	 ได้คิวเร็ว”	 โดยกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดต้ังศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 
ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปครอบคลุมทั่วประเทศ	 พร้อมทั้งพัฒนาทีมจัดเก็บ
อวัยวะ	เนื้อเยื่อ	และการปลูกถ่ายไตและดวงตาในทุกเขตสุขภาพ	ส่งผลให้ผู้ได้รับการปลูกถ่าย
อวัยวะเพิ่มมากขึ้น	 ช่วยลดอัตราเสียชีวิต	 นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากส�ยก�รบิน 
นกแอร์ ส�ยก�รบินไทยสม�ยล์ ส�ยก�รบินบ�งกอกแอร์เวย์ส	 และกองบินตำ�รวจ นักบิน 
จิตอ�ส�	สนับสนุนการเดินทางของทีมผ่าตัด	ผู้บริจาคอวัยวะ	และการจัดส่งอวัยวะ

	 ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะ	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะภายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 สภากาชาดไทย	 เล็งเห็นความสำาคัญ
ของการสร้างการรับรู้	 และเข้าใจในงานด้านรับบริจาคอวัยวะกับประชาชน	 และสื่อมวลชน 
ทุกแขนง	จึงได้จัดงานแถลงข่าว	“โครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในโอกาสฉลอง 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๒”	 รณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำาคัญของ
การบริจาคอวัยวะ	ภายใต้คอนเซ็ปต์ว่า	“JUST	SAY	YES”	และร่วมกันแสดงความจำานงบริจาค
อวัยวะผ่านแอปพลิเคชั่น	 “บริจาคอวัยวะ”	 โดยมีระยะเวลาในการดำาเนินงานตั้งแต่วันที	่ 
๑๖	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 –	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 มีเป้าหมายผู้แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ
จำานวน	 ๑๕๐,๐๐๐	 คน	 ใน	 ๗๗	 จังหวัดทั่วประเทศ	 บริษัท ไทยสม�ยล์ แอร์แวย์ จำ�กัด  
ได้จัดโครงการ	ไทยสม�ยล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต “Smile for life”	ปีที่	๓		ร่วมรณรงค์สร้าง

ผลการดำ เนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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การรับรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ	ผ่านภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ชุด	“Mind	Hero”		บริษัท  
ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)	ได้จัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	เช่น	แผ่นพับใบแสดงความจำานง 
บริจาคอวัยวะ	 หนังสือพระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ	 ธรรมะเตือนใจ	 รวมทั้งหนังสือ 
ท่ีระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	สภากาชาดไทย	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรูคอร์ปอเรช่ัน  
จำ�กัด (มห�ชน)	 ได้จัดทำาเว็บไซต์ศูนย์รับบริจาคอวัยวะใหม่	และแอปพลิเคชัน	“บริจาคอวัยวะ”	 
และรณรงค์ให้มีการบริจาคอวัยวะ	ในโครงการ	Let	Them	See	Love	2020	:	เมื่อทำาเต็มที่จะ
ไม่มีคำาว่าสูญเปล่า		ซึ่งเป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง

	 นอกจากนี้	 ยังมีหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน	ศิลปิน	นักแสดง	ที่ร่วมประชาสัมพันธ์การ
บริจาคอวัยวะในช่องทางต่างๆ	 ที่หลากหลาย	 ตลอดจนโรงพยาบาลที่ร่วมรณรงค์การบริจาค 
อวัยวะ	ทำาให้ปีน้ีมียอดผู้แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะสูงสุด	ถึง	๑๐๙,๓๙๒	ราย	ศูนย์รับบริจาค 
อวัยวะ	 จึงขอขอบคุณทุกท่าน	 และหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการบริจาคอวัยวะ	 
และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการบริจาคอวัยวะมา	ณ	โอกาสนี้

	 ตลอด	๑	ปีท่ีผ่านมา	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้จัดโครงการ	กิจกรรม	การอบรม	การบรรยาย 
ให้ความรู้	 ความเข้าใจเรื่องการบริจาค	 และการปลูกถ่ายอวัยวะ	 ตลอดจนการประชุมเพื่อ
พัฒนาการดำาเนินงานด้านต่างๆ	ซึ่งสรุปผลการดำาเนินงานได้	ดังนี้		

	 จากแผนภูมิ	แสดงให้เห็นว่าใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	มีผู้บริจาคอวัยวะสมองตายจำานวน	๓๐๑	ราย	 
คิดเป็นผู้บริจาคอวัยวะประมาณ	 ๕	 คนในจำานวนประชากรประเทศไทยหนึ่งล้านคน	 โดยเพิ่ม

๑. ด้านการรับบริจาคอวัยวะ
แผนภูมิแสดงจำ นวนผู้บริจาคอวัยวะ (deceased actual organ donor)

ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
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	 ใน	พ.ศ.๒๕๖๒	สามารถนำาอวัยวะและเนื้อเยื่อไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้	๑,๔๖๔	ราย	เป็น 
อวัยวะ	๖๘๕	อวัยวะ	โดยเป็นการปลูกถ่ายไตมากที่สุด	คือ	๕๕๒	ราย	รองลงมาได้แก่	ตับ	๙๔	ราย	 
หัวใจ	๓๐	ราย	ตับ-ไต	๔	ราย	ตับอ่อน-ไต	๓	ราย	หัวใจ-ปอด	๑	ราย	หัวใจ-ไต	๑	ราย	และ 
จัดเก็บเนื้อเยื่อได้	๗๗๙	ชิ้น	จำาแนกเป็น	ผิวหนัง	๓๖๖	ขวด	ดวงตา	๓๕๔	ดวง	ลิ้นหัวใจ	๕๑	ลิ้น	
กระดูก	๖	ราย	หลอดเลือด	๒	ราย

แผนภูมิแสดงจำ นวนผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและจำ นวนเนื้อเยื่อที่ได้จัดเก็บ
ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

แผนภูมิแสดงจำ นวนผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและจำ นวนเนื้อเยื่อ จำ แนกตามอวัยวะ
ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

จากปีที่ผ่านมา	 ๔๐	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๑	 และรวมผู้บริจาคทั้งหมดตั้งแต่	 พ.ศ.๒๕๓๗	 มี
จำานวน	๒,๙๓๗	ราย
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	 ตลอดการดำาเนินงานตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 สามารถนำาอวัยวะและเนื้อเยื่อไปใช้ประโยชน์
ช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นได้ทั้งสิ้น	๑๔,๑๕๗	ชิ้น	 เป็นการปลูกถ่ายอวัยวะ	๖,๗๘๙	ราย	และจัดเก็บ
เนื้อเยื่อ	๗,๓๖๘	ชิ้น	 โดยมีการปลูกถ่ายไตมากที่สุดจำานวน	๕,๓๒๐	ราย	 รองลงมาได้แก่	 ตับ	
๑,๐๙๘	ราย	หัวใจ	๒๕๓	ราย	หัวใจ-ปอด	๔๑	ราย	ปอด	๒๗	ราย	ตับ-ไต	๒๗	ราย	ตับอ่อน-ไต	
๑๖	ราย	หัวใจ-ไต	๔	ราย	ตับอ่อน	๒	ราย		หัวใจ-ตับ-ไต	๑	ส่วนการจัดเก็บเนื้อเยื่อที่มากที่สุด	 
คือ	ดวงตา	๓,๓๗๒	ดวง		รองลงมาคือ	ลิ้นหัวใจ	๒,๐๙๕	ลิ้น	ผิวหนัง	๑,๗๗๘	ขวด	กระดูก	๙๖	ราย		 
หลอดเลือด	๒๖	ราย	และเซลล์ของตับอ่อน	(Islet	cell)	๑	ราย	

	 จากแผนภูมิ	ในพ.ศ.	๒๕๖๒	มีผู้ลงทะเบียนรออวัยวะ	(ทุกอวัยวะ)	จำานวน	๖,๔๑๗	ราย	
แต่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพียง	๖๘๕	ราย	จากผู้บริจาคอวัยวะจำานวน	๓๐๑	ราย	หรือมีผู้รับ
การปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคสมองตายเพียงร้อยละ	๑๑	ของผู้ที่รออวัยวะทั้งหมด	

แผนภูมิเปรียบเทียบผู้รออวัยวะ ผู้บริจาคอวัยวะ และผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ (ทุกอวัยวะ)
ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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	 จากแผนภูมิ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	มีผู้แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะขณะมีชีวิตอยู่	๑๐๙,๓๙๒	คน	 
และตั้งแต่พ.ศ.	๒๕๓๗	ถึงปัจจุบัน	๒๖	ปี	มีจำานวน	๑,๑๕๐,๗๓๓		คน	โดยใน	พ.ศ.๒๕๖๒	มี
ผู้แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	๙,๓๗๘		คนคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	๙

	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะคงจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมให้มีการบริจาคอวัยวะอย่าง
สมำ่าเสมอ	 	รวมทั้งพัฒนาการดำาเนินงานร่วมกันกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ	รวมทั้งการประชุม	ศึกษาดูงานในต่างประเทศ	ดังนี้	

 ๒.๑ ก�รประชุมวิช�ก�ร
	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้พัฒนางานด้านรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะร่วมกับด้าน
วิชาการควบคู่กัน	ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ	ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ	 
และเป็นวิทยากรในการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	อาทิเช่น	กระทรวงสาธารณสุข	สมาคม 
ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย	 โรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 หรือหน่วยงานอ่ืนๆ	 
เพ่ือการพัฒนา	ปรับปรุง	และส่งเสริมงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน	

	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	เป็นประจำา 
ทุก	๓	เดือน	เพื่อรับทราบผลการดำาเนินงานพิจารณาประเด็นต่างๆ	ด้านวิชาการ	เพื่อให้ระบบ 

แผนภูมิแสดงจำ นวนผู้แสดงความจำ นงบริจาคอวัยวะ
ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒. ด้านวิชาการ
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การรับบริจาคอวัยวะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้อย่างราบรื่น	 และมีการประชุมกรรมการ
พิจารณาปัญหาการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต	 จากโรงพยาบาลต่างๆ	 ที่เสนอเรื่องมา	 
และมีการประชุมร่วมกับ	 หน่วยงานต่างๆ	 อาทิเช่น	 ประชุมคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบ
บริก�รสุขภ�พ (Service Plan) ส�ข�ก�รบริจ�คและปลูกถ่�ยอวัยวะ ครั้งที่ ๒ ประจำ�
ปีงบประม�ณ ๒๕๖๒	 ณ	 ห้องประชุม	 ๑	 ชั้น	 ๖	 อาคาร	 ๗	 กองบริหารการสาธารณสุข	
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ประชุมแนวท�งก�รพัฒน�คุณภ�พบริก�รพย�บ�ลก�ร
รับบริจ�ค และปลูกถ่�ยอวัยวะ กระทรวงส�ธ�รณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุม	๒	
ชั้น	 ๒	 อาคาร	 ๑	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ประชุมคณะอนุกรรมก�รพัฒน�ง�น
หน่วยไฟไหม้นำ้�ร้อนลวก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุม	๑	ชั้น	๖	อาคาร	๗	กองบริหาร 
การสาธารณสุข	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ประชุมคณะทำ�ง�นโครงก�ร Proficiency  
Testing สำ�หรับก�รตรวจ HLA เพื่อก�รจัดสรรอวัยวะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒		ณ	ห้องประชุมศูนย์ 
รับบริจาคอวัยวะ	ชั้น	๕	อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	ประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี  
สม�คมปลูกถ่�ยอวัยวะแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี ๓๑ ในหัวข้อ Next Step in Transplantation  
ณ	โรงแรม	The	Grand	Fourwings	Convention	Hotel	Bangkok	ประชุมคณะกรรมก�ร
วิช�ก�รศูนย์รับบริจ�คอวัยวะสภ�ก�ช�ดไทย ครั้งที่ ๑ และ ๒ ประจำ�ปี ๒๕๖๒	ณ	ห้อง
ประชุมศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ชั้น	 ๕	 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	 ประชุม 
โครงก�รเครือข่�ยคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รแพทย์ด้�นก�รปลูกถ่�ยอวัยวะไต ในส่วนภูมิภ�ค  
ณ	 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	 จ.	 สุราษฎร์ธานี	 ประชุมวิช�ก�รเรื่อง ภ�วะสมองต�ยกับก�ร
บริจ�คอวัยวะ	ณ	ห้องประชุมประเสริฐ	 กระจ่างวงษ์	 ชั้น	 ๓	 อาคารวิเคราะห์	 และบำาบัดโรค	
โรงพยาบาลมะการักษ์	จังหวัดกาญจนบุรี	ประชุมกรรมก�รอำ�นวยก�รศูนย์รับบริจ�คอวัยวะ
สภ�ก�ช�ดไทย ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ประจำ�ปี ๒๕๖๒		ณ	ห้องประชุมใหญ่ชั้น	๙	อาคาร
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	 ก�รประชุมวิช�ก�รกล�งปี สม�คมปลูกถ่�ยอวัยวะ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ ในหัวข้อ “Future Trends in Organ Transplantation”  
ณ	ห้องประชุม	Mayfair	Ballroom	โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์		กรุงเทพฯ	ประชุมวิช�ก�รเชิงปฏิบัติก�ร  
เร่ืองก�รพัฒน�ระบบบริจ�คอวัยวะและปลูกถ่�ยอวัยวะ	ณ	 ห้องประชุมเฉลิมราชสมบัติ	 ช้ัน	๙	 
โรงพยาบาลชลบุรี	 จังหวัดชลบุรี	 ประชุมวิช�ก�รสม�คมปลูกถ่�ยอวัยวะแห่งประเทศไทย 
เรื่อง Two Days Meeting in Organ Transplantation	ณ	โรงแรมไมด้า	รีสอร์ท	จังหวัด
กาญจนบุรี

 ๒.๒ ก�รตรวจรับรองโรงพย�บ�ลสมัครสม�ชิกศูนย์รับบริจ�คอวัยวะเพ่ือปลูกถ่�ยอวัยวะ
	 ในปีท่ีผ่านมา	 มีโรงพยาบาลท่ีมีความพร้อมในการให้บริการปลูกถ่ายไตขอสมัครเป็นสมาชิก 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 ประเภทสมาชิกสามัญและท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ	ได้อนุมัติแล้ว	ได้แก่	โรงพยาบาลพุทธชินราช	พิษณุโลก	และโรงพยาบาล 
สระบุรี	เป็นสมาชิกสามัญศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	เพื่อปลูกถ่ายไต	
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 ๒.๓  ศูนย์รับบริจ�คอวัยวะและกระทรวงส�ธ�รณสุข
	 ในปี	 ๒๕๖๒	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ	 ได้ดำาเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	 ตาม
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	(Service	Plan)	สาขาการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ	
อย่างต่อเนื่อง	 ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งนอกจากดำาเนินงานด้านการรับ
บริจาคอวัยวะจากผู้เสียชีวิตสมองตายแล้ว	ยังจัดกิจกรรมวิชาการ	และการประชาสัมพันธ์	ทั้ง 
ภายใน	และภายนอกหน่วยงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพในเขตบริการให้สามารถดำาเนินงาน 
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้คำาแนะนำา
การดำาเนินงาน	ร่วมเป็นวิทยากร	และสนับสนุนสื่อต่างๆ	ได้แก่	

	 การเสริมสร้างศักยภาพ	แนวคิด	หลักการ	จริยธรรม	ตลอดจนกระบวนการบริจาคอวัยวะ
จากผู้ป่วยสมองตาย	 บทบาทของทีมสุขภาพ	 การประสานงานเมื่อมีผู้บริจาคอวัยวะเสียชีวิต
สมองตาย	 การจัดสรรอวัยวะในโรงพยาบาล	 และเขตสุขภาพต่างๆ	 ได้แก่	 โรงพย�บ�ลในเขต 
สุขภ�พที่ ๒		ได้แก่	โรงพยาบาลพิษณุโลก	ตาก	เพชรบูรณ์	สุโขทัย	และอุตรดิตถิ์	ได้จัดอบรมเสริม 
ความรู้รับบริจาค	และปลูกถ่ายอวัยวะ	ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช	จังหวัดพิษณุโลก	โรงพย�บ�ล 
ในเขตสุขภ�พที่ ๕	 ได้แก่	 โรงพยาบาลราชบุรี	 กาญจนบุรี	 ประจวบคีรีขันธ์	 เพชรบุร	ี
สมุทรสงคราม	นครปฐม	สุพรรณบุรี	สมุทรสาคร		จัดอบรมการบริจาคอวัยวะในผู้ป่วยสมองตาย	 
โรงพย�บ�ลชลบุรี จัดอบรมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะ	 
และปลูกถ่ายอวัยวะ	โรงพย�บ�ลนครศรีธรรมร�ช	จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ	เรื่องการ
พัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายในส่วนภูมิภาค	ครั้งที่	๒	และครั้งที่	๓	 
จัดที่โรงพย�บ�ลบุรีรัมย์

 พิธีร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือสนับสนุนก�รพัฒน�ก�รรับบริจ�ค และ
ปลูกถ่�ยอวัยวะ เนื้อเยื่อ และดวงต� ระหว่�งกระทรวงส�ธ�รณสุข กับสภ�ก�ช�ดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข	 ได้ร่วมมือกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 และศูนย์ดวงตา	 สภากาชาดไทย	
สนับสนุนการดำาเนินงานระบบบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง	โดย
ให้โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปเป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 (Donor	Center)	พัฒนา
ให้มีทีมผ่าตัดไตจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตส่วนภูมิภาคอย่างน้อยเขตละ	 ๑	 ทีม	 และมีศูนย์
ปลูกถ่ายไตและดวงตาอย่างน้อยเขตละ	 ๑	 โรงพยาบาล	 ซึ่งการดำาเนินงานทั้งหมดนี้จะทำาให้มี
ผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	 โดยเฉพาะไตและดวงตาเพิ่มมากขึ้น	 ลดการเดินทางไปส่วนกลาง	
เป็นไปตามเป้าหมาย	“เพิ่มการปลูกถ่าย	ลดการตาย	ได้คิวเร็ว”
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 ก�รบันทึกคว�มร่วมมือเรื่องก�รนำ�ข้อมูลผู้บริจ�คอวัยวะ และดวงต�ไปใช้ประโยชน์ 
ร่วมกัน ระหว่�งกระทรวงส�ธ�รณสุข กรมก�รปกครอง สถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติ  
(สพฉ.) สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.) ศูนย์รับบริจ�คอวัยวะ และศูนย์ดวงต�  
สภ�ก�ช�ดไทย	 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลการบริจาคอวัยวะ	 และดวงตา	 ให้เป็นไป 
ตามเจตนารมณ์ของผู้แสดงความจำานงบริจาควัยวะ	และดวงตาในการนำาไปใช้ในทางการแพทย์	 
โดย	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 ได้สนับสนุนการพัฒนาระบบเชื่อมต่อ 
ข้อมูลการรับบริจาคอวัยวะ	และดวงตาจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	และศูนย์ดวงตา	สภากาชาดไทย	 
ในส่วนของกรมการปกครอง	 จะนำาข้อมูลผู้บริจาค	 เข้าสู่ฐานข้อมูลระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ	 ทำาให้โรงพยาบาลในระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่า	 ผู้เสียชีวิตได้แสดงความ
จำานงบริจาคไว้หรือไม่	 เพื่อประโยชน์ในการแจ้งญาติผู้เสียชีวิตรับทราบเพื่อทำาตามเจตนารมณ์ 
ของผู้เสียชีวิตต่อไป	 ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตา	 และด้วยข้อจำากัด 
ของเวลาในการขอรับบริจาคอวัยวะ	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 (สพฉ.)	 จะเข้ามาช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินในการลำาเลียงจัดส่งอวัยวะสำาคัญ	เช่น	หัวใจ	ตับ	ปอด	เป็นต้น	
ทั้งทางอากาศ	ทางบก	หรือทางนำ้า	ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินกำาหนด

 ๒.๔  ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร เร่ืองก�รพัฒน�ทักษะก�รประส�นง�นก�รบริจ�คอวัยวะ 
	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ	 ได้จัดการฝึกอบรมการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นประจำา 
ทุกปี	 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	 ด้วยตระหนักว่าผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญอย่างมากในกระบวนการบริจาคอวัยวะ	 และเพื่อสนับสนุนนโยบาย 
กระทรวงสาธารณสุขในการท่ีจะให้มีผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะท่ัวทุกโรงพยาบาล	 ในปีน้ี	 
ได้ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 นพรัตน์วชิระ	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติก�ร เรื่องก�ร
พัฒน�ทักษะก�รประส�นง�นก�รบริจ�คอวัยวะ รุ่นที่ ๒๕	ระหว่างวันที่	๓๑	กรกฎาคม	–	๒		
สิงหาคม	๒๕๖๒	มีผู้เข้าอบรมจำานวน	๖๘	คน	จากโรงพยาบาล	๔๓	แห่ง	ณ	ห้องมณเฑียรทิพย์	
โรงแรมมณเฑียร	สุรวงศ์	

 ๒.๕ ก�รอบรมหลักสูตรก�รพย�บ�ลเฉพ�ะท�ง ส�ข�ก�รพย�บ�ลก�รบริจ�คอวัยวะ 
และก�รปลูกถ่�ยอวัยวะ
	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ	 ได้ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 นพรัตน์วชิระ	 พัฒนา
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ	 
ขึ้น	และได้จัดอบรม	รุ่นที่	๒	ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๒	ถึงวันที่	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	
ณ	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 นพรัตน์วชิระ	 และบุคลากรของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ได้
สอนภาคปฏิบัติ	ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะด้วย
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 ๒.๖ ประชุมวิช�ก�รระหว่�งประเทศ
	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ได้เผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดเก็บเนื้อเยื่อ	โดยนำาเสนอผลงานแบบ	 
Oral	 presentation	 ในหัวข้อ	 “Thai	 Red	 Cross	 Tissue	 Bank”	 ในการประชุมวิชาการ	 
The	12th	Asia	Pacific	Burn	congress	จัดโดยThe	Singapore	General	Hospital	Department	 
of	Plastic,	Reconstructive	and	Aesthetics	Surgery	and	The	Association	for	Burns	
Injuries	Singapore	(ABIS)	ระหว่างวันที่	๑๔	-	๑๗	สิงหาคม	๒๕๖๒	ณ	Academia	ประเทศ
สิงคโปร์	มีผู้ฟังบรรยาย	จำานวน	๓๐	คน

	 ในปีนี้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้รับความอนุเคราะห์	 เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
เงินสมทบการดำาเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะโดยตรง	และสนับสนุนผ่านโครงการร่วมกับ 
หน่วยงานอื่นๆ	อย่างต่อเนื่อง	อาทิ	ครอบครัว	 โผนประเสริฐ	 ในงานฌาปนกิจคุณพ่อสมยศ	 
โผนประเสริฐ	จำานวน	๗๐๐,๐๐๐	บาท	และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)	และ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเงินรายได้จากการบริจาคผ่าน	 SMS	 ทรูมูฟ	 และทรูมูฟ	 เอช	 ใน
โครงการ	Let Them See Love 2019	เป็นเงินจำานวน	๒,๕๑๔,๖๙๐	บาท	

	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 และคณะกรรมการด้านกฎหมายของศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้รับรู้ 
ปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายหลายประการ	 อันส่งผลกระทบในการดำาเนินงานด้านการรับ 
บริจาค	 และปลูกถ่ายอวัยวะ	 อาทิปัญหาด้านการรับบริจาคอวัยวะจากผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติ	 
การรับบริจาคอวัยวะจากผู้มีชีวิตชาวต่างชาติ	 การรับแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะทางอิเล็กทรอนิกส์	 
ตลอดจนการใช้ดิจิทัลเก็บข้อมูลผู้แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะแทนการเก็บเป็นเอกสาร	ทาง 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 คณะกรรมการด้านกฎหมาย	 คณะกรรมการอำานวยการ	 กระทรวง
สาธารณสุข	แพทยสภา	สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย	จึงได้ระดมกำาลังเพื่อแก้ปัญหา 
ที่เกี่ยวข้องด้านกฎระเบียบ	 หรือด้านกฎหมายดังกล่าว	 นอกจากนั้นคณะกรรมการกฎหมาย 
เห็นชอบที่จะให้มีพระราชบัญญัติการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้
แก่ผู้ป่วยและญาติ	 รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานว่าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ	

๓. ด้านหาทุน

๔. ด้านกฎหมาย
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	 การประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะและรณรงค์ให้มีการบริจาคอวัยวะต้องดำาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง	 ด้วยการรับแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้แก่
ประชาชน	 เพ่ือให้เกิดการรับรู้ท่ีกว้างขวางย่ิงข้ึน	 ท้ังน้ีศูนย์รับบริจาคอวัยวะยังได้รับความร่วมมือ 
กับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ	ดังนี้

 ๕.๑ โครงก�ร Give for New Life คว�มดีท่ีไม่ส้ินสุด คือก�รอุทิศอวัยวะเม่ือย�มส้ินสูญ 
	 โครงการ	Give	 for	New	Life	หนึ่งคนให้ต่อลมหายใจได้อีกหลายชีวิต	 เป็นโครงการอัน 
ต่อเนื่องเป็นปีที่	 ๒	 โดยความร่วมมือระหว่าง	 บริษัท	 ไทยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช	 และโรงพยาบาลมหาราชนครนครราชสีมา	 โดยจัดกิจกรรมรับ
แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ	ในงานตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำาการประจำาปี	๒๕๖๒	
ณ	ห้อง	MCC	Hall	ชั้น	๓	เดอะมอลล์โคราช	อำาเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา

 ๕.๒ โครงก�รบริจ�คอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ พระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิบดี
ศรีสินทรมห�วชิร�ลงกรณ พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว เนื่องในโอก�สฉลองพระร�ชพิธ ี
บรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ 
	 เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ	ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ	กระทรวงสาธารณสุข	กองบินตำารวจ	ศิลปิน	นักแสดง	บริษัท	สิทธิผล	๑๙๑๙	จำากัด	
เครือเจริญโภคภัณฑ์	บริษัท	ทรูคอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	รวมทั้งสื่อมวลชน	ในการช่วยกัน 
รณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำาคัญของการบริจาคอวัยวะ	 ภายใต้คอนเซ็ปต์ว่า	 “JUST	 
SAY	 YES”	 โดยจัดงานแถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ	 พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาส
ฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๒	 ในวันที่	 ๑๖	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 ณ	 
WELCOME	 HALL	 ชั้น	 ๒	 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	 บางนา	 กรุงเทพฯ	 โดยมี
ระยะเวลาในการดำาเนินงานตั้งแต่วันที่	๑๖	ตุลาคม	๒๕๖๒	–	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๓	มีเป้าหมาย 
ผู้แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะจำานวน	๑๕๐,๐๐๐	คน	ใน	๗๗	จังหวัดทั่วประเทศ	นอกจากนี้ 
ยังได้เพิ่มช่องทางการบริจาคอวัยวะผ่านแอปพลิเคชัน	 “บริจาคอวัยวะ”	 และผ่านเว็ปไซต	์ 
www.organdonate.in.th	 เพื่อความสะดวกสำาหรับผู้ต้องการแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ 
ออนไลน์		

 ๕.๓ โครงก�ร Smile for Life ครั้งที่ ๓
 บริษัท ไทยสม�ยล์ แอร์แวย์ จำ�กัด	ได้จัดเปิดตัวโครงการ	ไทยสม�ยล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต  
“Smile for life” ปีที่ ๓	ในวันที่	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุมจุมภฎ	๑	ชั้น	๙	 
อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ	 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	 โดยในปีนี้ 
ได้ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ	 ผ่านภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ชุด	
“Mind	Hero”	ความยาว	๗	นาที	จัดทำาขึ้นเพื่อจุดประกายความคิดเรื่องการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด	 
รวมถึงการบริจาคอวัยวะที่เป็นการให้อันยิ่งใหญ่	

๕. ด้านประชาสัมพันธ์ 
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 ๕.๔ โครงก�ร Let Them See love 2020 : ส่งต่อก�รให้ที่ไม่สิ้นสุด
	 โครงการ	Let Them See Love 2020	 เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่	๑๔	โดยเครือเจริญ
โภคภัณฑ์	และทรู	คอร์ปอเรชั่น	ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	และศูนย์ดวงตา	สภากาชาดไทย	
ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนเห็นคุณค่าและความสำาคัญของการบริจาคอวัยวะ	 ส่งต่อการให้ที่ไม่สิ้นสุด	
โดยในปีนี้ได้จัดทำาภาพยนตร์โฆษณาชุด	“เมื่อทำ�เต็มที่จะไม่มีคำ�ว่�สูญเปล่�”	ซึ่งเป็นเรื่องจริง
ของศัลยแพทย์คนหนึ่ง	 ในโรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา	 ที่ต้องเดินทางไปร่วมงานศพคนไข้ 
ของตัวเอง	ปีละหลายศพ	อะไรคือเหตุผลที่ทำาให้คุณหมอและทีมงานต้องเดินทางไกลหลายร้อย 
กิโลเมตรเพ่ือไปร่วมงานน้ีด้วยตัวเอง	 ภาพยนตร์ชุดน้ีต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมแพทย์ 
และบุคลากรทางการแพทย์ท่ัวประเทศ	 ให้เข้าใจถึงภาระหน้าท่ี	 ท่ีจะรักษาชีวิตคนไข้ทุกคนอย่าง 
เต็มท่ี	ท่ีสุดเพราะสุดท้าย	ความทุ่มเทพยายามของหมอและทีมแพทย์จะไม่จบลงด้วยคำาว่า	สูญเปล่า	

 ๕.๕ ก�รรณรงค์ประช�สัมพันธ์เรื่องก�รบริจ�คอวัยวะร่วมกับสื่อมวลชน
	 สื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ	 เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจของประชาชนในเรื่อง 
การบริจาค	และการปลูกถ่ายอวัยวะมากยิ่งขึ้น	สื่อมวลที่เข้าใจข้อเท็จจริงและสามารถถ่ายทอด 
ข้อมูลท่ีถูกต้องสู่สาธารณชน	 จะช่วยทำาให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจเร่ืองการบริจาคอวัยวะมาก 
ย่ิงข้ึน	 การรณรงค์การบริจาคอวัยวะผ่านส่ือมวลชนจากหลากหลายแขนงในปีท่ีผ่านมา	 เช่น	 ช่อง	 
PPTV36	รายการเท่ียงทันข่าว	ตอนบริจาคอวัยวะ	หน่ึงชีวิตต่อลมหายใจอีกหลายชีวิต	ช่อง	True	4	u	 
รายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน	 Sustainable	 Life	 ช่องThai	 PBS	 รายการคิดส์ทันข่าว	 สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอสดิจิทัล	ช่องหมายเลข	๓	รายการวันใหม่ไทยพีบีเอส	ข่าวช่องวัน	๓๑		สกู๊ป
พิเศษจากรายการเอาให้ชัด	 ตอน	 จริงหรือไม่บริจาคอวัยวะกลัวชาติหน้าเกิดมาไม่ครบ	 ๓๒	 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	ช่อง	5	HD	รายการเพื่อประชาชน	ตอนบริจาคอวัยวะหนึ่งคนให้	 
หลายคนรอด	 รายการคุยกับหมอทางสถานีโทรทัศน์	 TNN2	 (True	 visions	 784)	 สถานี
โทรทัศน์เวิร์คพอยท์นิวส์	 สถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี	 	 รายการทันข่าว	 ช่อง	 ๓	 ในรายการ
โหนกระแส
	 ผู้จัดการออนไลน์	 เดลินิวส์ออนไลน์	 เว็บไซต์	 The	 Matter	 online	 สถานีโทรทัศน์ไทย	
Thai	 PBS	 สถานีโทรทัศน์	 เอ็มคอตเอชดี	 สำานักข่าวไทย	 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 ๗	
สถานีโทรทัศน์ดิจิทอล	ช่อง	๑๘	สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ	 หนังสือพิมพ์แนวหน้า	 สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 FM	 101.5	MHz.	 ใน
งานแถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	
พุทธศักราช	 ๒๕๖๒	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งมิอาจ
กล่าวได้ทั้งหมด	ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไว้	ณ	ที่นี้
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 ๕.๖ ก�รรณรงค์ประช�สัมพันธ์เรื่องก�รบริจ�คอวัยวะร่วมกับศิลปิน นักแสดง                                                              
	 ในปี	๒๕๖๒	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้รับความอนุเคราะห์	จากศิลปิน	นักแสดง	ตลอดจน
บุคคลมีชื่อเสียง	 เซเลบริตี้	 นักจัดรายการวิทยุ	 ที่ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะ	
ให้แก่ประชาชนได้มีความสนใจในการบริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้น	 ทั้งนี้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 
ขอขอบคุณ	คุณพุทธชาด	พงศ์สุชาติ	คุณวิรากานต์	เสณีตันติกุล	คุณเค	เลิศสิทธิชัย		คุณศรีริต้า	
เจนเซ่น	คุณธนนท์	จำาเริญ	คุณชาตโยดม	หิรัณยัษฐิติ		คุณฉัตรดาว	สิทธิผล	คุณวิบูลย์	ลีรัตนขจร	 
คุณอาลิซาเบธ	แซ๊ดเลอร์	ลีนานุไชย	คุณหัทยา	วงษ์กระจ่าง	คุณนภ	พรชำานิ	คุณพิมพ์	ฐิติยากร	 
คุณนิชคุณ	หรเวชกุล	คุณนิชคุณ	หรเวชกุล	นายทิฏฐินันท์	 อ้นปาน	คุณศิร์ภูมิ	 เบญจรัส	 
ทนพ.ภาคภูมิ	เดชหัสดิน	

	 บุคคล	และคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ	 ให้ความสนใจศึกษาดูงานการดำาเนินงานของ					 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 รวมท้ังบุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานด้านการรับบริจาคอวัยวะศึกษา 
ดูงานด้านกระบวนการประสานงานและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย	และ 
ห้องปฏิบัติการเนื้อเยื่อ	 เช่น	บุคลากรทางการแพทย์	 จำานวน	๖	คน	 โรงพยาบาลไทยนครินทร์	 
Gisel	 Catalan	 Head,	 Division	 of	 Pediatric	 and	 Congenital	 Cardiac	 Surgery,	 
Department	 of	 Surgery	 and	 Anesthesia,	 Philippine	 Heart	 Center	 เมืองมะนิลา	 
ประเทศฟิลิปปินส์	 และแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งจากโรงพยาบาลท่ัวประเทศ	 จำานวน	 ๓๕	 คน	 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย	 พยาบาลจำานวน	 ๔๒	 คน	 หลักสูตรการ 
พยาบาลเฉพาะทาง	 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต	 (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)	 ประจำาปี	 ๒๕๖๒	 
นายแพทย์ณัฐวุฒิ	 อัครานุชาต	 สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง	 คณะแพทยศาสตร์	 ศิริราชพยาบาล	
Dr.I	 Gusti	 Putu	 Hendra	 Sanjaya	 from	Medicine	 Udayana	 University,	 Indonesia	 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย	นำานักศึกษาพยาบาล	ช้ันปีท่ี	๑	จำานวน	๑๐	คน	 
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	นำานักศึกษา
เทคนิคการแพทย์	ชั้นปีที่	๓	จำานวน	๓๔	คน	เข้าศึกษาดูงานและสัมภาษณ์	 ในด้านโครงสร้าง
และภารกิจของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 บทบาทของพยาบาล	 และการดำาเนินงานของศูนย ์
รับบริจาคอวัยวะ	พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมคลังเนื้อเยื่อ

๖. เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน
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	 ๑.	 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
	 	 สยามบรมราชกุมารี	องค์อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย	ที่ทรงพระราชทาน 
	 	 พระราชานุญาต	 ให้วันที่	 ๒	 เมษายน	 ซึ่งเป็นคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันศูนย์ 
	 	 รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	
	 ๒.	 เพื่อระลึกถึงและบำาเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะของตนเองให้เป็นทาน 
	 	 เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ทนทุกข์ทรมาน	และสิ้นหวังในชีวิต	ได้มีชีวิตใหม่ที่เปี่ยม 
	 	 ด้วยคุณภาพ
	 ๓.	 เพื่อให้ผู้ได้รับอวัยวะได้มีโอกาสแสดงนำ้าใจขอบคุณความเอ้ืออารีของผู้บริจาค 
	 	 อวัยวะที่เสียชีวิตต่อญาติผู้บริจาคอวัยวะ
	 ๔.	 เพื่อขอบคุณบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์รับบริจาค 
	 	 อวัยวะสภากาชาดไทย
	 ๕.	 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำาคัญของการบริจาคอวัยวะให้เป็นทาน	 และความ 
	 	 สำาเร็จของการปลูกถ่ายอวัยวะ
	 ๖.	 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับรู้และร่วมสนับสนุน 
	 	 กิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

วัตถุประสงค์งานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 
ประจำ ปี ๒๕๖๓
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สภากาชาดไทยมอบเกียรติบัตรเชิดชูความดีผู้บริจาคอวัยวะ
ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ	ได้นำาอวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้วให้แก่ทายาท	
เพื่อยกย่องและเชิดชูความดีในการบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอื่น

เกียรติบัตรเชิดชูความดีผู้บริจาคอวัยวะ
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น.ส.กชกร	สาระพุทธิ
ด.ญ.กชกร	เอกเลิศสวัสดิ์
ด.ช.กตัญญู	ส่องวารินทร์
พ.อ.อ.กนก	อุ่นแก้ว
น.ส.กนกดาว	แสวงหาทรัพย์
นางกนกนภา	อมรชัยวุฒิกุล
นายกมล	ไชยเพ็ชร
นางกมลชนก	โนวัค
น.ส.กมลเนตร	บุญชู
น.ส.กมลลักษณ์	ทองคำา
น.ส.กมลลักษณ์	ไมตรีวงษ์
น.ส.กมลวรรณ	หมื่นหนู
น.ส.กรกนก	แซ่คู
น.ส.กรกนก	สังข์เฟื่อง
น.ส.กรรณิการ์	แกล้วกล้า
นายกรวรรษ	ทรหาร
นายกรวิชญ์	ชุณหอุไร
ด.ช.กรวิชญ์	ริบู่
นายกริน	สุขสันติเจริญชัย
นายกรินทร์	ลุงคิดละ
พระภิกษุกรีฑา	สรีกูล
น.ส.กรุณา	ธ.น.หล้า
ส.ต.กฤตนันต์	โภชน์พันธุ์
สิบโทกฤตนัย	ทักษิณะมณี
นายกฤตพจน์	พันเพ็ง
น.ส.กฤตพร	โพธิ์สวัสดิ์
นายกฤษฎ์	คะระนันท์
นายกฤษฎา	สลัดใด
นายกฤษณ์	เจียกขจร
นายกฤษณ์	ยอดปรีดา
นายกฤษณพจน์	ไชยพิศ
นายกฤษณพล	คำาคล่อง
นายกฤษณะ	เกตุมรรค
นายกฤษณะ	เข็มทอง

นายกฤษณะ	พลนิกรณ์
นายกฤษณะ	หงษ์คำาล้อม
นายกฤษณะ	อ้นบำารุง
นายกฤษณะ	อินทร์คง
นายกฤษณะ	เอมเผือก
นายกฤษดา	แก่นนาคำา
นายกฤษดา	จาตุธรรมผล
นายกฤษดา	ทองโสภา
นายกฤษดา	สันติสุข
นายกฤษนันท์	ยาณะ
นายกลางไพร		แก้วกิ่ง
ด.ช.กล้าหาญ	ประทุมแมน
ด.ญ.กวิสรา	ลาภดลพรกูล
นายกษาปณ์	คำาดี
นายกษิดิ์เดช		จิตรัก
นายก่อเกียรติ	กัลยาพันธ์
นายก่อเกื้อ	เครือวัลย์
นายก้อง	โพธิสาร
นายกองทัพ	ตั้งจิตร
นายก้องนภา	บวรสิริสกุล
นายกองพัน	สารภักดี
นางกองแพง	ใจธรรม
นายก้องหล้า	แก้วธานี
นายก่อพงศ์	พึ่งผล
น.ส.กัญญา	มณีวงศ์ทรัพย์
ด.ญ.กัญญารัตน์	สายบุญยืน
ด.ญ.กัญญาวีภ์	วสุวัชร์
น.ส.กัญลณีญา	เทียงคำา
นายกัณหา	บุญทวี
น.ส.กันยกร	แก้วสระแสน
น.ส.กันยา	ก๋งเกิด
น.ส.กัลญาพร	นิลพฤกษ์
นางกัลยรักษ์	ลิมป์ประภากุล
นางกัลยา	ไชยบุตร

น.ส.กาญกนก	ยาดี
ด.ญ.กาญจนา	ทัศนะนาคะจิตต์
น.ส.กาญจนา	น้อยสำาราญ
น.ส.กาญจนา	เนตรผา
นายกาญจนา	บุญหล้า
นางกาญจนา	รวยดี
นางกาญจนากร	ศิลปี
น.ส.กานดา	นิมิตรสุข
นนร.การัณยภาส	การดี
สิบตำารวจเอกการุณย์	ทองยิ่ง
นายกาวิ	ลุงส่วย
น.ส.กำาไร	น้อยพุก
นายกิตตรี	ศรีจุมพล
นายกิตติ	กันเกิด
นายกิตติ	สอนสุทธิ์
ด.ช.กิตติกร	ภูมิบุญชู
นายกิตติกร	สีอำาคา
นายกิตติชัย	สุขสนธิ
นายกิตติพงศ์	ปัญญาประสิทธิ์
นายกิตติพงษ์	บำารุงภักดี
นายกิตติพงษ์	ปริตรวดี
นายกิตติพร	รื่นภาคทรัพย์
ด.ญ.กิตติยา	นุกิจ
เรืออากาศตรีกิตติวัฒน์	 
อัมรัตน์นิธิเดชา
ด.ต.กิตติวัฒน์	อากุลอนุ
นายกิตติศักดิ์		แจ่มกระจ่าง
จ่าอากาศโทกิตติศักดิ์	โพธิ์เย็น
นายกิตติศักดิ์	รัตนบรรเทิง
นายกิตติศักดิ์	หลำาวรรณะ
น.ส.กิติยา	อังคนิยมกิติ
นายกิติวร	พันธมาศ
นายกิติศักดิ์	จำาปาศักดิ์
น.ส.กิมหงษ์	แซ่ซึง

รายนามผู้บริจาคอวัยวะที่ถึงแก่กรรม
และศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้นำ อวัยวะไปใช้ประโยชน์
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นางกิมเฮียง	สมไพบูลย์
นางกิรณา	ใจสมุทร
นางกุณกาญจน์	ประกอบกุล
นางกุลรัตน์	ลำาเจียก
น.ส.กุลสินี	ศรีเหรา
นายกุศล	วิเศษลา
น.ส.กุสุมา	ซื่อกำาเนิด
ด.ญ.กุสุมา	ศรีสุขใส
น.ส.กุสุมา	โอริส
น.ส.กุหลาบ	เต็มสกุลวงศ์
นายกู้เกียรติ	สุขลักษณ์
นายเก่ง	สุขประสม
นายเกด	สุขประสงค์
นายเกตุ		แสนศรี
นายเกริกเกียรติ์	เกิดศิริ
นายเกรียงไกร	นีละนนท์
นายเกรียงไกร	พรหมมายนต์
นายเกรียงไกร	ละดาห์
นายเกรียงไกร	ศรีราช
นายเกรียงศักดิ์	แซ่ไต้
นายเกรียงศักดิ์	รายณะสุข
นายเกรียงศักดิ์	สังทอง
นายเกรียงศักดิ์	อินทนนท์ไชย
น.ส.เกล็ดนที	ศิริวรรณ
น.ส.เกศศินี	กล้าณรงค์
น.ส.เกศสุดา	จันทร์ประเสริฐ
น.ส.เกศิณี	นามอาษา
น.ส.เกศินี	ฉายวิไชย
น.ส.เกศินี	ปกาสิทธิ์
นายเกษม	เถระวัฒน์
นายเกษม	บุญจู
นายเกษม	สารบุญ
นายเกษม	สิงห์มหา
นายเกษม	อติรัตนวงษ์
นายเกษร	ประวิสุทธ์
นายเกียรติภูมิ	สุขวิจิตร
นายเกียรติยศ	ชาวนาแปน
นายเกียรติศักดิ์	แก้วสะอาด

นายเกียรติศักดิ์	ทรัพย์เจริญกุล
นายเกียรติศักดิ์	เทพนรินทร์
นายเกียรติศักดิ์	ศุภพิตร
ด.ช.เกียรติศักด์ิ	สมานพันธ์ุนุวัฒน์
จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์	สุขุประการ
นายเกื้อกูล	สุเมธีพิพัฒน์
นายแก้ว	คำาสด
นายแก้ว	ปวงปะชัง
นายโกมล	มานพ
นายโกวิทย์	ดวงดี
นายโกศล	ทนงค์รบ
นายโกสน	ศิลารัตน์
นายไกรราช	เหมภูเขียว
นายไกรศร	อาจารีย์
นายไกรแสง	โคตรคำา
นายขจร	ท่าเลิศ
นายขจรศักดิ์	แก้วสวาท
นางขวัญใจ	กล้าหาญ
นายขวัญชัย	ฉายแสน
นายขวัญชัย	ดีสุ่ย
นายขวัญชัย	พรหมราษฎร์
ด.ช.ขวัญชัย	รุ่งฤกษ์ดี
นายขวัญชัย	แสงสว่าง
นายขวัญพิชัย	พิศวงขวัญ
น.ส.ขวัญศิริ	แก้วแกมเกษ
น.ส.ขัตติยา	ภู่เจริญ
นางขานทอง	กระซิรัมย์
นายเข็มทอง	โพธิตาก
นายคงเดช	ภูผิวผา
นายคเชนทร์	คำาภีระ
นายคเชนทร์	นิลเพชร
นายคฑายุทธ์	ทองดี
นายคฑาวุธ	คุณะดิลก
นายคณาธิป	แพ่งกุล
นายคณาวุฒิ	ภัทรธนนันกุล
ด.ญ.คนึงนิจ	แสงวงศ์
น.ส.คนึงนิตย์	ผาสุข
นายคมกริช	ขุมทรัพย์

นายคมกริช	จริตน้อย
นายคมกริช	มาตบันเทา
นายคมกฤษ	ทิพยศร
นายคมนัย	เมธีนุวัฒน์มงคล
นายคมสัน	แก้วสนิท
นายคมสัน	พยัฆจันทร์
นายคมสัน	พิลาวัลย์
นายคมสัน	มะโนเสาร์
นายคมสัน	เรืองดารา
นายคมสันต์	แซ่โง้ว
นายคมสันต์	สายไทย
นายคมสันต์	แสนสะท้าน
นายครรชิต	ไทยอยู่
นายครรชิต	นิโสภา
นายคริสโตเฟอร์	ลอริตัน
นายคลอง	สังกัดกลาง
นายคำาไถ่	น้อยมั่น
นายคำานวณ	อยู่บัว
นางคำาใบ	แก้วดี
นายคำาปุ่น	ตุ้มมาตร์
นางคำาโปลด	วายโศก
น.ส.คำาพอง	เสริมดี
นายคำาพอง	เสียวสี
นายคำาพันธ์	กุชโร
นายคำาพูล	เจริญวงศ์
นายคำาแพง	ประชุมชัย
นายคำาภา	ประถมชาติ
นางคำามี	สินศิริ
นายคำามุข	จันทวงษ์
นายคำามูล	จี๋มา
นายคำารณ		ไพโสภา
นายคำารณ	เชื้อมงคล
นายคำาราม	โม้ทอง
นายคำาสอง	มาเฉลิม
นายคำาแหง	เรืองสวัสดิ์
นายคิม	ซอ	อู
นายคุณานนต์	แสนลักษณาเลิศ
นายคูณ	กิ่งก้าน
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นายคูณ	สุดอนุ
นายเคน	คันทา
น.ส.เคียม	บินศรี
นายเคี่ยม	หาญสระคู
นางไคทอง	เปียวคำาผิว
นายฆรงค์กต	คำาหล้า
นายงาม	หาสุข
น.ส.จงรัก	เกียรติศิริวัฒนา
นายจงรักษ์	ประพันธ์
ด.ช.จงรักษ์	รุ่งเรือง
น.ส.จตุพร	ใจยา
น.ส.จรรยา	ใจจำาปา
น.ส.จรรยา	รอดเจริญ
นายจรัญ	คำาขวา
นายจรัญ	ลี้ลับ
นายจรัส	เขื่อนขันธ์
นายจรัส	จันเบ้า
จ.อ.จรัสชัย	ปนิพลกรัง
นายจริต	ประเสริฐสังข์
น.ส.จริยา	เทียมทัศน์
น.ส.จรีย์ภรณ์	จรดล
นายจรูญ	นาชัยโชติ
นายจรูญ	เรืองรัมย์
นายจรูญ	เลพล
นางจรูญพร	เอกอนงค์
นายจวน	บุตรเครือ
นายจอทู
นางจ๋อย	อิ่นมะโน
นายจะแก	จะลา
นายจักรกริช	ชอบมวย
พ.อ.ต.จักรกริช	รากาวัน
นายจักรกฤษ	ชมภูนุช
นายจักรกฤษ	สวัสดี
นายจักรกฤษณ์	จาดี
นายจักรกฤษณ์	นรสิงห์
นายจักรพงศ์	เลิศฤทธิ์
นายจักรพงษ์	กระทงน้อย
นายจักรพงษ์	มณีนิล

นายจักรพล	เอกจำานงค์
นายจักรพันธ์	จันนิติ
นายจักรพันธ์	พรมสอน
นายจักรพันธุ์	ดีใหญ่
นายจักรมล	เมยมงคล
นายจักรรัตน์	นกยูงทอง
นายจักรี	จารุวาทีกุล
นายจักรี	บุญธิแสง
น.ส.จันทนา	ตรีพรม
นายจันทร	ใจแกล้ว
นายจันทร์	เนียมพุ่มพวง
นายจันทร์	สนธิระ
น.ส.จันทร์เพ็ญ	กุตระใส
นางจันทร์เพ็ญ	นิยมคุณ
น.ส.จันทร์เพ็ญ	มนทานอก
น.ส.จันทสิริ	มุกดาสิริ
นางจันทิมา	แซ่เอี๊ยบ
ด.ญ.จันทิมา	พิมสุข
นางจันทิมา	วงศ์สุทัศน์
นางจันโทม	ชัยเสือ
น.ส.จันธิมา	พรามอัฐ
นางจันเพ็ง	เชื้อนาหว้า
นายจ่า	ปัดศรี
นายจาบัญ	ทองคำา
นายจามิกร	นาดี
น.ส.จารุณี	ผิวละไมย
ด.ช.จารุเดช	ม้าเฒ่า
น.ส.จารุวรรณ	จันทร์คำา
นายจำานงค์	กองแสง
นางจำานงค์	พรมสอน
นายจำารอง	พึ่งพา
นายจำารอง	สาระศรี
นายจำารัส	เก่งกระโทก
นายจำารัส	ดีสอน
นายจำารัส	สนทอง
นายจำารัส	สุขสาน
นายจำาลอง	โพธิ์ล้อม
น.ส.จิดาภา	พุ่มไพจิตร	

ด.ญ.จิดาภา	โพธิ์ศรี
นายจิตติพงษ์	มูลสาร
นายจิตติภูมิ	สมเสข
นางจิตติมา	กิจไพบูลย์กุล
นายจิตประสงค์	ศรีจารักษ์
น.ส.จิตปรารถนา	ใจสอาด
นายจิตรปัญญา	เล็กเลิศ
นางจิตสุภา	เพ็งพริ้ง
นายจินดา	ใจเพ็ชร
นางจินดา	ย่อเส้ง
นางจินดาภรณ์	งามศิริ
ด.ญ.จินดาหรา	บุตรพรม
นางจินตนา	เกิดสิน
นายจิรนนท์	สิทธิภาส
นายจิรพงศ์	พลาลำา
นายจิรพงษ์	เนียมพันธ์
นางจิรภา	เพ็งบุญ
นายจิรภาส	บุญปก
นายจิรเมธ	ชมรักษ์
นายจิรวัฑฒ์	มุตตามระ
นายจิรเวศ	อินทรแหยม
นายจิรศักดิ์	คาดพันโน
นายจิระเดช	หัวหนองหาร
นางจิระภรณ์	มีสว่าง
น.ส.จิราภรณ์	เล็กท่าไม้
นายจิรามุ	แช่มชื่น
นายจิรายุทธ	ดุจจานุทัศน์
น.ส.จิรารัตน์	สัมพันธ์พงษ์
น.ส.จีรภรณ์	ปัตเมฆ
ด.ญ.จีรภา	แข็งแรง
น.ส.จีรภา	ทองใบบัว
นายจีระ	พิพ่วนนอก
น.ส.จีระนันท์	รุ่งเรือง
พลทหารจีระศักดิ์	นังตะลา
น.ส.จุฑามณี	ศรีสุพงษ์
นางจุฑามาศ	ศรีเหมือน
น.ส.จุฑามาส	บุญสอาด
นายจุมพฏพงศ์	ปุริมโน
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นายจุลศักดิ์	ชูรัตน์
นางจูน	ฉำ่าเกตุ
ด.ช.เจตนิพัทธ์	เจตนา
นายเจน	แก้วสีขาว
น.ส.เจนจิรา	เอกอุ่น
นายเจนปัญญา	แสงบัวท้าว
นายเจริญ	เขียวนอก
น.ส.เจริญ	แซ่ลิ้ม
นายเจริญ	ดัชถุยาวัตร
นายเจริญ	มุ้งเงิน
นายเจริญ	สุขขา
นายเจริญชัย		สุทธิประภา
นายเจริญเดช	โตยิ่งเจริญกุล
นายเจริญทอง	พื้นพรม
น.ส.เจริญศรี	อาภาคิดชอบ
นายเจษฎา	กาสีใส
นายเจษฎา	ทรัพย์วัฒนะ
ด.ช.เจษฎา	เมืองแสน
นายเจษฎา	ราษฎร์กลาง
นายเจษฎาภรณ์	พรมแก้ว
น.ส.แจ่มจันทร์	เที่ยงน้อย
นายฉกาศ	เคนประคอง
นายฉลอง	กิจสะสม
นายฉลอง	ธาระการ
นายฉลอง	เฮ็งประดิษฐ
นายฉลาด	ไขกันหา
นายฉลาด	มูลกลาง
นายฉลาม	วิบูลย์อรรถ
นายฉวี	สุขเสริม
นางฉวีวรรณ	บุญหล้า
นายฉัตร	เมืองนาม
นายฉัตร	เหมันตรา
นายฉัตรชัย	จินารักษ์
นายฉัตรชัย	เชื้ออุ่น
นายฉัตรชัย	แปงชมภู
นายฉัตรชัย	ยิ้มประยูร
นายฉัตรชัย	ลือกระโทก
นายฉัตรชัย	แสงไกร

นายฉัตรพงษ์	ปามาสอน
นายฉัตรมงคล	คำาภาแก้ว
นายฉัตรมงคล	รักสะอาด
นายเฉลิม	กิ่งพา
นายเฉลิม	ครองบุญ
นายเฉลิม	มาลัย
นายเฉลิม	หวังโอบกลาง
นายเฉลิมเกียรติ	ทิพฤาชา
นายเฉลิมชัย	พ่วงสุข
นายเฉลิมชัย	ลาศรี
นายเฉลิมพร	แซ่เล้า
นายเฉลิมพร	โสภาพันธุ์
นายเฉลิมพล	มูลมืด
นายเฉลิมพล	วันดี
นายเฉลิมพล	อัมระนันทน์
นายเฉลียว	ผิวจันทร์
นายเฉลียว	อำ่าเมือง
นายเฉิดชาย	เจนจิรโฆษิต
ด.ช.ชญานนท์	ฮั๊วบางยาง
ด.ญ.ชญานิษฐ์	พูลสุวรรณ
นางชญาภัณญ์	ดอนรอดไพร
นายชฎิล	ศิริพานิช
นายชณนนท์	อนวัชตระกูล
พลทหารชนะ	เอื้ออารีย์
ด.ช.ชนะชัย	คงพล
นายชนะชัย	ปรึกษาดี
นายชนะชัย	อ่อนนามล
ส.อ.ชนะพันธุ์	พานทอง
นายชนาธิป	เติมวิถี
ด.ญ.ชนิกาญจน์	คำาคุณเมือง
นายชนินทร	บุญพรม
นายชเนศร์	กิตติโรจน์วัฒนา
น.ส.ชมพูนุช	รัตนะ
น.ส.ชมพูนุท	ทรัพย์ทองคำา
ด.ช.ชยทัต	ถนอมศักดิ์ดำารง
ด.ช.ชยพล	รัตนรัตน์
ด.ช.ชยานันต์	จันทร์พ่วง
นายชรินทร์	เจริญขำา

นายชรินทร์	อินทร์สวัสดิ์
นายชลพิชัย	สีเหลือง
นายชลอ	หอมทวนลม
น.ส.ชลิดา	พลเยี่ยม
นายชลิต	ชัยทอง
นายชลิต	อัตถาภินันท์
นายชวชัย	จิรชาญชัย
นายชวดล	ทวีทรัพย์
นายชวนากร	สุทธิสา
นายชวลิต	เทือกดอนหัน
สิบเอกชวาลา	วีระพันธ์
นายชอน	คำาโท
นายชะลอ	เมฆา
นายชัชชัย	พลลา
นายชัชชัย	เอี่ยมสะอาด
นายชัชวาล	พลเยี่ยม
นายชัชวาล	ศรีผลิน
นายชัชวาล	สุวรรณรัตน์
นางชัญญพัชร์	นิรุชาจีรพัฒน์
นายชัดชัย	บานสดชื่น
นายชัย	พรึดนอก
นายชัยชาญ	ลอยร่อน
นายชัยญวัฒน์	มากหลาย
นายชัยณรงค์	บุญเกิด
นายชัยณรงค์	มะโนชาติ
ด.ช.ชัยนุวัฒน์	วัฒนพาหุ
นายชัยเนตร	น้อยสูงเนิน
นายชัยพร	นาคะสาทิศ
นายชัยพร	ปรางนวน
นายชัยพร	ศรีสุข
นชท.ชัยพฤกษ์	น้อยอารีย์
นายชัยยศ	แซ่ลี้
นายชัยยันต์	มหจิตรสัตยา
นายชัยรัตน์	บุญณโร
นายชัยรัตน์	ภู่รัติศัย
นายชัยวัฒน์	พลลอด
นายชัยวัฒน์	โพธิ์ทอง
นายชัยวัฒน์	สายยืด
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นายชัยวิรัตน์	สีมาวงษ์
นายชัยวุฒิ	พรมแสง
นายชัยวุฒิ	พรหมโลก
นายชัยวุฒิ	ฟองน้อย
นายชัยวุฒิ	รุ่งเรือง
นายชัยวุธ	จันทราช
นายชัยศรี	ข่ายม่าน
นายชัยศรี	สะแกทอง
ด.ต.ชัยสิทธิ์	บุญประกอบ
นายชัยอนันต์	ศรีทำานา
น.ส.ชัลดา	ผิวนวน
นายชาคริต	เดิมบุรี
นายชาคริต	บ่อทองคำา
ด.ต.ชาญ	ว่องประทานพร
นายชาญชัย	กองทา
ด.ช.ชาญชัย	จันทร์อร่าม
นายชาญชัย	บำาเพ็ญบุญ
นายชาญชัย	บำารุงภักดี
นายชาญชัย	มุงคุณ
นายชาญชัย	เวียงยศ
นายชาญชัย	สืบสิมมา	
นายชาญไชย	วงษา
นายชาญไชย	ศรีกำาพล
นายชาญณรงค์	จันทร์เรือง
นายชาญณรงค์	บัวผัด
นายชาญณรงค์	วงษ์สุวรรณ
นายชาญศิลป์	มั่นคำาศรี
นายชาญสุวัตน์	ทวีจันทร์
นายชาตรี	ตรงประสิทธิ์
นายชาตรี	น้อยนอนเมือง
นายชาตรี	ศิริผล
นายชาตรี	อินทาสี
นายชาติ	อินทร์หอม
นายชาติชาย	กลิ่นประดิษฐ์
นายชาติชาย	จุลอักษร
เรืออากาศตรีชาติชาย	ฉิมณรงค์
นายชาติชาย	โลระกุล
นายชาติชาย	ศรีทองธรรม

นายชานุ	จันทร์เรือง
นายชาย	แซ่แต้
นายชาลี	ไกคะลา
นายชาลี	โสภา
นายชำานาญ	มาตราช
นายชิงชัย	ทาซ้าย
ด.ช.ชินกฤต	แจ้งหิรัญ
น.ส.ชุติภร	ปลั่งตระกูล
นางชุติมา	บุตรพรหม
นายชุบ	บุญธรรม
นายชุมพล	เครือพันธ์
นายชุมพล	บัวลาแก้ว
นายชุมพล	โพธิราช
ร้อยตรีชุมพล	สุวรรณรินทร์
น.ส.ชุลีย์พร	บุญมา
นายชูเกียรติ	ศรีประเสริฐ
นายชูชัย	โคตรโนนกอก
นายชูชาติ	ชอบนา
นายชูชาติ	โพธิ์เศษ
นายชูชาติ	ราชใจมา
นายชูชาติ	ลาภผล
นายชูชีพ	ดีมาก
นายชูวิทย์	ชมภูทีป
จ.ส.อ.เชวงเกียรติ	สาริกบุตร
นายเชษฐ	มาดี
นายเช้า	พงษ์สวัสดิ์
นายเชาวลิต	ธุมาสิงห์
นายเชาวลิต	มณียรัตน์
นายเชิด	อุไรวรรณ์
นายเชิดชู	ทิพยกานนท์
นายเชื้อชาติ	สนิทกลาง
นายโชค	คำาพาที
นายโชคชัย	เกตุแก้ว
นายโชคชัย	เจริญมาศ
นายโชคชัย	สุกิจบริหาร
นางโชติกา	แดงดง
นางโชติกา	พัตรากิจ
นายไชยนนท์	นุ้ยมัย

นายไชยยา	แดงสูงเนิน
นายไชยยา	ศรีวิริยรัตน์
นายไชยวัฒน์	คุ้มชาวนา
พลทหารไชยวัฒน์	จันทร์โต
นายไชยวัฒน์	โพธิ์ศรี
นายไชยสิทธิ์	จึงสถาปัตย์ชัย
นายไชยา	เมืองโคตร
นายไชยา	สุรพิณ
นายไชโย	ไชยชนะ
นายซาวคินเตียน
นายโซเมนอู
ด.ช.ฎนัย	ยุบลพันธ์
นายฐณวัฒน์	หามาลี
นายฐิตเมธี	รักษ์จิตร์
นายฐิติกร	สงคราม
นายฐิติกร	อุปสิทธิ์
น.ส.ฐิติกา	นิลอุบล
นางฐิติพร	พฤกษชาติ
นายฐิติพัฒน์	สำาราญดี
น.ส.ฐิติวรรณ	คงต่อ
นายฐิรกิตติ์	สืบธรรม
นางฑิตยา	เอมอ่อง	
นายฒิณณภพ	มุขติ้ง
นายณฐพงศ์	เทพทองดี
นายณรงค์	จันทิมา
นายณรงค์	ฉัตรชินรัตน์
นายณรงค์	เซี่ยงว่อง
นายณรงค์	ทาทอง
นายณรงค์	ธัญญเจริญ
นายณรงค์	เผือกผงาด
นายณรงค์	พจน์ประสาท
นายณรงค์	มานะวาณิช
นายณรงค์	วงศ์จำาปา
นายณรงค์	วังภูผา
นายณรงค์	วามะเกตุ
นายณรงค์	เสือน้อย
นายณรงค์	อุ่นสำาโรง
นายณรงค์	ฮุยเสนา
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นายณรงค์ทธิ์	แตงงาม
นายณรงค์ฤทธิ์	เจิมเจริญ
นายณรงค์ฤทธิ์	ชูพล
พันตรีณรงค์ฤทธิ์	สิงหจันทร์
นายณรงค์ศักดิ์	จำาปา
นายณรงค์ศักดิ์	เทียนไทยสงค์
ส.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์	ผลเพชร์
นายณวพล	นาอุดม
นายณะรงค์	บุดดา
นายณัชญ์ฐาภัสร์	แจ้งกระจ่าง
นายณัชพล	เมอะประโคน
นายณัฐ	สุวรรณพิทักษ์
นางณัฐกมล	เติมวิถี
นายณัฐกร	วงค์คต
นายณัฐกฤษฎ์	พงศ์ประเสริฐ
นางณัฐชุดา	ปรีชาไว
นางณัฐฑนันท์	ธนาธิปธนานนท์
นายณัฐธนนท์	ดวงวิเศษ
นายณัฐธนัญ	ภู่เกตุ
ด.ช.ณัฐธีร์	นาคฤทธิ์พงศ์ธร
น.ส.ณัฐนรี	ดำาสอาด
นายณัฐนันท์	นุชชา
นายณัฐพงศ์	เจริญไทย
นายณัฐพงศ์	แพรกเซิน
ด.ช.ณัฐพงษ์	ธรรมา
ด.ช.ณัฐพงษ์	มังคณิต
นายณัฐพนธ์	แก้วกิ่งเพชร
นายณัฐพล	ประเสริฐจันทึก
ด.ช.ณัฐพล	ปิ่นจันทร์
นายณัฐพล	มัฆวาล
นายณัฐพล	หลาวเพ็ชร์
นายณัฐพล	โฮงมาตย์
นายณัฐพัชร์	ภู่มาเลิศวิสิฐ
นายณัฐวร	ศรีสอน
นายณัฐวัชร์	กระตรุดเงิน
ด.ช.ณัฐวุฒิ	กันชัยภูมิ
นายณัฐวุฒิ	กุมภาว์
นายณัฐวุฒิ	บุญหล่อ

ด.ช.ณัฐวุฒิ	สินปรุ
ด.ช.ณัฐวุฒิ	หญ่าโก
นายณัฐวุฒิ	หมู่เมืองสอง
ด.ช.ณัฐวุฒิ	อโนด
นายณัฐสันต์	วิวัฒน์อัศวิน
นายณัฐากฤต	กาพทิพย์
นายณัฐิวุฒิ	ตันจุ้ยเซ็ง
นายณัติโชค	เฮ้าตุ่น
นายดนัย	พิมพ์อากาศ
นายดนัย	สุโพธิ์คำา
นายดนูนาค	ปัญญา
นายดลวรรษ	ทิพย์โอสถ
นายดวงกมล	อุไร
นายดวงแก้ว	แสนมี
น.ส.ดวงแข	การภักดี
นางดวงจันทร์		คำาสุนันท์
น.ส.ดวงจันทร์	อินทร์จันทึก
นายดวงเด่น	อัญญโพธิ์
นางดวงตา	ชุ่มใจรัก
นายดวงนเรศ	พาหะนิชย์
นายดอกดิน	ก้อนขำา
นายดอกไม้	เต็มโคตร
นายดอกรัก	แก้วจันดี
นายดอกรัก	มีเอี่ยม
นายดอน	ชินแสน
นายดะบี้	กัวพู่
นางดา	อำาภาผล
น.ส.ดารณี	บุปผาวัลย์
นายดาว	พรมศาลา
นายดาวน้อย	วงศ์ประเทศ
นายดาวุธ	อารี
นายดำารงค์	ปราบทุกข์
นายดำารงศักดิ์	ใจตรง
นายดำาริห์	จิติมากรณ์
นายดิเรกฤทธิ์	กุลจันทร์ศรี
นายดีกุล	ภูศรีฉัน
นายดุริยพงศ์	เพ็ชรักษ์
นายเดช	สุทนัง

นายเดชณรงค์	ทรงศิลสอาด
นายเดชดวง	ดิศโยธิน
นายเดชา	ไชยทองศรี
นายเดชา	ราชโยธี
นายเดชา	เอกจิตร
นายเดชาวัต	สุขพร้อม
นายเดชาวุธ	แพงศรี
นางเด็ดซา	จันทะจักร
นายเด่นชัย	วงค์เลิศ
ส.ต.ต.แดน	จันทร์เม้า
นายต้น	อามาตมนตรี
นายต้นตระการณ์	เพ็งชวด
นายตระกูล	สุขสด
น.ส.ตรุษณีย์	ศรีคุ้ม
นายต้อง	สมบูรณ์ศิลป์
นายต้อม	หุ่นวัน
นายต่อสกุล	คงอรุณ
นายตะวัน	แสงทอง
น.ส.ตาภรณ์	ประภัสสราภรณ์
นายต่าย	เทพวงค์
นายตี	ไทยใหม่
นายตุ๋ย	อนุมาตย์
นายตุลา	ยื้อเผ่าพันธ์
น.ส.เตือนใจ	ประจลกล้า
นายถนอม	แก้วคำา
นายถนอม	จินโตภิรมน์
นายถนอม	ฉันทิยานนท์
นางถนอม	มณีโรจน์
นายถนอม	ศรีโชค
นายถนอมศักดิ์	หงษ์ทอง
นายถวัลย์	ชีวะนิจกุล
นายถวัลย์	ทองแดง
นางถวิน	เมืองจั่น
นางถวิล	จันทร์ขำา
นางถวิล	ปะนาโท
นายถวิล	สุดตา
นายถาวร	กฤษณสุวรรณ
น.ส.ถาวร	ต้นวงค์
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นายถาวร	ทุมมาวุฒ
นายถาวร	ยงยิ่ง
นายถาวร	รอดอินทร์
นายถาวร	สืบเพ็ง
นายถิรวัฒน์	วิจิตร
นายถึง	อกอุ่น
นางเถิง	นิลขาว
นายทง
นายทนงศักดิ์	ติรัมย์
นายทนงศักดิ์	ไปพบ
นายทนงศักดิ์	พระวงษ์ชา
นายทนงศักดิ์	แสงน้อย
นายทรงชัย	ศักดิ์นิสภกุล
นายทรงเดช	เขียวกลม
นายทรงพล	เกษพานิช
พระภิกษุทรงพล	เขื่อนคำา
นายทรงวุฒิ	คนใจบุญ
ด.ช.ทรงวุฒิ	จันทร์ส่องแสง
นายทรงศักดิ์	นาคแสงทอง
นายทรัพย์	คล่องดี
นายทวนชัย	ธรรมโส
นายทวิท	สุดจันทึก
นายทวี	จำาลองเพ็ง
นายทวี	ทุมทอง
นายทวี	บุญมั่ง
นายทวี	โบราณสาร
นายทวี	ปัดถาวะโร
นายทวี	ส้มทอง
นายทวี	แสงจันทร์
นายทวี	แสนทวีสุข
นายทวีชัย	ค้อชากูล
นายทวีลาภ	โพธิ์ทอง
นายทวีศักดิ์	คำาคาย
นายทวีศักดิ์	วงโคกสูง
นายทวีศักดิ์	ศรีรักษา
นายทวีศักดิ์	สดสะอาด
ด.ช.ทวีศักดิ์	แสงแจ่ม
นายทวีศักดิ์	โสรส

นายทวีศักดิ์	อ่อนแสง
นายทศพร		บัวทอง
นายทศพร	จันทรประชุม
นายทศพร	ชัชช่วงโชติ
นายทศพร	ฤทธิ์เดช
นายทศพล	เดชสท้าน
นายทศพล	พวงเงิน
นายทองคำา	สิทธินา
นายทองแดง	ประดับขันธ์
พระภิกษุทองแดง	พงษ์ปาละ
นายทองแดง	หงษ์ชุมแพ	
นายทองทิพย์	คำาชาลี
นางทองปน	บ่อชน
นายทองปุน	สุกรณ์
ด.ต.ทองพูน	ชะโรวงศ์
นายทองพูล	บุญคำ้าจุน
นายทองม้วน	บุญหลง
น.ส.ทองมา	นามพรม
นายทองมี	แสนทา
นายทองเรียม		ทองดี
นายทองศรี	อินทร์เสนา
นายทองสุข	พุ่มประทุม
นางทองสุข	แสงทรัพย์
นายทองสุข	หารชนะ
นายทองใส	สุณี
นายทองหล่อ	พวงผกา
นายทองหล่อ	ยาวะโนภาส
น.ส.ทองหล่อ	ศรีโศรก
นายทองหล่อ	สาระรัตน์
นายทองหล่อ	อุตรดิตถ์
นายทองอยู่	เตียวประยูร
นายทองอาจ	เศษชมภู
นายทองอินทร์	เกตบุตร
นายทองอินทร์	ศิลาชัย
นายทักศิลป์	แก้วคำา
นายทักษิณ	อยู่เจริญ
นายทัคชัย	จันทร์แดง
นายทัดเทพ	อ่อนพงษ์

นางทับทิม	เก่งทางการ
นางทับทิม	ฤกษ์งาม
นายทัศน์พร	กมลคร
น.ส.ทัศนีย์	ผลานุวัตร
นายทัศพงษ์	ศิริขันธ์
น.ส.ทานตะวัน	พวงเพ็ชร
นายทานุวัฒน์	ไชยมาตร
นายทิตย์	กลำาเงิน
น.ส.ทิพพา	กนกวัฒนาวรรณ
น.ส.ทิพยาภรณ์	มองเพชร
น.ส.ทิพวรรณ	เทือกสุบรรณ
น.ส.ทิพวรรณ	มั่งมี
นางทิพารักษ์	ชิณโชติ
น.ส.ทิม	ธรรมโชติ
นายทิวา	วงศ์สารัตน์
นายทูนทูนวิน
นายทูล	สุขบาง
นายเทพเทวา	ธงหาญ
นายเทพไพทูล	ดวงจำาปา
น.ส.เทพิน	เมฆฉาย
นายเทวัญ	ภูหนองโอง
นายเทวารัก	มะธุวร
นายเทวินทร์	ศรีบุญมา
นายเทอดศักดิ์	เชิดบุญชาติ
นายเทอดศักดิ์	บรรพบุรุษ
นายเทอดศักดิ์	ภารสมุทร์
นายเทิดศักดิ์	แจ้งไพร
นายเทิดศักดิ์	เรืองหิรัญวงษ์
นายเที่ยง	น้อยหมื่นไวย์
นายเทียน	ภูพลม่วง
นายโทน	พวงทอง
นายไทยรัฐ	สมานทรัพย์
นายธงชัย	โมหมื่นไวย
นายธงชัย	หล้าเวียง
นายธงชัย	อับดุลย์
นายธนกร	กิจการเจริญ
น.ส.ธนกร	เฟื่องเดช
นายธนกร	สินไชย



34

นายธนกร	อัตตะริยะ
นายธนกฤต	งามจตุรงค์
นายธนกฤต	ดีสา
นายธนชัย	หงส์วิไล
นายธนเดช	งามบุญแก้ว
ด.ญ.ธนพรณ์	แสะอาหลี
นายธนพล	ไชยนิจ
ด.ช.ธนพล	แสนนาม
นายธนพล	อุทุมพิรัตน์
นายธนภณ	ทัศนวรากุล
นายธนภพ	ปานสีลา
ด.ญ.ธนภรณ์	ชัยดี
นายธนรัตน์	อุดมศิลป์
นายธนวัฒน์	เที่ยงกระโทก
นายธนวัฒน์	นพคุณ
นายธนวินท์	เพียศักดิ์
นางธนสมร	พงษ์สุวรรณ์
ด.ช.ธนสร	สวยสำาโรง
นายธนะรักษ์	นุชบุษบา
นายธนัชชัย	มีอนันต์
ด.ญ.ธนัชชา	เมืองมูล
นายธนันชัย	คงภิวัฒนา
นายธนา	รัชนาภรณ์
นายธนากร	พันสิ่ว
นายธนากร	สีเขียว
นายธนากร	เสาวรัตนากร
จ่าเอกธนากร	อิ่มทองคำา
นายธนากร	แอมประชา
นายธนาธิป	บุรีงาม
นายธนารักษ์	อนุอัน
นายธนาวัฒน์	เกตุแก้ว
นายธนาวัฒน์	วุฒิยา
นายธนาวิรุจน์	ธนิกนิธิธนาลัย
นายธนิต	ผ่องศรี	
นายธนิน	พรพิทักษ์
นายธนู	ไชยปาลิต
นายธนู	วรรณโภคิน
นายธเนตร์	มิตรบำารุง

นาย	ธรณัส	อุ่นสี
นายธรรมศักดิ์	สุวรรณเทพ
นายธรรศ	ยุทธศาสตร์ดี
นายธราธร	จันทดี
นายธวรัท	สุขเสริม
นายธวัชชัย	แก้วพิพัฒน์
นายธวัชชัย	คนขยัน
นายธวัชชัย	แซ่แต้
นายธวัชชัย	แซ่ลี้
นายธวัชชัย	พาสุวรรณ
นายธวัชชัย	มณีศิริ
นายธวัชชัย	เรืองสวัสดิ์
นายธวัชชัย	เลิศปิยะ
นายธวัชชัย	วงษ์กัณหา
นายธวัชชัย	สุคันธปรีชา
นายธวัชชัย	แสนมนตรี
นายธวัชชัย	ไหลริน
นายธวัฒชัย	พิมพะสาลี
นายธวัฒน์	มิพล
นางธวิช	ฉิ่งผึ้ง
ด.ญ.ธัญชนก	บำารุงศรี
น.ส.ธัญญลักษณ์	วีระธนาศิริ
นายธัญญา	สิทธิกาล
น.ส.ธัญญารัศมี	พรหมพันธกรณ์
น.ส.ธัญนันท์	ชัชวาลวาณิชย์กุล
นายธัญพิสิษฐ์	อินทรวิชา
นางธัญยธรณ์	วิบูลย์ธนโสภณ
น.ส.ธัญรัศม์	ผสมทรัพย์
นางธัญลักษณ์	ถิ่นนำ้าใส
นายธันณพ	ลิขิตลิขสิทธิ์
น.ส.ธันย์นิชา	ณัฐวราอมรภัทร์
ด.ช.ธันยบูรณ์	สายหอม
น.ส.ธันยลักษณ์	จิตมหาคุณ
ด.ช.ธันวาธรณ์	นิลสุข
นายธานินทร์	ไชยสมบัติ
น.ส.ธิดาพร	ระหาร
นายธิเบต	ธังศิริ
นายธิเบศร์	ทรงทรัพย์

นายธีธัช	ติ๊บเตปิน
นายธีรพล	เกตุพันธุ์
พลฯธีรภัทร	เอมกฤษ
นายธีรวัฒน์	โคตะบุตร
พลทหารธีรวัฒน์	ธนภิญโญกุล
นายธีรวัฒน์	บุราณเดช
ด.ช.ธีรวัต	อินทร์นาง
ด.ช.ธีรศักดิ์	ปาณะสิทธิ์
นายธีระ	แซ่เล้า
นายธีระเดช	ฤทธิ์แรงกล้า
นายธีระพงษ์	ขันตี
นายธีระพงษ์	เจริญ
นายธีระพงษ์	แถมศิริ
นายธีระยุทธ	ลี้วิบูลย์ศิลป์
นายธีระวัฒน์	โทษา
นายธีระวัฒน์	บุญเจริญ
ด.ต.ธีระศักดิ์		โทนุบล
นายธีระศักดิ์	ดูเรืองรัมย์
นายธีรานนท์	เศรษฐวุฒิชัยกร
นายเธรวิช	อุตตมะปรากรม
นางนกแก้ว	สุบิน
นายนคร	กลับแย้ม
นางนงค์พงา	ชาจันโท
น.ส.นงค์ลักษณ์	ทองทจิตร์
น.ส.นงนภัส	ศรีสุนา
นางนงนุช	ชินบุตร
น.ส.นงนุช	พงษ์สำาราญ
นางนงนุช	วงค์ใหญ่
น.ส.นงนุช	ศรีกุญชร
นางนงนุช	สุนทรเสรีกุล
นางนงพร	บุราณผาย
น.ส.นงลักษณ์	สิรวิทูร
นายนที	อินทร์โสภา
นางนปภา	ไทยทวี
นายนพ	สวนมงคล
นายนพเก้า	ประทุมรัตน์
นายนพชัย	พาสีดา
นายนพดล	เจ็นประโคน
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ด.ช.นพดล	บรรจง
นายนพดล	อู่ทอง
นายนพพันธ์	ศิลาวัฒน์
นายนพล	พิทักษ์ชาติ
นายนพสิทธิ์	นีลพันธวงศ์
น.ส.นภกมล	อัศวศรีวรนันท์
นายนภดล	โพธิ์งาม
น.ส.นภัสวรรณ	วรรักษา
นางนภา	เทพบุญตา
น.ส.นภาพร	พันธุ์หลวง
น.ส.นภาพร	โพธิ์จันทร์
นางนภาภรณ์	แดนลาดแก้ว
นางนภาภรณ์	เพลียสันเทียะ
นายนภารัตน์	ซาพวง
นายนรา	ภูวเกียรติกำาจร
นายนราธิป	ทองปาน
น.ส.นรารัตน์	กาญธรรมพิทักษ์
น.ส.นริศรา	ศรลัมพ์
นายนฤเบศร์	ลิ้มทอง
ด.ช.นฤเบศร์	เลิศกระโทก
นายนฤปนาท	รักษาภักดี
ส.ต.อ.นฤพนธ์	น้อยวิบล
นายนฤพนธ์	สิริสายัณห์
น.ส.นฤมนต์	จิตระเมศ
นายนวมินทร์	บุ้งทอง
นายนวรัตน์	แก้ววรรณรัตน์
นางนวลนภา	ครยก
นายนอง	ปัญญาถา
นางน้อย	พ่วงเฟื่อง
นางน้อย	วงศ์ภูธร
นายนัฐพงษ์	ถนอมผิว
นายนัฐพงษ์	รามหริ่ง
นายนัฐพล	ไชยแสง
นายนัฐวุฒิ	จรูญแสง
นายนัด
นายนัดฐพล	ตลับทอง
นายนัทธนรัณ	มณีฉัตร
น.ส.นัน	ประสมสวย

ด.ช.นันทกานต์	อยู่อ่อน
นายนันทชัย	คำาคง
น.ส.นันทณัชชา	เชื้อสุวรรณ
น.ส.นันทนา	วีระดำารงพันธุ์
นายนันทพงค์	วงษ์โต
ด.ช.นันทพงศ์	บุญแรง
นายนันทวัน	วรรณมหินทร์
นางนันทา	จำานงค์กิจ
นายนันทิพัฒน์		เสือเพ็ง
นางนารี	ยุทธยง
น.ส.นารีรัตน์	ภิญโญพันธ์
นายนาวี	กรุดทอง
น.ส.นำ้าค้าง	ดลประชา
นายนำาไชย	วงษ์ภักดี
น.ส.นำ้าผึ้ง	โห้ลพบุรี
นายนำาพล	เปลี่ยนสกุล
นายนำาพล	โยหา
นายนิกร	โพธิ์คง
นายนิกร	อาปะหุน
นายนิกรณ์	ยาโน
นายนิคม	ชมชิด
นายนิคม	เพ็งแสง
นายนิคม	ศรีจองแสง
นายนิคม	สีสัน
นายนิคม	อินทอง
ด.ญ.นิชนิภา	พันโบ
ด.ญ.นิชากร	ชาบัวน้อย
น.ส.นิด	ใหนิด
นายนิต	พาเที่ยง
น.ส.นิตยา	พันนาศรี
นายนิติ	พรหมมินทร์
ด.ช.นิติธร	กองแก้ว
นายนิติพล	ไวแสน
นายนิติรัฐ	มาตย์ภูธร
ด.ช.นิธิกร	ทองอยู่มาก
ด.ช.นิธิทัศน์	บุญเทียม
นายนิธิธัช	วงศ์จิรายุ
นายนิพนธ์	ไกยสิทธิ์

นายนิพนธ์	สุขกากิจ
นายนิพัทธ์	ทิพย์ผ่อง
นายนิยม	นาถาบำารุง
นายนิยม	สายอาภรณ์
นายนิรันดร์	ฤทธิ์สุวรรณ
นายนิรันดร์	ลาบุญตา
พระภิกษุนิโรจน์	หาสุนทรี
นายนิวัฒน์	ชื่นพันธ์
นายนิวัฒน์	ต้นใหญ่
นายนิวัฒน์	มูลสวัสดิ์
นายนิวัฒน์	ยอดนิล
นายนิเวศน์	พานทอง
นางนิศามณี	รอดเกษม
น.ส.นิศารัตน์	ราชสิงห์
นางนีรณาท	สมใจ
นายนุกูล	ธรรมโชติ
นางนุช	บุญไทย
นางนุชจรี	ยอดสุวรรณ
นายนุ่น	บึ้ง
นางนุสรา	อินก้อน
นางเนาวรัตน์	รัตนพงศ์ผาสุข
นายเนียด	สังข์ลาย
นางเนียน	เมนากิจ
นายโน๊ต	นามวงศ์
น.ส.บงกช	พลปฐม
นายบรรจง	บำารุง
นายบรรจง	บุญฮวด
นายบรรจง	พระโนลาด
นายบรรจง	วงษ์สาลี
นางบรรจง	วิมลศรี
นายบรรจง	สีเล
นายบรรจบ	แก่นจันทร์
นายบรรเจิด	นินเนินนนท์
นายบรรเจิด	พุ่มพวง
นายบรรชา	คุ้มครอง
นายบรรณสรณ์	แก้วสมบัติ
นายบรรดิษฐ	ตันปาน
นายบรรเทา	สุทธิทรัพย์
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นายบรรเลง	คุณโกธา
นางบริวัลย์	ชมจันทร์
นายบวรกฤษณ์	สมบูรณ์บัติ
นายบอย	พิมสิม
นายบังคม	แก้วคำาไสย์
นายบังอร	แสนศรี
นายบัญชา	บุตรแก้ว
นายบัณฑิต	คลังเกษม
นายบัณฑิต	เงินโพธิ์
นายบันเทิง	พะแม้น
นายบันลือ	กันสุก
นางบัลลังก์	มาตรี
น.ส.บัว	เจาะ
นางบัวถัน	วรวิเศษ
ว่าที่	ร.ต.บัวบาน	หาระพันธ์
นายบัวผัน	กลางเดือน
น.ส.บัวเรียน	กงชื่อ
นายบัวลอง	ศรีบุรมย์
นายบัวลา	มังคูณ
นายบัววร	ประเสริฐสูง
นางบัวสอน	คาศรี
นางบัวสอน	เสมานู
นายบัวสี	สาคำาภี
ด.ช.บิ๊กเอ็ม
นายบุญ	วงษ์คำาจันทร์
นายบุญ	สระแก้ว
นายบุญกอง	ภูมิปัญญา
นางบุญกอง	สมตัว
นายบุญเกิด	กมลวีระพันธ์กุล
นายบุญเกิด	ไวไธสง
นายบุญเกิด	ศรีโสม
นายบุญเกียรติ	อกอุ่น
นายบุญจักร	เหลาสิงห์
นายบุญจันทร์	โสม้าว
นายบุญจิต	คำาเพราะ
นายบุญเจริญ	ตาเตจ๊ะ
นายบุญฉลอง	พงษ์เสน
นายบุญชัย	ปัตตายะโส

นายบุญชัย	วรางค์เดช
นายบุญชู	ศรีบุบ
นายบุญชู	เสน่หา
นายบุญไชย	เพียรแสวงลาภ
นายบุญตา	พรมบุญด่าง
นายบุญเติม	พิทักษี
นายบุญถม	ชัยบรรหา
นายบุญถม	ลักษณะสิงห์
นายบุญถัน	บุญเพิ่ม
นายบุญทรง	สิมมาเคน
นายบุญทัน	ลาดำา
นายบุญทัน	ศรีพันธ์
นายบุญทัน	สิมมณี
นายบุญทัน	อุดแก้ว
นายบุญทา	สิทธิสงคราม
นายบุญเทือง	คำาเกิด
นายบุญธรรม	ไกรรอด
นางบุญธรรม	คล้ายอุนาทร
นางบุญธรรม	พันธุบรรยงค์
นายบุญธรรม	อนุพันธ์
นายบุญนำา	มุ่งหมาย
น.ส.บุญนึก	แมนหนู
นายบุญเนียม	ศิลาราช
นายบุญประดิษฐ์	สาทอง
นายบุญปั๋น	สุขสงวน
นางบุญแปลง	สาริโส
นายบุญมา	นาคำามูล
นายบุญมา	แสนงาม
นางบุญมี	บัวผัน
นายบุญมี	พันธ์นอก
นายบุญมี	พุทธรักษ์
นายบุญมี	ศรีชัยตัน
นายบุญมี	สายทอง
นายบุญมี	สืบสาย
นายบุญมี	หล้าทองอินทร์
นายบุญเมือง	เครือหอม
นายบุญยืน	กิ่งเกษ
นายบุญรักษ์	พำานัก

นายบุญรัตน์	ชัชวาลย์
นายบุญรัตน์	บุญฤทธิ์
นายบุญรัตน์	สาหมอตอน
นายบุญเรือง	ยินดี
ด.ช.บุญฤทธิ์	แซ่แต้
นายบุญลือ	จุมสวัสดิ์
นายบุญลือ	ฤกษ์งาม
ด.ช.บุญเลิศ		แก้วพานัง
นายบุญเลิศ	แสงดี
นายบุญเลิศ	อินทร์แย้ม
นายบุญเลิศ	อินทรักษา
นายบุญเลี้ยง	พรมลักษณ์
นายบุญเลี้ยง	พ่อค้าช้าง
นายบุญวาท	ใจบุญ
นายบุญวาส	แสนพรม
นายบุญศรี	ใจซื่อ
นางบุญศรี	ประเสริฐ
นายบุญส่ง	บุญเรือง
นายบุญส่ง	ศรีทอง
นายบุญส่ง	แสนสวัสดิ์
นายบุญสงค์	แสงเมือง
นายบุญสนอง	สุภาแพง
นายบุญสร้อย	บัวซุย
นายบุญสืบ	เพาะปลูก
นายบุญเสริม	ภารสว่าง
นายบุญเสริม	สิงห์ทอง
นางบุญใส	บุญใส
นายบุญหลง	แก้วทอง
นายบุญหลัก	คำาพิฑูรย์
นางบุญหลาย	จีนภูเขียว
นางบุญหลาย	เพชรเวียง
นายบุญหลาย	โสดาดง
นายบุญเหลี่ยม	คู่กระสังข์
นางบุญเฮียง	ไชยแก้ว
นายบุณยกร	อัมยงค์
นางบุณยาพร	ชูสถาพร
นายบุตดี	รินทรักษ์
นายบุรินทร์	ธงชัย
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น.ส.บุษญา	จิตรีผ่อง
นางเบญจมาศ	มูลศรี
นางเบญจมาส	เปล่งผึ่ง
นายเบญจรงค์	จีรภา
น.ส.เบ็ญจวรรณ	เนตรโสภา
นางเบญจศิริ	นามโคตร
นางเบญจา	กุลละวณิชย์
นางเบญญาภา	สีนวลอิน
น.ส.เบญญาภา	อุบลวงษ์
นายเบิ้ม	แซ่โอ
นายเบิ้ม	วิจารณ์จิต
นายโบ	พรหมปัญญา
นายปกรณ์	นิศากรนันท์
ด.ช.ปกรณ์	หลอดทอง
ร.ต.ปกรณ์	อภัยกาวี
นายปฏล	สังข์บุญเสริม	
นายปฏิพล	เสือสกุล
นายปฏิภาณ	ป้องเงิน
นายปฏิภาณ	รัตนกาฬ
นายปฐม	ไกรสร
นายปฐม	บริสุทธิ์
นายปฐมพร	ฟูเจริญไพบูลย์
นายปฐมพร	แสงมฤกษ์
นายปน	อัคจันทร์
นายปนัดดา	เหมอินทร์
น.ส.ปพิชญา	บุญโยธา
ด.ช.ปรเมศร์	ภาคเจริญ
ส.ต.ต.ประการ	วสุวัต
นายประกาศ	จุลฬา
นายประกาศ	ประพัธนุกูล
นายประกิจ	ชะม้อย
น.ส.ประครอง	แววศรี
นางประคองศรี	เพชรชนะ
นายประจบ	สิงห์คำาป้อง	
นายประจวบ	พะนิรัมย์
นายประจวบ	อินทร์วิเชียร
นายประจักษ์	ใบทอง
นายประจัด	ฤาชาดำา

นางประชวน	อาสนามิ
นายประชา	แสงไชย
นายประชารักษ์	ศรีแก้ว
นายประดับ	ประทุมทอง
นายประดิษฐ์	กลำ่าปาน
นายประดิษฐ์	เขียวนาค
นายประดิษฐ์	ดำารีห์
นายประดิษฐ์	ปัญญานาม
นางประดิษฐ์	สมานนิตย์
น.ส.ประดิษฐา	ดัชนีย์
นายประทวน	บุญมีประเสริฐ
น.ส.ประทิณญา	วงค์ปัตตา
นายประทิน	ดวงคำา
น.ส.ประทีป	โชติช่วง
ด.ต.ประทีป	ปัญจชัย
นายประเทือง	คมขำา
นายประเทือง	ชูติวงศ์
นายประพจน์	อินต๊ะคำา
นายประพันธ์	กุลสุวรรณ
นางประพิน	ช้างงาม
น.ส.ประไพ	บุญแก้ว
น.ส.ประไพ	ยิ่งชูรส
นายประไพร	เหมือนสีเลา
นางประไพศรี	ทัพพิลา
น.ส.ประภัสสร	จันทร์รังษี
นางประภัสสร	ศรีพงษ์วิวัฒน์
นายประภา	ไชยรักษ์
นายประภาษ	ทองพันชั่ง
นายประภาส	พลทองวิจิตร
นายประภาส	ยิ่งศิริ
นายประภาส	ลำาบัวลอย
นายประมวล	มีชัย
นายประมูล	ทิพประมวล
นายประยงค์	นามโสม
นายประยงค์	ม่วงสาสูงเนิน
นายประยูร	พันชัย
นายประยูร	ศรีกงพาน
นายประยูร	หิรัญตระการ

นางประยูรศรี	กัลญาณีย์
นายประวัติ	จะหลู
นายประวิทย์	แก้วเก็บคำา
นายประวิทย์	ชันชาติ
นายประวิทย์	แพร่สาร
นายประวิทย์	ศิลาวาริน
นายประวิทย์	สายแวว
นายประวิทย์	สุขเสริม
นายประวิทย์	สุวรรณมาโจ
นายประวุฒิ	ยิ่งนอก
นายประสงค์	ศรีสมรูป
นายประสงค์	เสาร์สูงยาง
นายประสงค์	หลวงศิริ
นายประสพ	ฉิมคล้าย
นายประสพโชค	เกิดกัน
นายประสพโชค	เทียมทัด
นายประสาตร์	กาละกูล
นายประสาท	พรมดวง
นายประสาท	วาปี
นายประสาน		ศิริบุตรวงศ์
นายประสาร	ยอดรัก
นายประสาร	ศิริพัฒน์
นายประสิทธิ์	ดีขามนอก
นายประสิทธิ์	ปัสสุวรรณ
นายประสิทธิ์	ผิวงาม
นายประสิทธิ์	โมธรรม
นายประสิทธิ์	ฤทธิ์เต็ม
นายประสิทธิ์	เวียงสมุทร
นายประสิทธิ์	ศรีลาศักดิ์
นายประสิทธิ์	สกุลสา
นายประสิทธิ์	สมสมัย
นายประสิทธิ์	สาตนอก
นายประสิทธิ์	สิบศิริ
นายประสิทธิ์	หมื่นแสน
นายประสิทธิชัย	พัฒนิบูลย์
นายประเสริฐ	กำาแพงแก้ว
นายประเสริฐ	เกิดหนองมน
นายประเสริฐ	แก้วมณี
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นายประเสริฐ	จำาปาจี
นายประเสริฐ	ตลับทอง
นายประเสริฐ	ประจงค่า
นายประเสริฐ	ประจิตร
นายประเสริฐ	มะลิ
นายประเสริฐ	ระลึกมี
นายประเสริฐ	แหลมทองสวัสดิ์
นายประเสริฐ	ไหลสกุล
นายประเสริฐศักดิ์	พุ่มพวง
นายประหยัด	สุริยะ
นายประหยัด	อินทรนุช
นายปรัชญา	สารมะโน
นางปราณี		จริตธรรม
นางปราณี	กลิ่นรอด
นางปราณี	ถีติปริวัตร
นายปราณี	มาตแก้ว
น.ส.ปราณี	อ่างทอง
นายปราโมช	เทียมเมฆา
นายปราโมทย์	กมลวัทน์
นายปราโมทย์	ขัตติโยทัยวงศ์
นายปราโมทย์	พร้อมญาติ
นางปราศรัย	ณ	สงขลา
น.ส.ปริชมน	การพานิชย์
นายปริญญา	สุดใจ
นายปริยะ	คนขยัน
นายปรีชา	เชยประทุม
นายปรีชา	เทียมทัน
นายปรีชา	นิยมคำา
นายปรีชา	บุญชิด
นายปรีชา	โพธิรชต์
นายปรีชา	มุสิมา
นายปรีชา	รีสุขสาม
นายปรีชา	วินทะไชย
นายปรีชา	สันติทวีฤกษ์
นายปรีชา	แสงพล
นายปรีชา	เอี่ยมธนานนท์
นายปรีชารวิก	พลภูงา
นายปรีดิ์	มานะบุตร

นายปวรุตม์		แก้วโศภิษฐ์
น.ส.ปวีณ์ธิดา	แก้วกิ่ง
นายปวีณะ	เขียวทอง
น.ส.ปวีณา	อ่องสมบัติ
นายป๋อง	สมบัศศรี
นายปัญจมร	คำาเหมือดแอ่
นายปัญญา	เกตุพรหม
นายปัญญา	จันคำา
นายปัญญา	ชังภัย
นายปัญญา	ลาดอก
นายปัญญา	หาริกุล
นายปัญญา	หาลิกุล
นายปัฏฐวิกร	สมอาษา
ด.ช.ปัณณวัฒน์	ลิ่มสกุล
ด.ญ.ปัทมา	วงค์อุปปะ
นายปันพนธ์	ศิริรัตนปัญญากร
น.ส.ปาจารีย์	พรมโคตร
นายปาณชัย	ทองรอด
น.ส.ปานใจ	ท้าวบุญเรือง
นางปาริฉัตร	ช้างเนียม
น.ส.ปาลิตา	ผาศักดิ์
นายปิยะ	ไชยคีรินทร์
นายปิยะ	ผิวอ่อน
นายปิยะดนัย	วงษ์หาจักร
น.ส.ปิยะนุช	กสิกรรม
นายปิยะพงษ์	ลาภยิ่ง
นายปิยะวิทย์	ปัดถาวะโร
นายปิยะวุฒิ	ศรีสวัสดิ์
นางปุณณ์พิชญา	อ่วมมีเพียร
น.ส.เป่งศรี	นาบัว
นายเป็งฮุ้น	แซ่ลี้
นายเปรม	ขุนด่าน
นายเปรม	งามฉวี
นายเปลี่ยน
นายเปลี่ยน	แก้วไพดอน
นางเปลี่ยน	คันศร
นายเปลี่ยน	สร้อยบาง
นายโปโล	ไพรแสนพัฒน์	

นายใป่	โสคำาภา
นายไป่	สุพร
นายผจญ	คาวีวงค์
ด.ช.ผดุงศักดิ์	จันทร์สมุด
นายผ่าน	สมบูรณ์ผล
นายผาภูทัย	พัดเถื่อน
นายผาย	จำาปาแก้ว
นายผาย	นิสัย
นายผาย	มวยหมั่น
ด.ช.เผด็จ	คำาภา
นายแผง	ชะนะสิมมา
นายแผนสูง	ทองกลม
ส.อ.พงศกร	กองแพ
นายพงศกร	แก่นต้น
นายพงศกร	เชื้อหมอดู
จ่าสิบเอกพงศกร	ศิริตื้นลี
นายพงศกร	อินธิแสง
ด.ช.พงศธร	จบแล้ว
นายพงศธร	ธารมัต
นายพงศธร	พุทธรัตน์
นายพงศธร	อัมพุธ
นายพงศ์พันธ์	นิลผาย
นายพงศ์รัฐ	มณีเมฆขลา
นายพงศ์วิทย์	สกุลทิวศานต์
นายพงศ์ศักดิ์	พันธ์สาลี
นายพงศ์สุรเดช	แสนกล้า
ด.ช.พงษกร	พโยมรัตน์
ด.ช.พงษ์ดนัย	ไม้หอม
นางพงษ์นารี	ตาชาญ
นายพงษ์พันธ์	ศรีธรรมรงค์
นายพงษ์พันธุ์	สิงห์คเนตร
นายพงษ์พิพัฒน์	แป้นเพ็ชร
นายพงษ์ศักดิ์	กันทะดง
นายพงษ์สวัสดิ์	แซ่ลิ้ม
น.ส.พจณิชา	สิงห์ลา
นายพจน์	บุญเต็ม
นายพจนา	วาทยะกร
นางพจนี	กระเหว่านาค
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นายพจรัช	เทศวิรัช
นายพณพล	สุวรรณรงค์
นายพนม		ร้องหาญแก้ว
ส.ต.ต.พนม	ใจบุญ
นายพนม	บุญล้อม
น.ส.พนอ	พวงมาลัย
นายพนา	ฉัตรสกุลกาญจน์
นางพนารัตน์	ทองศรี
นายพยอม	เกิดทอง
นางพยอม	พุทธศาสตร์
นายพยุงศักดิ์	ชัยบุญ
นางพร	โฉมเฉลา
นายพร	มั่นจีน
นายพรชัย	คำาระปัด
นายพรชัย	ถิระทัน
นายพรชัย	ประทาน
นายพรชัย	มนตรี
ด.ช.พรชัย	แสงสุวรรณ
นายพรชัย	อิ่มเต็ม
นางพรทิพย์	พัฒนะ
นางพรทิพย์	อิโต้
นายพรเทพ	ไชยสุข
นายพรประเสริฐ	เล็กวงษ์
ด.ญ.พรปวีณ์	จินตวุฒิพงศ์
น.ส.พรพิมล	แสงส่องฟ้า
พระพรมมา	หัสดีผง
นายพรมมาศ	หนูขาว
น.ส.พรรณวลี	นิลแก้ว
นายพรรณา	วิริยะกุล
นางพรรษชล	โพธิชาเนตร
นายพรรษา	หงษ์ยศ
นางพรสวรรค์	คำาปัน
นายพฤฒิฤทธิ์	อัมรัตน์
นายพฤหัส	หัดสวัสดิ์
นายพล	เต้าชุน
นายพลพล	ศรีเครือแก้ว
ด.ช.พลพล	สีหานอก
นายพลเลิศ	จตุรภัทรากร

นายพลวัต	ชื่นสระน้อย
นางพวงจันทร์	เพ็ชรประสิทธิ์
นางพวงทิพย์	แสนศักดา
นางพวงผกา	สุขจิรวัฒน์
นายพศกร	วิจารณ์
นายพศิน	บุญชลอ
นายพสุธร	มณีโช
น.ส.พักตร์วิไล	จันสุรีย์
นายพัชรพงษ์	วงษ์ยะลา
นายพัชรพล	แซ่เอี๊ยว
นายพัชรพล	ทองปลาด
นางพัชรวดี	สิงหสุวิช
ด.ญ.พัชราภรณ์	นิ่มอ่อน
นางพัฒน์นรี	เหลืองธนบูรณ์
นายพัฒนผล	โกยแก้ว
นายพัฒนพงศ์	จันทิพย์
นายพัฒนพงษ์	สอนจ้อย
นายพัฒนา	มาตสอาด
ด.ญ.พัณณิตา	ทิพย์โพธิ์ศรี
นายพัทยา	พงค์พันเทา
นายพัน	พลมา
น.ส.พัสตร์สุรางค์	โสภาสิทธิ์
นายพายัพ	ทองโอ
น.ส.พิชชานันท์	บุนนาค
นายพิชญา	ศรีเมือง
น.ส.พิชญาภัค	เกรียงภูเขียว
ด.ช.พิชยะ	รสหอม
นายพิชัย	แซ่ปัง
นายพิชัย	ทองแสง
นายพิชัย	รักษ์เกลี้ยง
นายพิชัย	สิงห์ดอน
นายพิชานนท์	แก้วกระจาย
นายพิชิต	ภูมีแหลม
ด.ช.พิชิตชัย	บุญหล้า
นายพิชิตชัย	หอมชื่น
นายพิเชฐ	บุญจันทร์
นายพิเชฐ	สุคนธ์มณี
ด.ช.พิเชษฐ์	กลักสี

นายพิเชษฐ์	จันทร์กรี
นายพิเชษฐ	ดาพันธ์
นายพิเชษฐ์	ตะเคียนราม
ด.ช.พิตตินันท์	บางต่าย
นายพิติมัย	คำาวิชิต
นายพิทักชน	ทิพย์ลม
นายพินัย	สายงาม
นายพินิจ	คำาเพ็ชร
นายพินิจ	จาริย์
นายพินิจ	ทิพย์สุราษฎร์
นางพินิดา	ศรีสุวรรณ
นายพิเนตร์	ถนอมชาติ
นายพิพัฒน์	ผาแก้ว
นายพิพัฒน์พงษ์	แสงวุธ
นายพิภบ	กาวงค์
นางพิมพ์	จันวัน
นายพิมพ์	อัครชาติ
นางพิมพธู	กุลสิรวิชย์
นายพิมพนัส	ก้อนจันทร์หอม
น.ส.พิมพ์ปวีณ์	ชาวบ้านใหม่
น.ส.พิมพา	มหาสุด
น.ส.พิมพิสร	โทรพัตร
น.ส.พิมวดี	เชาว์อารีย์
นายพิมูล	สวัสดิราช
น.ส.พิศมัย	คำาสุขใส
น.ส.พิศสมัย	วงกลม
นายพิศาล	บุตรงาม
นายพิเศษ	กกหนุน
นายพิษณุ	แซ่เจ็ง
นายพิษณุ	ประจวบสุข
นายพิษณุ	วัฒนกาล
นายพิษณุพงศ์	จันทราพานิชกุล
นายพิสิษฐ์	ประดิษฐ์แท่น
ด.ช.พิสุทธิ์	ต่อตระกูลวงศ์
นายพิสุทธิ์	เนตรนิรมล
นายพีรกิจ	ขจรเพชร
ด.ช.พีรพงศ์	แซ่เหลือ
นายพีรพงษ์	จันทา
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นายพีรภัทธิ์	หาฝ่ายเหนือ
นายพีรศักดิ์	ประกฤตผล
นายพีระพงศ์	หงษ์สอ
นายพีระพงษ์	พะนะขาม
นายพีระพัฒน์	ศรเจริญ
นายพีระศักดิ์	นามวงษ์
น.ส.พึ่งพร	อุตม์อ่าง
นายพุฒิเนตร	ละสูงเนิน
นายพุทธา	ดวงเดือน
นายพูนลาภ	เจริญเชื้อ
นายพูลศักดิ์	ทองอนุพงศ์
นายเพ็ง	แก้วอินทร์
นายเพชร	ขำาเผือก
นายเพ็ชร	คงหอม
นายเพ็ชรพงษ์	เหลาพรม
นายเพชรสยาม	แสงจรัส
นายเพ็ชรัตน์	ชูอินทร์
นางเพ็ญ	วระพันธุ์
น.ส.เพ็ญนภา	วงษ์ทอง
น.ส.เพ็ญผกา	เนตรทิพย์
นางเพ็ญพิมล	เทวะสิทธิ์
ด.ช.เพ็ญเพชร	เลืองท่วม
น.ส.เพลิน	พ่วงเจริญ
น.ส.เพลิน	เรืองทัน
นายเพิ่มทรัพย์	ลีละสุนทเลิศ
นายเพี้ยน	สิงหฬ
นายแพงศรี	กิณรีวงษ์
น.ส.แพรว	บุรีชัย
นายโพธิศก	เรืองสวัสดิ์
นายโพยม	อินพุ่ม
นายไพ	พร้อมพรั่ง
นายไพฑูร	สืบสวน
นายไพฑูรย์	บุญลือ
นายไพฑูรย์	เสนะโลหิต
นายไพฑูรย์	เสนีย์วงศ์	ณ	อยุธยา
นายไพบูลย์	รุ่งโรจน์ชวลิต
นายไพบูลย์	เล็กศิริรัมย์
นายไพบูลย์	ศรีปัญหา

นายไพบูลย์	แสงจันทร์
ด.ช.ไพรวัลย์	สวัสดิภาพ
นายไพรสัณฑ์	คำาหา
นายไพรัช	พรมภูงา
พระภิกษุไพรัช	พิมพ์เสน
นายไพรัตน์	ขวัญเพ็ชร
นายไพรัตน์	พลอยอ่อน	
นายไพรัตน์	ภูมิเขตร
พลฯไพรัตน์	เอกสูงเนิน
นายไพรินทร์	พนัสพงศ์ไพบูลย์
นายไพโรจน์	คำาฮด
นายไพโรจน์	คุนขุนทด
นายไพโรจน์	แซ่อ้าย
นายไพโรจน์	ต้นกระโทก
นายไพโรจน์	ทองสงคราม
นายไพโรจน์	พิกาด
นายไพโรจน์	วัชรชัยทโลสถ
นายไพโรจน์	วิไลสิทธิ์
นายไพวัลย์	ใจมั่น
นายไพวัลย์	บัวถา
ด.ช.ไพศาล	โคตรสุวรรณ์
นายไพศาล	ใจอารี
นายไพศาล	พรมศิริ
นายไพศาล	อรรถเศรษฐ
นายไพสาน	ลอยฟ้า
นายไพสาร	น้อยยาโน
น.ส.เฟื่อง	แก่นแก้ว
นายภคพล	นรสีห์
นายภควันต์	บุญยวง
นายภพธร	วงษ์วารเจริญ
นายภมร	ครบุญ
นายภรรดล	ชะเอมเทศ
นายภรัณยู	บุญแท่ง
นายภัควรรธน์	เศวตศิริกาญจน์
นางภัททิยา	ศรีสุวรรณ์
นายภัทธนวัฒน์	ภัทรเกียรติดำารง
ด.ช.ภัทรพันธ์	โสพันธ์
น.ส.ภัทรภร	ก้านบัว

ด.ญ.ภัทรศยา	ดีเจริญ
นายภัทรสิน	ตั้งอุดมสุข
นางภัทศิยา	ดวงขวัญ
นายภัยกำาจัด	ทองโอฬาร
น.ส.ภัสราภรณ์	จอมทรักษ์
นางภัสสร	บุญนำา
นางภัสสร	บุตรขัด
นายภาคภูมิ	ร้อยแพง
นายภาคภูมิ	สุรธนะสกุล
นายภาคิน	ศิลาคุปต์
นายภาณุเดช	เกตุกร
นายภาณุเดช	ไพทาง
นายภาณุพงษ์	พัดสมร
น.ส.ภาธิณี	ลัคนาลิขิต
นายภานุพงศ์	โพธิสุวรรณ
ด.ช.ภานุพงศ์	ศิริพันธ์
นายภานุพงษ์	ชุ่มเกษร
นายภานุพงษ์	พละสุ
นายภาสกร	ศรีภา
นายภิรมย์	ทองถนอม
นายภิรมย์	พันธ์มะลี
นายภุชงค์	การกระสัง
น.ส.ภุมรินทร์	ภุมมา
นายภูชิต	เต้นกระโทก
นายภูตินันท์	โรจน์รุ่ง
นายภูพาน	สามารถ
นายภูพิง	ประดิษฐ์สุข
ด.ช.ภูมิตะวัน	โนจักร
นายภูริภพ	มณีกุล
นายภูวเดช	จิกจักร์
นายภูวนัย	ศรีบัวโรย
นายภูวนาถ	กอแก้ว
นางภูวัน	ประมุทา
น.ส.ภูษณิศา	โคตรหนองบัว
น.ส.ภูษณิศา	เฟื่องฟู
นายภูสิทธิ	ทองดอนอินทร์
นางเภา	ระวังชนม์
นายมงคล	คำามี
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นายมงคล	จันทะสิงห์
พระมงคล	จิตต์อารี
นายมงคล	ไชยแก้ว
นายมงคล	ถ้วนนอก
นายมงคล	บุญชม
นายมงคล	โบว์สุวรรณ์
ด.ช.มงคล	ผูกกระโทก
พ.อ.อ.มงคล	สุวรัตน์
นายมงคล	อินวันนา
นายมงคลรัตน์	พวงภู่
นายมณเฑียร	จันทร์มีทรัพย์
น.ส.มณีรัตน์	ภูมิฐาน
สิบโทมนต์เธียร	เที่ยงสาย
นายมนตรา	มะลิ
นายมนตรี	ทองเกิด
นายมนตรี	ไทยเจริญ
นายมนตรี	นุชเจริญ
นายมนตรี	สังสุวรรณ
นายมนัส	งานยางหวาย
นายมนูญ	บุตะเคียน
นายมนูญ	ปัญญาเหลือ
นายมนูญ	เพ็งปอภาร
นายมโนทัย	เจิดภูเขียว
นางมลจิต		จินาพรธรรม
นายมลตรี	ตื้อปั้น
นางมลิวัลย์	สุนทรวัฒน์
น.ส.ม่อน	เอกสรกุล
นางมะณี	ทองสืบสาย
น.ส.มะลิ	คงลอย
นางมะลิ	สีผึ้ง
นางมะลิ	อุทาทิน
นายมังกร	อินทักษิณ
นางมัจฉา	มณีอุทัยศรี
นายมัฌชิมา	อุทรักษ์
น.ส.มัณฑนา	ฟองใจ
นายมัสลอง	ศรีรักษา
นายมาฆะ	เชษฐะ
นายมานพ	เกิดผล

นายมานพ	แก้วสระ
นายมานพ	ทองดุศรี
นายมานพ	ทิสมบูรณ์
นายมานพ	บัวทอง
พระภิกษุมานพ	โสฬส
นายมานะ	ธารเอี่ยม
นายมานะ	นนทวงศ์
นายมานัส	ฤทธิเรือง
นายมานิตย์	บุญน่วม
ด.ช.มานิตย์	ประสิทธิ์นอก
นายมาโนช	ทองอู๋
นายมาร์ค	อังคณานุจารี
น.ส.มารศรี	วัยสุภี
นายมารินทร์	ภูศิริ
น.ส.มาริสา	เดชทิม
น.ส.มาริสา	นพโสภณ
น.ส.มาลัย	นวมเพชร
น.ส.มาลินี	สุระเสียง
นางมาลี	บุญศรี
น.ส.มาลี	มาธูรธเนศ
นายมิตรชัย	อาจจุลลา
นายมิตรชาย	ดีวา
นายมินธาดา	ใจเย็น
นายมีชัย	เฉลิมพาน
นายมีชัย	ชมศรีฉันท์
พล.ต.ต.น.พ.มีชัย	สุรภักดี
นายเมฆ	ศรีวิจารย์
นายเมฆ	ศิริพันธ์
นายเมธา	อังคทะวานิช
น.ส.เมธาวดี	มะลิซ้อน
นางเมษญา	รอดโพธิ์กลาง
น.ส.เมืองพร	วังพิลา
นายแมกตี้	ธิติศักดิ์
นายแมนทวี	หงส์มาลา
นายไมตรี	สุริวงศ์
นายไมตรี	เหมพันธ์
นายยงยศ	บุญมี
นายยงยุทธ	โตสง่า

นายยงยุทธ	พิมพะโย
นายยงยุทธ	เรณูศักดิ์
นายยงยุทธ	โรจนวานิชกิจ
นายยรรยง	ตันมา
นายยศกมล	ไทยสว่าง
นายยศกร	เผ่าศรี
นายยอก	บุณรังศรี
นายยอดชาย	เจริญสุข
นายยี
นายยืนยง	ขอกั้นกลาง
นายยุทธการ	มียิ่ง
นายยุทธนา	สังข์เงิน
นายยุทธนา	อินทร์พรหม
นายยุทธยา	สังฆวัตร
น.ส.ยุพดี	ไชยอรรค
นายยุพานี	มาหา
ด.ญ.ยุพิน	วงศ์สุขศิริ	
นายยูโด	พันสนิท
นายโยธิน	นนทชัย
นางโยโยเว
ด.ญ.รจเรศ	เจียมพันธ์
นายรณชัย	ติดมา
นายรณชัย	ศุภกิจถาวร
นางรณิดา	ธรรมโชติ
ด.ญ.รติมา	งามชำานัญฤทธิ์
น.ส.รถสพิต	คงทน
นายรพีพัฒน์	น้อยเหลี่ยม
น.ส.รมณ	ธรรมรงค์แดง
ด.ช.รยา	ก้อนรัมย์
นายรวง	บุตรดี
น.ส.รวิพร	พรรคพิง
นายรวุฒิ	กาญจนสิทธิ์
นายระดมศักดิ์	ชัญถาวร
นายระนัง	หนูช่วย
นายระมุล	นาสมรูป
นายรังษี	บุญชม
นายรังสรรค์	จันทะดวง
นายรังสรรค	บุญเจริญ
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นายรังสรรค์	รื่นอ้น
นางรังสฤษ	จันทร์เหนือ
นายรัชชานนท์	เรืองสวัสดิ์
นางรัชฎา	ขุนบรรเทา
นายรัชตะ	อุสาหวงศ์
นางรัชนี	จันทร์สว่าง
นายรัชพล	พิพัฒน์
นายรัฐพร	ศรีวงษ์
นายรัฐภูมิ	เขียวขำา
นายรัตนะ	ฮวบเฮง
นางรัตนา	สีดาพล
น.ส.รัตนาภร	เนตรอ่อน
น.ส.รัตนาภรณ์	ใจแจ่ม
นายราชัน	บาลศรี
นายราชา	สารพัตร
นายราชิต์	รัตนเสถียร
นายราชิน	รบศึก
นายราเชนทร์	นะราชรัมย์
นางราตรี	งามวิลัย
น.ส.ราตรี	โชคชัยแสนสุข
นางราตรี	สมเสาร์
นายราศรี	ทองวิเศษ
น.ส.รำาพึง	อ่วมเหล็ง
นายริมมี่	มาเยอะ
นายรุ่ง	งามเหลือ
นายรุ่ง	มีกลอน
นางรุ่งทิพย์	สอาดเมือง
นายรุ่งธรรม	จันทร์เกิด
น.ส.รุ่งนภา	รำาไพ
นายรุ่งเรือง	ธีระเสถียรโสภณ
นายรุ่งโรจน์	ขานหยู
นายรุ่งโรจน์	เครืออ่อน
นายรุ่งโรจน์	ศรีเมือง
นายรุ่งโรจน์ศักดิ์	อัชชะ
นายรุ่งศักดิ์	โพธิ์ทิพย์
นายรุ่งเสน่ห์	อ้วนละมัย
นายรุ่งอรุณ	เจริญลอย	
นายรุ่งอรุณ	ลาแก้ว

น.ส.รุ่งอรุณ	สายแสง
นายเรวัฒน์	เอมบำารุง
นายเรวัตร	ตามวงษ์วาลย์
นายเรวัตร์	แสนนา
นายเรวุฒิ	บุญยืน
นายเริงชัย	ศรีวิชัย
นายเริงฤทธิ์	ดีสวาท
นางเรียน	บุญสาร
นายเรือง	ผาลึพล
นายเรืองเดช	ปัจฉิมบุตร
นายเรืองเดช	มนตรี
นายเรืองรอง	หาญทะเล
นายเรืองฤทธิ์	ชิณฤทธิ์
นายเรืองวิทย์	เรืองศรี
จ.ส.ต.เรืองศักดิ์	รักษาแก้ว
นายฤทธิกุศล	ศิลาโคตร
นายฤทธิ์เกียรติ	วิเศษหล้า
นายละมาย	แลบัว
นายละม้าย	สมพร
นางละออ	กองทอง
นายละออง	ชนะทร
นายละออง	ฤทธา
น.ส.ละออง	อยู่คง
นางลักษณ์	นิยมบล
น.ส.ลักษิกา	ชายเกลี้ยง
น.ส.ลัดดา	นาคแนวดี
น.ส.ลัดดาวัลย์	สุขจิตต์
นายลัทธิกร	อุ่มอาสา
นางลำาเพา	หอมพรมมา
นางลำาไย	ชัยศร
นายลึก	ไชยทอง
นางเล็ก	จวงจันทร์
นายเล็ก	สังข์นิมิตร
นายเลอพงษ์	วิจิตรรัญจวน
นายเลิศศักดิ์	วาสิกศิริ
นายเลิศศักดิ์	ศรีลาชัย
นายเลียงมน	นาทองหล่อ		
นายไลบอย	พิระภาค

นายวงค์	ทองดอนง้าว
น.ส.วงเดือน	ลือชา
นายวงศธร	ประสิทธิ์สรจักร์
นางวงศ์วิวัฒน์	ตู้หิรัญมณี
ด.ช.วจนะ	ทรัพย์เย็น
นายวชิร	แดนทอง
แม่ชีวณิชนาถ	เอี่ยมขำา
น.ส.วดี	เอนกผลิน
นายวทัญญู	อ่อนปรีดา
นางวนิดา	เลิศสิทธิ์
ด.ช.วรกมล	พานพบ
น.ส.วรกมล	หลิมสกุล
นายวรกิจ	แก้วพรหมมา
นายวรฉัตร	แสงคร้าม
นายวรชาติ	ขันตระกูล
นายวรเชษ	จิตรซ้าย
นายวรณ	เวหะชาติ
น.ส.วรดา	สังข์สุวรรณ
นายวรเทพ	คำาบุศย์
นายวรพจน์	คำาพระยา
นายวรมินทร์	พลเสนา
น.ส.วรรญเพ็ญ	ธนะสาร
นายวรรณชัย	แย้มวงศ์
นายวรรณดี	วงศ์หาเทพ
นางวรรณา	ปกสันเทียะ
น.ส.วรรวิกา	แซ่โล่
นายวรวิทย์	ประดิษฐ์สุวรรณ
นายวรวิทย์	แย้มใหญ่
นายวรวุฒน์	ตันติรัตนสุภา
นายวรวุฒิ	ดีมา
นายวรวุฒิ	ปั้นสวัสดิ์
นายวรวุฒิ	สำาราญสุข
นายวรวุฒิ	สินทร
นายวรวุฒิ	โสวรรณี
นายวรศิลป์	แสงอรุณ
น.ส.วรัญญา	วิภูสิทธิกุล
นายวรา	โพธิไพรัตนา
น.ส.วรางคณา	อินจินดา
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น.ส.วราภรณ์	บุญโพก
นางวราภรณ์	สังแสวง
นายวราห์		อิทธิสิฏธ์
นายวรินทร	รักษาศรี
นายวรินทร์	อินทรศรี
น.ส.วริษฐา	สุขประเสริฐ
นางวรุณี	อารมณ์สวะ
ด.ช.วรุตม์	เชื้อบ่อคา
น.ส.วลัยพรรณ	โรจน์เชาวนนท์
นายวสัน	สร้อยสูงเนิน
นายวสันต์	จันทร์จอหอ
นายวสันต์	ดอกไม้เทศ
นายวสันต์	ต่างใจ
นายวสันต์	ประธรรมสาร
นายวสันต์	ศรีหาทิพย์
นายวัชชิระ	ขาวหมวก
ด.ช.วัชร	วีระพรรณ์
ร.ท.วัชรชัย	สุวรรณพันธ์
นายวัชระ	ขันธเนตร
นายวัชระ	พันธ์ศรี
นายวัชระ	วงษา
นายวัชระ	วัชโรบล
นายวัชรัศนิ์	มาสี
นายวัชรา	ฆารถวิล
ด.ญ.วัชราพร	ศรีมารถ
นายวัชรินทร์	สินศิริ
ด.ช.วัฒนสิน	ทิวา
นายวัฒนะ	พิมทา
นายวัฒนา	ประภา
นายวัต	บุญทอง
นายวัน	ทองแสน
นายวัน	สีแก้วดี
นายวันฉัตร	จันทร์ศิริ
พลทหารวันชนะ	เนาว์ศรี
นายวันชนะ	ศิริอรุณรัตน์
นายวันชัย	เดชช้อย
นายวันชัย	ทองเขาอ่อน
นายวันชัย	บุญเต็ม

นายวันชัย	สิงตะโคตร
นายวันชัย	หงษา
นายวันดี		อนันตะภูมิ
น.ส.วันทนา	จันคง
นางวันทา	ตางจงราช
น.ส.วันเพ็ญ	กุลมา
นางวันเพ็ญ	ดอกไม้
น.ส.วันเพ็ญ	พลับทอง
น.ส.วันเพ็ญ	เรืองคณานุกูล
นายวันลพ	คำาใส
นายวัลลภ	ขุนสอาดศรี
นายวัลลภ	บุญกอบ
นายวัลลภ	บุตรจันทร์
นายวัศพล	เบ้าหล่อเพชร
นายวาทิน	วีทอง
นางวาน	ศรีบุรินทร์
นายวายุ	วงษาเทียม
นายวายุ	หินทอง
นายวารินทร์	คำายา
นางวารุณี	กรุดน้อย
น.ส.วารุณี	ศุภวานิช
นางวารุณี	แสนกลาง
นางวาสนา	ครุธแผ้ว
น.ส.วาสนา	ปองจำารัส
นายวิจารย์	ดอกไม้แก้ว
นายวิจิตร	กตัญญู
นายวิจิตร	คาดสนิท
นายวิจิตร	บุญรักษา
นายวิจิตร	ประเสริฐสังข์
นายวิจิตร	เพ็ชรประดิษฐ์
นายวิจิตร	หว้าพิทักษ์
นายวิเจน	วนพฤกษาศิลป์
น.ส.วิชชุดา	นวปรีชากุล
ด.ญ.วิชญาดา	สุขคุณา
นายวิชัย	กาจหาญ
นายวิชัย	แก้วงาม
นายวิชัย	ขุริรัง
นายวิชัย	ชัยบำารุง

นายวิชัย	บำารุงสิน
นายวิชัย	ปูรณานนท์
นายวิชัย	แป้นคุ้มญาติ
นายวิชัย	พุฒจิระ
นายวิชัย	ยังสูงเนิน
นายวิชัย	วงศ์จันทร์
นายวิชัย	เอื้ออักษร
นายวิชา	ภูผ่าน
นายวิชาญ	พลเยี่ยม
ด.ช.วิชาญ	ภาษี
นายวิชิต	คุลี
นายวิเชียร	กวยวงศา
นายวิเชียร	กัลป์ชัย
นายวิเชียร	ขาวเอี่ยม
นายวิเชียร	คนทา
นายวิเชียร	จันสวาสดิ์
นายวิเชียร	ทองอยู่
นายวิเชียร	นายอง
นายวิเชียร	ปะโพชะนัง
นายวิเชียร	แป้นแก้ว
นายวิเชียร	ภูอุทา
นายวิเชียร	สืบดี
นายวิเชียร	สุธาทิพย์
นายวิเชียร	อ้ายแก้ว
นายวิญญา	เอี่ยมอากาศ
นายวิญญู	วุฒิกุล
นายวิฑูรย์	จันทร์น้อย
นายวิฑูรย์	วายร้อน
นายวิทยนันท์	ยอดไธสง
นายวิทย์ษณุ	นะธีสี
นายวิทยา	ชาติไทย
นายวิทยา	ไพรสนฑ์
นายวิทวัส	กุลมงคล
นายวิทวัส	กูบกระบี่
นายวิทูร	นามสูงเนิน
นายวิน
นายวินัย	กวีเมธี
นายวินัย	จันทวงษ์
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นายวินัย	ชีพชำานาญ
นายวินัย	นราวงค์
นายวินัย	บุญโนนยาง
นายวินัย	เปี่ยมฟ้า
นายวินัย	พร้อมญาติ
นายวินัย	สาเขตรการณ์
นายวินัย	แสงทอง
นายวินัย	หนูจิตร
นายวินัส	ศิริไสว
นายวินิจ	สองสี
นายวิบูรณ์	สุวรรณสังโส
นายวิภพ	กันพุ่ม
น.ส.วิภัทรี	สาระบัน
ด.ญ.วิภาดา	จันทะเกตุ
น.ส.วิภาดา	พันสถิตย์
น.ส.วิภาพร	แซ่ตั้ง
ด.ญ.วิภาวี	หลำ่าบุตร
นายวิมล	คำานิล
น.ส.วิมล	ฉันทนิมิ
นายวิมาล	ลาธรรม
นายวิมุติ	หงษ์กา
นายวิรัช	ชาคริยานุโยค
นายวิริยะ	กองสุวรรณ
นายวิรุณ	ตั้งทำานุ
นายวิโรจน์	ทานะมัย
นายวิโรจน์	บุตรโส
นายวิโรจน์	ร่มแสง
นายวิโรจน์	เรืองศรี
นายวิโรจน์	สาสาร
นายวิโรจน์รัตน์	มีแสง
นางวิลัย	แก่นการ
นายวิลัย	นิลเกษม
นางวิลัย	สมานมิตร
น.ส.วิลาวัลย์	เกษตระชนม์
น.ส.วิไล	พรมปัน
น.ส.วิไลลักษณ์	บุญเชียงมา
นางวิไลศรี	ศรีโสภา
นายวิวัช	จุนโกเศษ

นายวิวัฒน์	คำาแก่นแก้ว
นายวิวัฒน์	ฉิมมณี
นายวิวัฒน์	ดอนปราบ
นายวิวัฒน์	ภัทรปรีชากุล
นายวิศณุ	ชื่นสงวน
นายวิศรุต	จันทรัตน์
ส.อ.วิศาล	สมุทรักษ์
นายวิศิษฎา	สาจุ้ย
นายวิษณุ	กรุดอำ่า
นายวิษณุ	กองรัมย์
นายวิษณุ	ทัพซ้าย
นายวิษณุ	สิทธิชัยวงศ์
ร.ต.ต.วิษณุ	สืบจากเทียม														
นายวิษณุกร	ทองกิ่ง
นายวิสา	ยวงฐิตะสุทธิ
นายวิสิทธิ์	เวณิกานนท์
พระวิสุทธิ์	คงแถลง
นายวิสุทธิ์	ดวงจิตร
นายวิสูตร์	ครุธชา
นายวี	สุดดี
น.ส.วีนัส	เหรียญทอง
นายวีรชัย	ปิ่นสังข์
นางวีรนุช	กุลดิษฐ์
นายวีรพล	สีโสดา
นายวีรศักดิ์	จินดาแสงสี
นายวีรศักดิ์	ห่อทรัพย์
นายวีระ	จันทรสาร
นายวีระ	ชาวาปี
นายวีระ	เนรมิตครบุรี
นายวีระ	บาดขุนทด
นายวีระ	ยอดแตง
นายวีระ	ศิริประสาท
นายวีระ	เฮงษฎีกุล
นายวีระชัย	จันทร์รุ่งโรจน์
นายวีระชัย	เจริญวัย
จ.ส.อ.วีระชาติ	ใจดี
นายวีระชาติ	ออมทรัพย์
นายวีระพงษ์	กันจินะ

นายวีระพงษ์	วิเศษลา
นายวีระพงษ์	ใหม่คามิ
นายวีระพงษ์	อันบุรี
นายวีระพล	อนันตะภักดิ์
นายวีระพันธ์	พันธุ์มณี
นายวีระยุทธ	เขียวสอาด
นายวีระยุทธ	บุดดาวงศ์
น.ส.วีระวรรณ	บุตรยัง
นายวีระวัฒน์	อินธิแสง
นายวีระศักดิ์	ชินราม
นายวีระศักดิ์	พิสัยพันธ์
นายวีระศักดิ์	แสงเฉวตร
นายวุฒิไกร	ศรีสุนนท์
นายวุฒิชัย	ชัยคำาจันทร์
นายวุฒิชัย	แซ่โล้ว
นายวุฒิชัย	วิชาแหลม
พลทหารวุฒิชัย	อัศวภูมิ
นายวุฒิชัย	อาจสมดี
ส.ต.ท.วุฒินันต์	จันทา
นายวุฒิพงศ์	สว่างเอียด
นายวุฒิพงษ์	จันทวานิช
นายวุฒิพงษ์	ดอนประสิม
นายวุฒิพงษ์	นิลทัย
นายเวชพิสิฐ	เพ็ญศรีนุกูร
นายเวนิด	สมใจ
นายเวมินทร์	นารี
นายเวียน	แก้วป๋า
นายศตวรรษ	จันทร์อาจ
น.ส.ศยามล	ราตรี
นายศรศิลป์	สีหมนตรี
นายศรัณย์	ขุลาศรี
น.ส.ศรัณย์รัตน์	โชคเจริญ
นายศรันย์	บุญจันทา
นายศรายุทธ์	โชวใจมีสุข
ด.ช.ศรายุทธ	หาที
ด.ช.ศราวุฒิ	กองพันธ์
นายศราวุฒิ	ศิริกุล
นายศราวุธ	วุ่นสุข
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นายศราวุธ	สืบนาวิน
นายศรี	จีนพันธ์
นายศรี	เหง้าโอสา
ม.ร.ว.ศรีกิติ	ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
นางศรีคำา	ตะแอะชู
นายศรีจันทร์	โกแสนตอ
นายศรีชัย	กิมสวนซัว
นายศรีเทน	อุตขา
นางศรีธร	พันธ์โกศล
นายศรีนันท์	ไทยใหม่
นางศรีไพร	ไทยประเสริฐ
นายศรีมูล		อินทจักร
ด.ญ.ศรุตา		กาวน
นายศศธร	โกศัลวิตร
นางศศิธร	ใจพุดซา
นายศศิพงศ์	พบขุนทด
นางศศิมา	โอสถศิลป์
น.ส.ศศิมาภรณ์	แก้วพิลา
นายศักครินทร์	พงษ์ษา
นายศักดา	บุระคำา
นายศักดา	ศิริเวช
พระภิกษุศักดาวุธ	ดวนใหญ่
นายศักดิ์	เที่ยงตรง
นายศักดิ์ชัย	ปานทอง
นายศักดิ์ชัย	วรรณสุทธิ์
นายศักดิ์ชาย	โควสุรัตน์
นายศักดิ์ดา	จันเวียง
นายศักดิ์ดา	พลศรี
นายศักดิ์ดำารงค์	เรืองคำา
นายศักดิ์ธิชัย	ดาศรี
นายศักดิ์นรินทร์	ช่วงศรี
นายศักดิ์นิพนธ์	บุญแก้ว
นายศักดิ์ศรี	นามโคตร
นายศักดิ์ศรี	สุทธิประภา
นายศักดิ์สิทธิ์	ศรีจงเจริญ
นายศักดิ์สิทธิ์	โสฬศ
นายศักดิ์สุนทร	แมนสถิตย์
นายศักดิ์สุวรรณ	ศรีสุพรรณ

นายศาตร์	เจียมเมืองปัก
นายศานิด	วงษ์ต่าย
นายศาล	องอาจ
นายศิขริน	สุคนธ์
น.ส.ศิรกัลป์	ธนะทักษ์
นายศิรญา	เพิ่มสูงเนิน
น.ส.ศิรดา	สุพรรณพงศ์
นายศิรพล	มีพงษ์
นายศิรวุฒิ	ทองจำารูญ
น.ส.ศิรสา	ศิริชยาพร
น.ส.ศิริกุล	จงสมจิตต์
ด.ช.ศิริชัย	โสนาชัย
น.ส.ศิรินารถ	คล่องดี
ด.ช.ศิริพงศ์	แสนชนะ
สิบเอกศิริพงษ์	พรหมศรี				
ด.ญ.ศิริพร	จันทร์วงษ์
น.ส.ศิริพร	ห้วยหงษ์ทอง
นางศิริมา	พ่อครวงค์
น.ส.ศิริลักษณ์	สุขเภรี
ด.ญ.ศิริวิมล	รัตเพ็ชร
สามเณรศิริศักดิ์	อิ่มใจ
นายศิลปิน	อินทขันตี
ด.ช.ศิวกร	มาภิวงค์
ด.ช.ศิวพัฒน์	สมบูรณ์
นายศิวาพงศ์	จันทร์เสงี่ยม
น.ส.ศิสุดา	แซ่ตั้ง
นายศุกรี	ส่งสุข
นายศุภกิจ	แก้วจันดา
นายศุภกิจ	บุญศรีวิเศษ
นายศุภกิจ	รุ่งบุญฤทธิ์
พลฯศุภกิตติ์	เพชรสุขสันติ์
นายศุภชัย	ฆารสินธุ์
นายศุภชัย	ชีวะวิบูลย์พันธ์
นายศุภชัย	นามทมาตร
นายศุภชัย	ผดาวัลย์
นายศุภชัย	ผาสุขจิตร
นายศุภชัย	ยำ่ายวน
นายศุภชัย	วงษ์เวช

นายศุภชัย	อินทร์สุวรรณ
นายศุภโชค	ธนะวิชัย
ด.ช.ศุภโชค	ศรีถาวร
นายศุภมิตร	ชาวนำ้าโมง
นายศุภรัตน์	เมืองสนธิ์
นายศุภรุจ	ศรีศิริ
นายศุภฤกษ์	คณทา
นายศุภฤกษ์	วรุณศรี
นายศุภวัฒน์	คาสมบัติ
นายศุภสิทธิ์	พีรเมธางกูร
นายศุวัฒน์	ชุติธนธีระกุล
นายเศรษฐ์	ป๊อกหลง
นายเศรษฐา	แสงเดือน
พ.จ.ต.เศรษฐา	แสนทวีสุข
นายเศษถา	แสงชมภู
น.ส.ษมาภรณ์	ชื่นบุญ
นายสกุณา	มิตรวงษา
นายสงกรานต์	บุญหล้า
นายสงกรานต์	ฝ่าฝน
นายสงกรานต์	สุขรมณ์
นางสงวน	น้อยจ้อย
นายสงวน	เสนารินทร์
นายสงวนศักดิ์	ต้นภูเขียว
นายสงวนศักดิ์	บัวมาศ
นายสด	เสือสง่า
นายสถาพร	แก่นจรรยา
นายสถาพร	คำามาดี
นายสถาพร	เฟื่องเขียว
นายสถิต	ไชยเลิศ
นายสถิตย์	บุญเทพ
นายสถิตย์	บุญเที่ยง
นายสถิตย์	มาลาสาย
นายสถิตย์	สิงห์อาจ
นายสน	บุญช่วย
นายสน	แสนศิริ
นางสนใจ	รัตนะ
นายสนชัย	สาระรัมย์
นายสนทยา	สารนาเรียง
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นายสนม	เลาหะพานิช
นายสนอง	คำาขวัญ
นายสนอง	ผู้ท่วม
นายสบู่	อุส่าห์รัมย์
นายสมเกียรติ		ห้วยใหญ่
นายสมเกียรติ	จันทร์สว่าง
นายสมเกียรติ	ภุมรินทร์
นายสมเกียรติ	โลไธสง
นายสมเกียรติ	วงษ์น้อย
นายสมเกียรติ	สังขพันธ์
นายสมเกียรติ	สาธร
นายสมคิด	ตรีศาสตร์
นายสมคิด	บุญมี
นางสมคิด	วิเศษเจริญ
นายสมคิด	เหล่าลาด
นายสมคิด	อุดอามาตย์
นายสมจิตร	แก้วเสน่ห์
นางสมจิตร์	เทียนทอง
นางสมจิตร	บำารุงเดช
น.ส.สมจิตร	วันเพ็ญ
นายสมจิตร	หว่างแย้ม
นายสมใจ		ศรีชูยงค์
นายสมใจ	โทนอุบล
นางสมใจ	เปลี่ยนชื่น
นายสมใจ	โพธิ์ศรี
พระภิกษุสมใจ	วันหลัง
นางสมใจ	ศรีนวล
ด.ช.สมใจ	ศรีรุ่งเรือง
นายสมชัย	กำาจัด
นายสมชัย	เจือจันทึก
นายสมชัย	ตลอดแก้ว
นายสมชัย	ประจิตร
นายสมชัย	วงษ์เครือสอน
นายสมชัย	ส่องแสง
นายสมชาย	เกษแก้วเกลี้ยง
นายสมชาย	ขอมีกลาง
นายสมชาย	ไชยราช
นายสมชาย	แซ่โซว

นายสมชาย	โตเจริญ
นายสมชาย	ทองฝุ่น
นายสมชาย	บุญสาร
พระภิกษุสมชาย	เยี่ยมชื่น
นายสมชาย	รอดงาม
นายสมชาย	ศรีเพ็ชร
นายสมชาย	ศิลานนท์
นายสมชาย	สังขเนตร
นายสมชาย	สารีนาค
นายสมชาย	สีตาแก้ว
นายสมชาย	สุขเกษม
นายสมชาย	สุรชาติเมธากุล
นายสมชาย	แสนดี
นายสมชาย	หวานเสนาะ
นายสมชาย	อรุณขัน
นายสมชาย	อารีวงษ์
ด.ช.สมเดช	ฆ้องน้อย
นายสมทรง	ครูเวียง
น.ส.สมทรง	ใจยงค์
นายสมทรง	สุขอิ่ม
นายสมทรง	อิ่มชู
นายสมนึก	ตรีขันธ์
นายสมนึก	ทองดอนเหมือน
นางสมนึก	ศิริเมร์
นายสมนึก	แสงสืบ
นายสมบัติ	ดาทอง
ร.ท.สมบัติ	นาคจำาศีล
นายสมบัติ	พนามี
นายสมบัติ	มิตะมะ
นายสมบัติ	ศิริวิรวัฒน์
นางสมบัติ	อำาคาล้า
นายสมบุญ	จันทร์พงษ์
นายสมบุญ	วิชัยวงษ์
นายสมบูรณ์		มีจันทร์
นายสมบูรณ์	ขันติวงษ์
นายสมบูรณ์	ใจจุลละ
นายสมบูรณ์	โฉมยงค์
ด.ต.สมบูรณ์	ต๋าคำา

นายสมบูรณ์	ทุมพันธ์
นายสมบูรณ์	ประเสริฐรัมย์
นายสมบูรณ์	เภาพาน
นายสมบูรณ์	มอบมิตร
นายสมบูรณ์	มะธิตะถัง
นางสมบูรณ์	มะธิอาราม
นายสมบูรณ์	ศีระทา
นายสมบูรณ์	สวัสดิ์พงษ์
นายสมประสงค์	กล่อมเทศ
นางสมประสงค์	พืชผล
นายสมประสงค์	สมมูล
น.ส.สมปอง	เค้าไฮ
นายสมปอง	ทองคำา
นายสมพงศ์	จะสูงเนิน
นายสมพงษ์	ชาญวิจิตร
นายสมพงษ์	ทองแย้ม
นายสมพงษ์	เปิ้นยา
นายสมพงษ์	แฝงสูงเนิน
นายสมพงษ์	พัชนี
นายสมพงษ์	พี่พิมาย
นายสมพร	คำาสม
นางสมพร	จันทร์หอม
นางสมพร	ชารีวงศ์
นายสมพร	โทขันธ์
จ.ส.อ.สมพร	พลเยี่ยม
นายสมพร	ยาโน
นายสมพร	เรืองศิริลักษณ์
นายสมพร	ศรีสุข
นายสมพร	สังข์สำาโรง
นายสมพร	สิทธิ์ตา
นายสมพร	สีมีบุญ
นายสมพร	สุภิบาล
นายสมพาน	คำาภูบาล
นายสมพาน	ภูตะเวช
นายสมพิศ	ภูริสวัสดิ์พงศ์
นายสมภพ	เขียวเซ็น
นายสมภพ	บุญสิทธิ์
ด.ต.สมภพ	ผ่องจิตร
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นายสมภพ	พงษ์เมธี
นายสมภพ	สมสุข
นายสมภพ	สอนคร้าม
นายสมภัก	กรอิ่ม
นายสมมาตร	จิตร์ดอน
นายสมมุ่ง	สัตยาคุณ
นายสมมุติ	พิลาปา
นายสมยง	สมบุตร
นางสมยงค์	ทองมาก
พลฯสมยศ	นนทพัฒน์
นายสมยศ	น้อยมาลา
นายสมยศ	แสนโคตร
นางสมร	จันทร์สง่า
นายสมร	บุตะมะ
นายสมร	พงษ์คำาผาย
นายสมร	เสนารัตน์
นายสมรัก	คนสัน
นายสมรัก	จันทร์คุ้ม
นายสมรักษ์	นาทาม
นายสมรักษ์	วนาสรณ์
น.ส.สมฤดี	เรืองศรี
น.ส.สมฤทัย	ดำารงค์เนิน
น.ส.สมศรี	ฉิมพาลี
นายสมศรี	สมนึก
นายสมศักดิ์	โกมลปาณิก
นายสมศักดิ์	เครากระโทก
นายสมศักดิ์	จวงจันทร์
นายสมศักดิ์	เจริญชัย
นายสมศักดิ์	ชาสงวน
นายสมศักดิ์	แซ่ตั้ง
นายสมศักดิ์	ทองแสง
นายสมศักดิ์	ทัพสุริย์
นายสมศักดิ์	เนตรสกุล
นายสมศักดิ์	บำารุงวงศ์
นายสมศักดิ์	บุญมา
นายสมศักดิ์	บุตตาหึง
นายสมศักดิ์	พันธ์พรม
นายสมศักดิ์	ลิมปานุภาพ

นายสมศักดิ์	สมรัตน์
นายสมศักดิ์	เหล่าเศรษฐศาสตร์
นางสมศิริ	หาญอุดมลาภ
นายสมหมาย	เกิดสมบุญ
นายสมหมาย	ดาศรี
นายสมหมาย	วงศ์ประเทศ
นายสมหมาย	สำาลี
นายสมหมาย	สิงห์วิสุทธิ์
นายสมหวัง	คำาเหลี่ยม
นางสมหวัง	เทียนฤทธิ์เดช
นายสมหวัง	โปรยทอง
นายสมหวัง	ริ้วนาค
นายสมอน	มุตติกา
นางสมัย	เขจรศาสตร์
นายสมัย	คำาหล้า
นายสมัย	งามตา
นายสมัย	จันลา
นายสมัย	ไชยโคตร
นายสมัย	ทองชาติ
นายสมัย	บุญบู่
นายสมาน	ชมเชี่ยวชาญ
นายสมาน	ศรีพรม
นายสมาน	สีโลน
นายสมิต	แซ่ลี้
น.ส.สมิตตา	เธียรประดับโชค
นายสยาม	ละออง
ด.ช.สรภณ	ส้มสุ่ม
นายสรรค์จักรพงษ์	จันทร์สุคนธ์
นายสรรพาวุฒิ	สวยสม
พระภิกษุสรวิชญ์	ศรีสมบัติ
นายสรวิศ	เตชะนัง
นายสรศักดิ์	คำาศรีริรักษ์
ด.ญ.สรสวรรค์	สุขชื่น
นายสรายุทธ	แก้วประเสริฐ
นายสราวุฒิ	บุญเจริญ
นายสราวุธ	ปัญญาบุตร
นายสราวุธ	สีมา
นายสโรจน์	สัปทน

นายสลอง	คงกุทอง
นายสวัสดิ์	โคตรภูเวียง
นายสวัสดิ์	ธรรมนิทรา
นายสวัสดิ์	พิกุล
นายสวัสดิ์	พิมพ์รักษา
นายสวัสดิ์	ภูพองตา
นายสวัสดิ์	หมู่ประเสริฐ
นายสว่าง	ลายเมฆ
นายสวาด	ประจิมทิศ
นายสวาท	ศรีโคตรจันทร์
นายสหภพ	บุญศรี
ด.ช.สหภาพ	แช่มงาม
นายสหัส	ทำาชอบ
นายส่องฟ้า	บรรเทิงใจ
นายสอน	สังอยู่
นายสะไกร	คำาทองอินทร์
นายสะท้าน	กุลจีน
นายสะอาด	กระเบื้องกลาง
นายสังข์ทอง	ยืนยาว
นายสังข์วาล	แย้มสรวล
นายสังคม	โล่ป้อง
นายสังวรณ์	สารการ
นายสังวาลย์	เชี่ยวชาญ
นายสังวาลย์	สิมหม้อ
นายสัจจา	แก่นโนนสังข์
นายสัญญา	จงจิตต์
นายสัญญา	จารุทรัพย์ธนสาร
นายสัญญา	ดาศรี
ด.ช.สัญญา	เดชา
นายสัญญา	ตุลาผล
พระภิกษุสัญญา	ทองบำาเรอ
นายสัญญา	ปลั่งกลาง
นายสัญญา	สุดทวา
ด.ช.สัณห์พิชญ์	สุริยา
นายสัตนาม	ดาริวาล
นายสันติ	นาคเสน
นายสันติ	แพงลม
นายสันติ	สัตยาบรรพ
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นายสันติ	อินทรีย์
นายสันติราช	คำาหอม
นายสันติสุข	สินธุชาติ
นายสันทัด	ประสพสุข
นายสันธยา	กุลศิริ
นายสัมฤทธิ	แดนเจริญ
นายสาคร	จันต๊ะอุตม์
นายสาคร	ซาคำา
นายสาคร	พรมบุตร
นายสาคร	พูนเอียด
นายสาคร	รัตนหงษา
นายสาคร	สิงห์ศิลา
ส.ณ.สาคร	อุทัยแสน
นายสาธิต	ภิญโญ
ด.ต.สามารถ	พ่วงทอง
นายสามารถ	สุขสมบูรณะ
น.ส.สายชล	กลิ่นหอม
นายสายชล	คนงาน
นายสายทอง	อุทา
น.ส.สายฝน		แสนสุข
นายสายฝน	บุญปัญญา
นางสายฝน	ศรีสัจจา
นางสายภินย์	ภาคน้อย
นายสายยันต์	ศรีพุทธา
นางสายรุ้ง	โลเกตุ
นางสายลม	ฉำ่าศรี
นายสายัณห์	เปรื่องวิชา
นายสายัน	บุญมี
นายสายัน	มั่นคง
นายสายันต์	สุภา
นายสารัช	อุทัยรัมย์
นายสาโรจน์	โคกทอง
น.ส.สาลินี	บุญลาภ
นายสำานวน	ชาวยศ
นายสำาเนียง	ชัยโต
นายสำาเนียง	ศรีแก้ว
นางสำาพันธ์	สังสิทธิ์
นายสำารวน	เวศมูลา

นายสำารวย	บรรดาศักดิ์
นายสำารวย	พรมลาย
นายสำารวย	พันธ์เดช
นายสำารวย	รัตนะ
นายสำาราญ	แจ่มศรี
นายสำาราญ	บุตรวงศ์
นายสำาเร็จ	ไกรศร
นายสำาเริง	เจริญหิรัญชัย
นางสำาเริง	บรรเทิงจิตต์
นายสำาเริง	บัวลอย
นายสำาเริญ	เซียงหนู
นางสำาลี	มาลัยมาตร์
นายสำาลี	แย้มเกษร
นายสำาเลิง	ศิริเมย์
นายสำาอาง	ซื่อตรง
นายสิงห์ชัย	หล่อทอง
นายสิงห์ทอง	วงษ์พระจันทร์
นายสิงหะ	บุญธรรม
น.ส.สิตานัน	ธัญญเจริญ
นายสิทธิ	สุวรรณี
นายสิทธิกรกฤตย์	บำารุงจิต
นายสิทธิชัย	นาคจีน
นายสิทธิชัย	พรมราช
นายสิทธิชัย	ศรีโสภา
นายสิทธิชัย	สมาทอง
นายสิทธิชัย	สมิตาสิน
นายสิทธิโชค	กลิ่นชื่น
นายสิทธิโชค	กาญจนวาศ
นายสิทธิ์ทิพย์	คุณวุฒิประไพ
นายสิทธินันท์	เอี่ยมศศิธร
นายสิทธิบุญ	ทางดี
นายสิทธิพงษ์	ดวงมณี
นายสิทธิพงษ์	ผกาพันธ์
นายสิทธิพร	เกิดแก้ว
นายสิทูล	บิดัย
นางสิน	สกุลวงศ์ธนา
นายสินธน	ขาวแก้ว
นายสินศักดิ์	แซ่จัน

นายสินาท	กัณหสุวรรณ
น.ส.สินีนาฏ	พรพรหมโชติ
นางสินีนาถ	บุญทวีสกุล
ส.ต.ต.สิรภพ	สิงห์สำาราญ
น.ส.สิรยากร	ผิวอ่อน
นายสิรศักดิ์	เอื้อธนาพงศ์
นางสิราวรรณ	พลวิฑูรย์
นายสิริชัย	พิชยานนท์
น.ส.สิริมา	ไชยเนตร
น.ส.สิริรัตน์	สมชิต
นางสิริลักษณ์	ณ	ลำาพูน
น.ส.สิริวรรณ	อยู่เขียว
นายสิริวัฒน์	จันทร์เสริมพงค์
นายสิวพรรณ	ศรียอด
นางสิวลี	พลายงาม
นายสี	ไกรรบ
นายสี	สุขจันทร์
นายสีดา	ทองใบศรี
นายสีเทา	กระแสโสม
นายสีนวน	ปู่โท๊ะ
นายสืบวงศ์	วินิจจิตร์
นายสุกรี	ธนภูติพันธ์
นางสุกฤตา	ทรัพย์สุภีระ
ด.ญ.สุกัญญา	เนียมสุวรรณ
นางสุกัญญา	บุ้งทอง
นายสุเกียรติ	สุรินธรรม
นายสุข	แซ่เฮ้ง
นางสุขชื่น	ธนเศรษฐ
นายสุขประเสริฐ	นรศรีหา
นายสุขสถิตย์	สุภีคำา
นายสุขสรรค์	โคโตศรี
นายสุขสัน	ศรศักดา
นายสุขสันต์	พรมเสมอ
นายสุขสันติ์	สีดาคำา
นายสุขะ	แซ่เฮ้ง
นายสุคนธ์	สังวาลย์ทรัพย์
นายสุควบ	แรงจบ
นายสุจินดา	พรโสม



49

นายสุจินต์	สีนำ้าคำา
นายสุชัย	คงคาชาติ
น.ส.สุชาดา	คำาหงษา
น.ส.สุชาดา	ศรีอัดชา
น.ส.สุชาดา	เสงี่ยมจิตร์
นายสุชาติ	ควรรับผล
นายสุชาติ	นิลนนท์
นายสุชาติ	บุตรสอง
นายสุชาติ	มาตรา
นายสุชาติ	แสงสระคู
นายสุชาติ	เหลาทอง
นายสุชีพ	ดรุณพันธ์
นายสุชีพ	โอตตัปปานนท์
นายสุดเขต	ม่วงทิม
นายสุดใจ	ประทุมรัตน์
นายสุดธิธาร	ตั้งเขตมงคลสุข
นางสุดสาคร	ดอนเป๊ะ
นายสุดสาคร	ทองศรี
นางสุดารัตน์	นายโซ๊ะ
นางสุดารัตน์	มณีแดง
ด.ช.สุทชัย	ใจธรรม
นายสุทธิ	ทองญวน
นายสุทธิ	นาคะปักษิณ
นายสุทธิคุณ	สมัครการ
นายสุทธิชัย	ทองลิ่ม
นายสุทธิชัย	สีหาบุตโต
นายสุทธิพงษ์	ทองรวย
นายสุทธิพงษ์	สุทธิอาคาร
นายสุทธิพจน์	ประกอบสุข
นายสุทธิรักษ์	ชื่นคุ้ม
นายสุทธิราช	นพโสตร
น.ส.สุทธิลักษณ์	ถนอมสาโรช
นายสุทธิวรรณ	จิรบุรณทรัพย์
นายสุทัศน์	เจริญวงศ์
นายสุทัศน์	บุญเยี่ยม
นายสุทัศน์	วงศ์วรรณ์
นายสุทัศน์	สิงห์โท
นายสุทัศน์	หลวงมะใส

นายสุทิน	แข็งแรง
นายสุทิน	ตันสันเทียะ
นายสุทิน	สุวรรณสินพันธุ์
นายสุทิน	อินทะพันธ์
ร.ต.สุเทพ	ไทยทอง
นางสุธาทิพย์	พิชญไพบูลย์
น.ส.สุธาสินี	เบ้าแดง
นายสุธิราช	กระสังข์
นายสุนทร	ไข่มุกข์
นายสุนทร	จิระชาติ
นายสุนทร	ชาญไชยกรรม
นายสุนทร	ดวนใหญ่
นายสุนทร	ดิษฐากรณ์
ด.ช.สุนทร	ปะลาว
นายสุนทร	พฤฒิมาศ
นายสุนทร	วรรณโนมัย
นายสุนทร	สุวรรณ
นายสุนทร	แสนอุบล
นายสุนทร	โสภาพันธ์
นายสุนทร	อารัมภะ
นายสุนทร	อุ่นชิม
นางสุนทราพร	สายสมบัติ
นายสุนัน	เชื้อหมอดู
นายสุนันท์	คุณะ
นายสุนันท์	จำาปาทอง
นางสุนันท์	จำารูญ
นายสุนันท์	ใยสูบ
นายสุนันท์	วรชินา
พลฯสุนันท์	สารสำาคัญ
น.ส.สุนันทา	กุศลวงษ์
นายสุนัย	ตาลชัยสงค์
นายสุนัล	วงศ์นารัตน์
นางสุนารี	แสงทอง
นายสุนิล	วิสียา
น.ส.สุนี	นำาทอง
นายสุนีย์	เดชผล
น.ส.สุนีย์	พ่วงขำา
น.ส.สุนีย์	เอี่ยมปรีชา

นายสุปัญญา	นันทพันธ์
นายสุปัน	เชียงสวนจิก
นายสุพจน์	แก้วเชียงกุล
นายสุพจน์	เทียนงาม
นายสุพจน์	เนตรโกศล
นายสุพจน์	บัวกรด
นายสุพจน์	ประสงค์สุขสันต์
นายสุพจน์	วาลุน
นายสุพจน์	อยู่จงดี
นายสุพรรณ	จันทะนนท์
นางสุพรรณ	บุญไพโรจน์
นายสุพรรณ	เพชรเลิศ
นางสุพรรณ	ริมคำา
น.ส.สุพรรณี	ดีสวัสดิ์
น.ส.สุพรรณี	ศรีแก้ว
น.ส.สุพรรณี	หิรัญสุข
นายสุพล	จันทร์พงษ์
นายสุพล	บุญสุข
นายสุพล	ยะโสภา
นายสุพัฒ		อินวันนา
นายสุพัฒน์	คูณมี
นายสุพัฒน์	เจียรจรูญศรี
ด.ญ.สุพัตรา	ทัตตวุฒิคุณ
นางสุพิชฌนันท์	มากช่วย
นายสุภกิจ	บุญลึก
นายสุภัทร	มีมาก
น.ส.สุภัสสร	มงคลคำา
นางสุภาณี	เกตุแย้ม
น.ส.สุภาพ	ลิ้มสกุล
น.ส.สุภาพร	คงคณานุกูล
น.ส.สุภาภรณ์	ยิ้มย่อง
ด.ญ.สุภาภรณ์	เยท่าตะโก
น.ส.สุภารัตน์	ปิยธรรมานนท์
น.ส.สุภาวดี	ธีระกัน
น.ส.สุภาวดี	เพ่งพินิจ
น.ส.สุภาวดี	มิ่งเมือง
น.ส.สุมล	ผลเจริญ
น.ส.สุมาลย์	รอดนางบวช
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น.ส.สุมิตตา	จิระสุข
นายสุเมธ	วรรณทอง
นายสุรกานต์	ราชกรม
นายสุรชัย	เข็มนาค
นายสุรชัย	นิลสกุลชัยพร
นายสุรชัย	เวียงอินทร์
นายสุรชัย	ศรีสมมาตย์
นายสุรชัย	สุดหอม
นายสุรชาติ	ป้องคำา
นายสุรเชษฐ์	ชาติยานนท์
น.ส.สุรณี	ศรีพลอย
นายสุรเดช	บรรลือศักดิ์
นายสุรเดช	รุ่งอรุณจันทรา
นายสุรพงศ์	จิรานุวัฒนวงษ์
นายสุรพงษ์	ยืนยง
นายสุรพงษ์	รื่นจิตร์
นายสุรพล	เดชะวงค์
นาวาตรีสุรพล	ปทุมมารนันทน์
นายสุรพันธ์	เที่ยงโคกกรวด
นายสุรวุฒิ	แจ่มมี
ด.ช.สุรวุฒิ	พันงิ้ว
นายสุรวุฒิ	ยอดโรจน์
นายสุรศักดิ์	กิตติสมนาคุณ
นายสุรศักดิ์	แซ่โก
นายสุรศักดิ์	นพรัตน์
นายสุรศักดิ์	บุญฑล
นายสุรศักดิ์	ไพทักษ์ศรี
นายสุรศักดิ์	ภูคงคา
นายสุรศักดิ์	ศรีหิรัญ
นายสุรศักดิ์	เสนาะพิณ
นายสุรสิทธิ์	บรมฤทธิ์
พลฯสุรสิทธิ์	บุรพลชัย
นายสุระ	แสนสระดี
นายสุระชน	ยังพะกูล
นายสุระชัย	อารีย์ญาติ
นายสุรัตน์	คำางาม
นายสุรัตน์	บุญชื่น
นายสุรัตน์	ภักดีสมัย

น.ส.สุรัตน์	สุขเกษม
นายสุรัตน์	หัวดอน
นายสุรัตน์	อนันทขาล
นายสุราษฎร์	ใสใจดี
น.ส.สุริดา	นรดี
นายสุรินทร์	แก้วจินดา
นายสุรินทร์	เจนวีระนนท์
นายสุรินทร์	ธิจันทร์
นายสุรินทร์	บุษดี
นายสุริภัทร	เชื้อปุย
นายสุริยะ	รัตนพันธ์
นายสุริยันต์	ศรีพลชัย
นายสุริยา	กัณหา
นายสุริยา	ทับทิมหิน
นายสุริยา	บุญสอน
นายสุริโย	พูลศรี
น.ส.สุรีย์พร	ทองก้านเหลือง
น.ส.สุรีย์รัตน์	เจตจินดา
นางสุรีรัตน์	พยัพ
นายสุลัย	บุญประเสริฐ
น.ส.สุวดี	ภูสมยา
นายสุวมิตร	ประทุมชัย
นายสุวรรณ	จันใด
นางสุวรรณ	ฉัตรัตติกรณ์
นายสุวรรณ	ไตรเลิศ
นายสุวรรณ	พิณพงษ์
นายสุวรรณ	สมธรรม
นายสุวรรณ	สัตนันท์
นายสุวรรณภูมิ	ฮงทอง
นายสุวรรณรัตน์	ณ	หนองคาย
น.ส.สุวรรณา	กุสลางภูรวัฒน์
นางสุวรรณา	สุระ
นายสุวัฒน์	ชาญประเสริฐ
นายสุวัฒน์	นิงคลี
นายสุวัฒน์	ฮงทอง
นายสุวิชา	คำาจุ้ย
นายสุวิชา	บุตรสาระ
จ.ส.ต.สุวิทย์	เจียมสากล

ว่าที่	ร.ต.สุวิทย์	ไชยเมืองราช
นายสุวิทย์	ตู้ทอง
นายสุวิทย์	ทรัพย์มัก
นายสุวิทย์	ทองอุดม
นายสุวิทยา	งามเนตร
น.ส.สุวิมล	สิงห์สถิตย์
นายสุวุฒิ	กนกประทีปทิพย์
นายสุเวทย์	แวงวรรณ
น.ส.สุสี	นุชาติ
นายเสกสม	ภูผา
นายเสกสรร	กองธรรม
นายเสกสรร	บุญคง
นายเสกสรร	บุตรชัย	
นายเสกสรรค์	ใบเขียว
นายเสกสัณห์	จันทร์โท
นายเสฏฐวุฒิ	ทรัพย์เย็น	
นายเสฐียร	ผาทิพย์
นายเสถียร	จำาปาสา
นายเสถียร	อิทธิจันทร์
นายเสน่ห์	กิ่งปามัน
นายเสน่ห์	ชัยเลิศ
นายเสนอ	หงส์โต
นายเสนาะ	บำารุงวัด
นายเสนาะ	สันติเพชร
นายเสนีย์	เรืองเนตร์
ด.ต.เสนีย์ศักดิ์	พึ่งพินิจ
นางเสริม	ชาญสูงเนิน
น.ส.เสริม	ผูกแก้ว
นายเสริมศักดิ์	แซ่อึง
นายเสริมศักดิ์	เลาหบุตร
นายเสรีวัฒน์		ดวงสุภา
นางเสาวณีย์	นาโพธิ์
น.ส.เสาวลักษณ์	นิตยารส
น.ส.เสาวลักษณ์	ศศิขัณฑ์
นางแสงจันทร์	แสงคำาสุข
นางแสงเดือน	เชียงพันธ์
นายแสงทอง	โสดา
นายแสงเทียน	สำาเภา
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นายแสงสุรีย์	อินอร่าม
นางแสงโสม	แซ่จึง
นายแสดง	บุญศัพย์
นายแสน	คาสมบัติ
นายแสนคม	ฉิมจิ๋ว
พระภิกษุแสนระวี	บุดดีวงษ์
นายแสนศักดิ์	แซ่เอียว
นายแสนศักดิ์	สัตย์ซื่อ
นายแสวง	ธานี
พระภิกษุแสวง	วงศ์ปัญญา
นายแสวง	สุขน้อย
น.ส.โสพิศ	อรุณวิทย์
นายโสภณ	ฉวางวงศานุกูล
นายโสภณ	อำ่าสกุล
นายโสวัตร	โคตรรักษา
นายไสว	งิ้วงาม
นายไสว	อินทร์จันทึก
นางหงษ์หยก	อุ้ยเว้ง
น.ส.หน่อแต้คืม	ผลเกิดคุณธรรม
น.ส.หน่อลือพอ	ตระกูลพัดทอง
นายหนึ่ง	เงินยวง
นายหนึ่ง	สุขเกษม
น.ส.หนึ่งฤทัย	โกทัน
นายหนูกร	กึ่มทอง
นายหนูไกร	สภาพล
ด.ต.หนูเตียง	เกษีสังข์
นายหนูปอน	จำาลองเพ็ง
นายหนูผัน	กุดวงค์แก้ว
น.ส.หนูพิน	คุณทน
นางหนูเพียร	ธรรมคำา
น.ส.หนูเวียง	จำาปากุล
นายหมื่น	ทารถ
น.ส.หยวน	นามฮง
น.ส.หฤทัย	นิ่มเนียน
นายหล่อพี	แซ่หลี่
นายหละ
นายหวั่น	ศรีบุญชู
นางหวานใจ	เวรวรณ์

นางหวิน	คันธเนตร
นายหาญ	พนาสนธิ์
นายหาญชัย	กิจเวชเจริญ
นายหาญณรงค์	ปั้นสวัสดิ์
นายหิรัญญ์	เอี่ยมขอพึ่ง
นายเหมันต์	โพธิ์ทิพย์
นายเหินฟ้า	สิงห์ธรรม
นางแหว่น		กุลทะโสม
นายไหม	เจียมตน
นายไหล	กงนะ
นายองอาจ	สุทธิประภา
นางองุ่น	จิตรีโท
นายอดินันท์	วังงาม
นายอดิศร	ทรัพย์บุญมี
นายอดิศร	ทองเพชร
นายอดิศักดิ์	ชัยทะ
นายอดิศักดิ์	เชียงสันเทียะ
นายอดิศักดิ์	ทองนาค
นายอดิศักดิ์	นำาสา
นายอดิศักดิ์	ยุทไธสง
นายอดุน	ภูมิมะนาว
นายอดุล	ตาปราบ
นายอดุล	เศษสุวรรณ
นายอดุลย์	ชัยธงรัตน์
นายอดุลย์ศักดิ์	ศรีกัสสป
นางอติกานต์	จีนเกษร
นายอธิชัย	สุธรรมพิจิตร
นายอธิพันธ์	อยู่ประพัตร
นายอธิวัฒน์	กุลนิธิภัทรนันท์
นายอธิวัฒน์	แตงกระโทก
นางอนงค์ลักษ์	ลั่นแหยม
นายอนันต์	กำาแก้ว
นายอนันต์	แก้วศรีนวล
นายอนันต์	เผือกฉุย
นายอนันต์	สุขสำาราญ
นายอนันต์	แสนใจบาล
นายอนันตชัย	กุลวงษ์
นายอนันต์ศักดิ์	แพงทอง

นายอนันท์	พินทะกัง
ด.ช.อนาวิล	ปานไธสงค์
นายอนิรุตย์	ปัญญาวุฒิ
น.ส.อนึง	จีนเกา
นายอนุกูล	ธัญญรักษ์
นายอนุชัย	เจริญยิ่ง
นายอนุชา	โคตสา
นายอนุชา	แดงโสภา
นายอนุชิต	คำ้าชู
นายอนุพงษ์	เทียนธรรม
นายอนุพงษ์	วงษ์ญาติ
นายอนุพงษ์	สมภาร
นายอนุพร	จันทร์ณรงค์
นายอนุพล	ค่อมสิงห์
นายอนุรักษ์	โกนกระโทก
นายอนุรักษ์	ไชยวงษา
นายอนุรักษ์	ไผครบุรี
นายอนุวัช	นาปัญญา
นายอนุวัฒน์	เทพศิลป์วิสุทธิ์
นายอนุวัฒน์	นิลรากเพ็ชร
นายอนุวัตร	มหาปัน
นายอนุศักดิ์	คำาตุ
นายอนุศักดิ์	วิสุทธิปัญญา
นายอนุศักดิ์	สุนทรสุข
นายอนุสรณ์	เกื้อกูล
นายอนุสรณ์	บัวใหญ่
นายอนุสรณ์	บุญประไพ
นายอนุสรณ์	สุขอำานวย
นายอนุสรณ์	สุขีพจน์
นายอเนก	เกื้อกูลวงษ์
นายอเนก	คเชณชร
นายอเนก	ทูลพุทธา
นายอเนก	พิสมัย
ด.ญ.อภัสรา	พิมสี
ด.ญ.อภิชญา	คงสุขปราโมทย์
นายอภิชัย	คำาหอม
นายอภิชัย	บูชา
นายอภิชัย	สิงห์ขวา
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นายอภิชาต	จอมแปง
นายอภิชาต	มูลนิวาง
นายอภิชาติ	คงปาน
นายอภิชาติ	จิตสมัคร
นายอภิชาติ	นาอ่าง
นายอภิชาติ	ปั้นอุบล
นายอภิชาติ	มีนาค
พระภิกษุอภิชาติ	สีนิล
นายอภิชาติ	อนุพงษ์
นายอภิชาติ	อ่วมเพ็ง
นายอภิชาติ	เอื้อกิจ
นายอภิเชษฐ์	เกตุแก้ว
นายอภิเชษฐ์	พลกัลยา
นายอภิเดช	เนตรศิริ
นายอภินันท์	วัฒน์ธัญญกรรม
นางอภิรดี	ไชยศรี
นายอภิรักษ์	ชุมพาลี
นายอภิรักษ์	มะลิวัลย์
นายอภิรักษ์	ศรีเจริญ
นายอภิรัฐ	แก้วกันหา
นายอภิราม	ประดับสุข
นายอภิลักษณ์	สละวงษ์
ด.ช.อภิวัฒน์	เทจอหอ
นายอภิวัฒน์	ศรีบุระ
น.ส.อภิวัน	เหล็กกล้า
นายอภิศักดิ์	จันทจร
นายอภิศักดิ์	เมืองแสน
นายอภิศักดิ์	แสนโภชน์
นายอภิศักดิ์	อิ๋วสกุล
นายอภิสิทธิ์	แก่นสน
นายอภิสิทธิ์	ขจรเพชร
ส.อ.อภิสิทธิ์	เขาแก้ว
ด.ช.อภิสิทธิ์	ชุมพร
นายอมร	คณะวาปี
นายอมรเทพ	ขำาหาญ
ด.ญ.อมรรัตน์	เอื้อกิตติโรจน์
นายอมรินทร์	กันแพงศรี
นางอรญา	พรหมดี

น.ส.อรทัย	เกตุมณี
น.ส.อรทัย	ทองย่อ
น.ส.อรพินธ์	เติมลิขิตกุล
นายอรรคพงษ์	บุญเกษม
นายอรรณพ	พิมูลขันธ์
นายอรรถ	มังสุลัย
นายอรรถพล	ขจรเลิศลาภ
นายอรรถพล	เขียวสดใส
นายอรรถพล	แซ่ลิ้ม
นายอรรถพล	ปนะฐี
นายอรรถพล	ศรีวิชัย
นายอรรถพันธ์		ถนอมศักดิ์ยุทธ
นายอรรถสิทธิ์	บุญประภาศรี
น.ส.อรวรรณ	จิตประสงค์
น.ส.อรวรรณ	แซ่กัง
ด.ญ.อรวรรณ	แท่นทรัพย์
น.ส.อรวรรณ	สุจริต
น.ส.อรวรินทร์	เผ่าภูธร
นางอรวีร์	วสุชัยพิโรดม
นางอรอนงค์	ภู่ทอง
นายอราม	มากมี
นายอริยะ	เหลืองสุวรรณ
นางอริสรา	ประเสริฐสุข
นายอรุณ	คล้ายน้อย
นายอรุณ	ดอกจันทร์
นายอรุณ	ถ้วนญาติ
นางอรุณวรรณ	ยงโพธิ์
นายอรุณศิลป์	ศรีทอง
นายอลงกรณ์	โสภาวรรณ
นายอวยชัย	ฐานวงศ์
น.ส.อวยพร	อุปพงษ์
นายอ๋อย	สงวนศักดิ์
นายอะเว			
นายอัครเดช	วงศ์คำาจันทร์
นายอัครันทร์	ผสมกุศลศีล
นายอังกูล	คุ้นเคย
นายอังคาร	สว่างรัตน์
นางอัญชนา	บุญเกษม

น.ส.อัญชลี	แสนสุข
นางอัญญรัตน์		สิทธิชัย
นายอัฐพนธ์	เอื้อกิจรุ่งเรือง
นายอัมพร	โยธา
ด.ญ.อัมรา	ศรีภุมมา
ด.ช.อัมรินทร์	พลหว้า
ด.ช.อัมรินทร์	เรืองสุขสุด
นายอัศนัย	ชัยพินิจ
นายอัศนัย	นุ่มอ่อน
นายอัศวิน	สกุลจร
นายอัศวิน	สารพิศ
ด.ช.อัศวิน	อินทร์แก้ว
นายอัษฎางค์	เมืองคุณ
นายอัษฎาวุธ	เครือวัลย์
นายอาขวะ	แซ่หลี่
ด.ช.อาคม	สมบูรณ์อินทร์
นายอาคม	อิ่มจิตร
นายอาจิน	สมชาติ
นายอาชาครินต์	บุญประสพ
นายอาทร	วานิชโช
ด.ช.อาทร	อาจสิน
นายอาทิตย์		สารขันธ์
นายอาทิตย์	กลิ่นดอกพุด	
นายอาทิตย์	จันโทศิริ
นายอาทิตย์	ชนีวงษ์
นายอาทิตย์	ถาวรศักดิ์
นายอาทิตย์	น้อยเทียม
นายอาทิตย์	นันตะวงศ์
นายอาทิตย์	พ่วงสีนวล
นายอาทิตย์	พิมพามา
นายอาทิตย์	โพทะจันทร์
ด.ช.อาทิตย์	ภาวงษ์
นายอาทิตย์	มาพร
นายอาทิตย์	เรียนพิศ
นายอาทิตย์	สูงแข็ง
นายอาทิตย์	หว่างกลาง
นายอาทิตย์	อิทธิเวสสะเลิศ
นายอาทิตย์	เอกวงษา
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นายอาน	หวูวัน
นายอานนท์	ก้อนพันธ์
นายอานนท์	กั่วพานิช
นายอานนท์	ปลดรัมย์
นายอานนท์	พิมพ์แก้วใจ
ด.ช.อานนท์	สังข์ทอง
นายอานันท์	ศิริหล้า
นางอาภรณ์	กมล
นายอามอญ	โฮกชาวนา
นายอารมณ์	จันทร์กระจ่าง
นางอารีย์	ครองยุทธ
นางอารีรัตน์	ตั้งมโนธรรมกิจ
นายอาวุธ	พุทธามาตย์
นายอาวุธ	มาตยาคุณ
นายอำาคา	วงศ์สนิท
จ.อ.อำานวย	คำาใบ
นางอำานวย	ตระกูลอินทร์
นายอำานวย	ทนัญชัย
น.ส.อำานวย	แพงดี
นายอำานวย	ศรีเงิน
นายอำานาจ	เข็มทิพย์
นายอำานาจ	คำาควร
นายอำานาจ	ดำาขำา
นายอำานาจ	นำ้านวล
นายอำานาจ	มณีเรือง
นายอำานาจ	มติยะภักดิ์
นายอำานาจ	วิลา
นายอำาพร	เคนพิมพา
พระภิกษุอำาพร	ทองศรี
นายอำาพล	คลังสมบัติ
นายอำาพล	ทวีผ่อง
นายอำาพันธ์	ณะกลองดี
นางอำาไพ	ชดช้อย
นายอำามาตย์	ตาระพันธ์
ด.ช.อิทธิชัย	ประสานเนตร
นายอิทธิพล	มีแสวง
นายอิทธิพล	อ่อนเอม
นายอิทธิฤทธิ์	อินทะกนก

นายอิทธิวัฒน์		สุวรรณธาดา
นายอิทธิศักดิ์	แก้วพระปราบ
ด.ช.อินทัช	จามีกรรักษ์
นายอินผล	ปัญญา
นายอิสระ	บุนนาค
นายอิสเรส	แก้วรักษ์
นายอุด	นัยนิตย์
นายอุดม	กานุมาร
นายอุดม	แก้วประเสริฐ
นายอุดม	ไกลสุข
นายอุดม	เงินส่องแสง
นายอุดม	แซ่เซียว
นางอุดม	บุญภามา
นายอุดม	พนัสนอก
นายอุดม	สงกา
นายอุดม	อ่อนแก้ว
นายอุดมศักดิ์		สกุลโกน
นายอุดร	จำาปามูล
นายอุดร	พิมพบุตร
นายอุททะยา	ศรีบุญเรือง
นายอุทัย	คำาพรม
นายอุทัย	เชื้อบัณฑิต
น.ส.อุทัยวรรณ	บุญจันทร์
นายอุทิศ	หงษ์ทอง
น.ส.อุทุมพร	ผลทิพย์
นายอุเทน	ศรีโสภา
นายอุเทน	สิงห์วัตร
น.ส.อุเทน	ฮามสาร
น.ส.อุบล	อรุณแสง
นายอุรัตน์	มะณี
นางอุไร	ทองชุ่ม
นางอุไร	ปิ่นวิเศษ
น.ส.อุไร	ฟองคำาตัน
นางอุไร	โอเวนส์
นางอุไรวรรณ	กัณหาสินธุ์
น.ส.อุไรวรรณ	ทองสุข
น.ส.อุสา	ไทยอ่อน
นายเอ	กลมกล่อม

นายเอก
นายเอก	ดอกมณฑา	
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	 “แม่ดอมใช่ม๊ัยคะ	ดอมรถมอเตอร์ไซด์ล้มตอนน้ีอยู่โรงพยาบาล	 
เรามาเที่ยวอยุธยากัน	ดอมขับรถเอง”	สิ้นเสียงโทรศัพท์ปลายทาง	
แม่ตกใจมาก	ดอมขับรถไม่เก่ง	ไปเยี่ยมตา-ยาย	ที่อยู่ต่างจังหวัดก็
ขับรถมอเตอร์ไซด์ของลุงขับรอบหมู่บ้านแค่	๒	ครั้งเอง	แต่แม่ก็คิด
ว่าถึงมือหมอแล้วคงไม่เป็นไร	หมอคงช่วยรักษาได้	เมื่อเดินทางไป
ถึงโรงพยาบาล	เห็นลูกอาการสาหัส	ใบหน้าบวมต้องใช้เครื่องช่วย
หายใจ	 กำามือแน่นเป็นระยะได้	 รับความเจ็บปวด	 แต่ร้องไม่ออก	
แม่แทบขาดใจ	 หมอบอกพ่อกับแม่ว่าศรีษะของน้องได้รับการ
กระแทกอย่างรุนแรง	 แต่แม่ก็ยังมีหวังให้ดอมนอนหลับ	 พรุ่งนี้ตื่น
ขึ้นมาหมอก็ต้องรักษาให้หาย	แต่ก็ต้องใช้เวลา

	 รุ่งเช้าพยาบาลโทรบอกน้องดิ้น	 ตอนนี้อาการแย่ลงจะต้อง
เข้าเอ็กซเรย์อีกครั้ง	 หลังจากนั้นพยาบาลให้พ่อกับแม่เข้าห้องฟัง 
หมออธิบายผลเอ็กซเรย์	สรุปสมองตาย	น้องจะอยู่ได้อีกไม่กี่ชั่วโมง 
ก็จะเสียชีวิต	 ร่างกายน้องสมบูรณ์แข็งแรง	 อวัยวะทุกส่วนจะหยุด
การทำางานช้าลงตามความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย

	 พ่อกับแม่ถามหมอว่ามีทางอื่นอีกไหม	 ถ้าย้ายน้องเข้ารักษา
ที่กรุงเทพฯ	 จะได้ไหม	 หมอบอกจะให้ยื้อชีวิตโดยการผ่าตัดสมอง	
หมอก็ทำาได้	 เป็นการยื้อชีวิตได้อีกไม่นานน้องคงต้องจากไปอยู่ดี	

โดย	น�งสมหม�ย ติ๊บเตปิน

แม่ยังระลึกถึงลูกเสมอ

จากใจ...
     ...ผู้ให้

น�ยธีธัช ติ๊บเตปิน
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แต่น้องต้องทรมานมาก	 ที่ผ่านมาเคยมีญาติของผู้ป่วยให้ยื้อชีวิตจนถึงที่สุด	 โดยการผ่าสมอง	
สุดท้ายก็ต้องจากไปอยู่ดี	 หมอบอกว่าถ้าถามหมอ	 หมออยากให้น้องไปอย่างสงบน้องจะได้ไม่
ทรมาน	 ถ้าไม่มีญาติที่ต้องรอดูใจน้อง	 ก็ขอให้น้องหลับไปอย่างสงบ	พ่อกับแม่บอกหมอว่ายังมี 
พ่ีชาย	 ทำางานอยู่ประเทศลาวขอให้หมอย้ือชีวิตน้องเพ่ือให้พ่ีชายมาดูใจเป็นคร้ังสุดท้าย	 หมอบอก 
จะใช้ยาเร่งความดันช่วยให้น้องได้รอพี่ชาย	 แต่ถ้าน้องรอไม่ไหว	 ไม่อยากให้ปั้มหัวใจ	 น้องจะ
ทรมานมาก	สุดท้ายน้องก็ต้องเสียชีวิตอยู่ดี

	 แม่โทรบอกพี่ชายของน้องให้รีบกลับมาดูใจ	 ดอมจะอยู่กับเราได้ไม่นาน	 มีพยาบาลใจดี 
อนุญาตให้พ่อกับแม่น่ังเฝ้าอยู่กับลูก	 แม่เอาหนังสือสวดมนต์น่ังสวดมนต์ให้ดอมฟังสวดครบหมด 
แล้วก็เร่ิมสวดใหม่อีก	 รอปาฏิหาริย์	 แม่หวังว่าดอมต้องฟ้ืน	 ลูกแม่เป็นคนดีไม่เคยทำาให้ใครเดือดร้อน	 
ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำาให้พ่อแม่ต้องเสียใจ	 ดอมคือดวงใจของทุกคนในครอบครัว	 ก่อนไปค่าย 
จิตอาสาจุฬาฮักน่าน	ดอมหาแม่	มาให้แม่ตัดผมให้	และขอนอนกับแม่	นอนข้างๆ	แม่จนถึงเช้า	 
พอตื่นนอนก็บอกแม่ว่า	 ขอเสื้อผ้าของดอมที่เก็บไว้ไม่ได้ใช้แล้ว	 จะเอาไปให้น้องๆ	 บนดอยเขา	 
ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าดีๆ	ใส่เก็บไว้	เราก็ไม่ได้ใช้	แม่ก็เก็บใส่กระเป๋าให้เอาไปเยอมาก	พอไปอยู่บนดอย 
ดอมก็โทรเล่าเรื่องต่างๆ	บนดอยให้แม่ฟัง	จนวันที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๖๒	เวลา	๒๒.๐๓	น.	แม่
โทรหาดอมชวนมากินปลานึ่งด้วยกัน	 พ่อซื้อมาวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่	 พี่ดิวก็กลับมา 
แล้วหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	 ดอมบอกแม่ว่าเพ่ิงกลับจากค่ายมาถึงเม่ือคืนยังไม่ได้ซักผ้าเลย	 
คืนน้ีต้องเตรียมมีสอนพิเศษให้น้องพรุ่งน้ี	๑	คน	 อีก	๑	คนสอนวันถัดไป	แม่บอกดอมว่าไม่เป็นไร 
ถ้ามาแล้วก็ต้องรีบกลับมันจะเหนื่อย	ตั้งใจเตรียมสอนน้องดีกว่า	วันที่	๗	มกราคม	น้าเอียดจะ
มาจองตั๋วเครื่องบินแล้วไว้มาวันนั้นจะได้เจอกัน	ดอมบอกแม่ว่า	สุขสันต์วันเกิดนะแม่	ขอให้แม่
มีความสุข	ดูแลสุขภาพนะแม่	ดอมกลับบ้านหลังปีใหม่จะให้แม่ตัดผมให้ด้วย	สวัสดีครับ	เป็นไป
ได้ยังไงที่แม่กับดอมจะพูดคุยกันเป็นครั้งสุดท้าย	

	 เพื่อนๆ	ของลูกมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลกันเยอะมาก	ทั้งเพื่อนที่จุฬา	อาจารย์	ทำาให้แม่ยิ่งมี
ความหวัง	 ตอนเย็นพยาบาลเข้ามาถามพ่อกับแม่ว่า	 พี่ชายน้องใกล้มาถึงหรือยัง	 แม่บอกพี่ชาย
ยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยจองตั๋วเครื่องบินได้เที่ยวขึ้นเครื่องเวลา	๓	ทุ่ม	และต้องนั่งรถจากสนามบิน
ดอนเมืองมาโรงพยาบาลถึงประมาณเที่ยงคืน	 พยาบาลบอกดูอาการน้องคงจะรอพี่ชายไม่ไหว	
น้องอาการทรุดหนักมากแล้ว	นี่หมอก็ให้ยาเร่งความดันเต็มแม็ตซ์แล้ว

	 แม่โทรบอกพี่ชายน้อง	ดอมคงรอดิวไม่ไหวนะ	พยาบาลบอกแม่	น้องอาการทรุดหนักแล้ว	
พี่ชายน้องดอมก็บอกแม่ว่า	 ให้บอกน้องว่าดิวรู้แล้ว	 ไม่ต้องปั้มหัวใจนะแม่	 ดอมจะทรมานมาก	
ให้น้องไปอย่างสงบ	 คนเป็นแม่หัวใจสลาย	 รำ่าไห้ใจจะขาดแทนจะเสียสติ	 แม่ต้องเอาหนังสือ 
สวดมนต์ขึ้นมาสวดมนต์อีกครั้ง	เพื่อพยายามสวดให้ครบทุกบทสวด	หวังจะให้พี่ชายมาดูใจน้อง	 
พ่อกับแม่นั่งเฝ้าดอมไม่ไปไหน	เวลาเที่ยงคืนเศษเพื่อนๆ	น้องกับพี่ชายก็มาถึง	แม่กระซิบข้างหู
บอกดอมว่า	พี่ดิวกับเพื่อนๆ	ดอมมาแล้วนะลูก	พี่ชายมองเห็นน้องแล้วชวนพ่อออกไปข้างนอก	
ให้เพื่อนๆ	น้องอยู่กับแม่คอยเฝ้าดูใจน้อง
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	 สักครู่พี่ชายพาพ่อกลับเข้ามาพูดขึ้นว่า	 ดิวรู้นิสัยดอมนะแม่	 น้องไม่อยากให้เราลำาบาก	
ดอมเป็นคนที่ทำ�ทุกอย่�งเต็มที่ ตั้งใจ เวล�เรียนก็เต็มที่เรียนดี ไม่ว่�จะเป็นอ�ส�ที่ค่�ย 
จิตอ�ส� ดอมทำ�ให้หล�ยคนม�รัก และรู้จักกัน อย่�งเร�ทำ�ไม่ได้นะ ดอมเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว  
ดิวออกไปพูดกับพ่อเรื่องบริจ�คอวัยวะ ให้กับสภ�ก�ช�ดไทย พ่อบอกคิดตรงกันเลย พ่อ 
ไม่กล้�พูดเห็นแม่หัวใจสล�ย ถ้�แม่ยินยอม ดอมคงจะดีใจ รีบตัดสินใจนะแม่ ถ้�ช้�ก็ช่วยชีวิต 
ใครไม่ได้ พ่อก็ช่วยพูด เอ�ไปเผ�ท้ิงเป็นเถ้�ถ่�นไม่มีประโยชน์ ให้เข�เอ�ไปช่วยต่อลมห�ยใจ 
กับคนอื่นที่รออยู่ เหมือนให้ชีวิตใหม่กับเข� เท่�กับเร�ทำ�บุญใหญ่ให้ดอมเลยนะ มันเร็วม�ก 
สับสน หัวอกคนเป็นแม่ยังหวังรอป�ฏิห�ริย์ พี่ช�ยน้องพูดขึ้นอีก ถ้�ส�ยไปแล้วดิวว่�ดอม
คงจะเสียใจนะแม่ แม่ฉุกคิดขึ้นลูกคงอย�กบริจ�คอวัยวะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จริงๆ 
ถึงได้รอจนพี่ช�ยม�ถึงได้ดูใจกันเป็นครั้งสุดท้�ย ผลบุญนี้ก็จะส่งไปถึงลูกด้วย แม่ตัดสินใจ
เดินเข้�ไปกับพ่อ แจ้งคว�มประสงค์ท่ีจะบริจ�คอวัยวะของลูกให้กับสภ�ก�ช�ดไทยตอนตีหน่ึง

ผลบุญนี้จะส่งให้ดอม “นายธีธัช ติ๊บเตปิน” ไปสู่ภพภูมิที่ดี ขอให้เทวดามา
ปกป้องรักษาคุ้มครองส่งไปให้ถึงสวรรค์ ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อ แม่ พี่ดิวนะลูก

	 หลังจากน้ันพยาบาลก็อธิบายข้ันตอนต่างๆ	 ว่าต้องทำาอะไรบ้าง	 เช่นคุณหมอจะตรวจยืนยัน 
ภาวะสมองตายตามเกณฑ์	 ตรวจการทำางานอวัยวะต่างๆ	 ดูแลให้อวัยวะทำางานได้ดี	 ผู้ท่ีได้อวัยวะ 
ไปจะได้ฟ้ืนตัวได้เร็ว	มีสุขภาพแข็งแรง	และประสานงานกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	สภากาชาดไทย 
เพ่ือดำาเนินการตามข้ันตอนต่อไป	 แม่พูดข้างหูลูกว่า	 แม่ขออวัยวะของดอมบริจาคเพ่ือช่วยต่อชีวิต 
ให้คนอื่นนะ	 ลูกแม่เกิดมาก็ทำาให้ทุกคนรัก	 แม้จากไปยังช่วยต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์อีกเท่ากับ
ช่วยทั้งครอบครัวเขา	แม่ได้ทำาบุญใหญ่ให้ดอมเลยนะลูก	

	 วันท่ีแม่	และครอบครัวมารับลูกออกจากโรงพยาบาลมีผู้อำานวยการโรงพยาบาล	 มีเจ้าหน้าท่ี 
ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะมามอบเกียรติบัตรสภากาชาดไทย	พร้อมพวงหรีด	และแจ้งว่า	ตับ	ไต	 
ลิ้นหัวใจ	ผิวหนัง	ดวงตา	ช่วยได้	๘	คน	แม้จะเสียใจมากที่ดอมจากไป	แต่แม่ก็ภาคภูมิใจที่ลูก
ของแม่ได้ช่วยต่อชีวิตคนอื่นได้อีก	๘	คน

	 เร่ืองท่ีครอบครัวเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนคือได้รับพระราชทานเพลิงเผาศพ	(เป็นกรณีพิเศษ)	 
เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์	 และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้	 แม้ลูกของแม่จะจากไป	
ความน่ารัก	ความสดใส	และสิ่งดีๆ	ที่ลูกร่วมทำาไว้กับครอบครัวเรายังอยู่ในใจ	และความทรงจำา
ของทุกคน	ลูกแม่เป็นคนดี	ดีทั้งความคิด	และจิตใจ
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	 สวัสดีครับ	 ผมนายรชานนท์	 รุ่งสว่าง	 ปัจจุบันอายุ	 ๒๘	 ปี	 เป็นคนกรุงเทพโดยกำาเนิด	 
จุดเริ่มต้นของผมเริ่มเมื่ออายุได้	 ๘	 ปี	 ผมเริ่มป่วยด้วยโรคกรวยไตอักเสบ	 ผมได้รักษาอาการ 
ป่วยนี้ด้วยการรับประทานยามาโดยตลอด	 และเมื่อเวลาผ่านไป	 ผมอายุประมาณ	๒๒	ปี	 เป็น
ช่วงที่ผมเริ่มจะจบมหาวิทยาลัย		ไตของผมเริ่มทำางานไม่ดีเท่าที่ควร

	 ผมจึงต้องล้างไตทางช่องท้องเป็นเวลา	๖	เดือน	ในช่วงท่ีผมล้างไตน้ัน	ผมมีอาการนำา้ท่วมปอด 
อยู่บ่อยครั้ง	 หมอที่รักษาจึงส่งผมไปตรวจ	 ปอด	 หัวใจ	 หลังจากนั้นหมอกได้ตรวจพบว่าผมมี	 
โรคหัวใจ	 (หัวใจอ่อนแรง)	 และยังพบว่าการล้างหน้าท้องของผมยังเอาของเสียออกมาได้ไม่เพียงพอ	 
จึงทำาให้ต้องเปลี่ยนวิธีการรักษา	 เป็นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแทน	 	 ผมฟอกเลือดมา
ประมาณ	๖	เดือน	ผมเริ่มมีอาการท้องโตผิดปกติ	คุณหมอจึงได้ส่งไปตรวจ	จึงพบว่าผมเป็นโรค
ตับแข็ง	 คุณหมอบอกว่าตับแข็งเกิดจากการที่ผมเป็นโรคหัวใจ	 อาการของผมตอนนั้น	 มีอาการ	
เหนื่อยง่าย	 เดินขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นก็เหนื่อย	ท้องบวม	ต้องเจาะนำ้าในท้อง	๒-๓	วัน	ผมต้องเจาะ
หน้าท้องเพื่อระบายนำ้าออก	 ทานอาหารได้น้อย	 ต้องคุมนำ้า	 คุมอาหาร	 ถ้ารับประทานอาหาร
หรือนำ้ามาก	ก็จะทำาให้ท้องบวม

	 ผมได้ฟอกไตอยู่	 ๔	 ปี	 ร่างกายเริ่มโทรมลง	 ตัวดำาขึ้น	 ร่างกายผอมแห้งแต่หน้าท้องใหญ่		
ทำาให้ผมไม่กล้าออกไปข้างนอก	 ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง	 ไม่สามารถช่วยครอบครัวได้	 เพราะ
ผมไม่สามารถทำางานประจำาได้	เนื่องจากต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อย	ร่างกายและระบบภายในเริ่ม 
แย่ลง	 ไม่สามารถทำางานได้	 คุณหมอเลยแนะนำาให้ผมทำาการปลูกถ่ายอวัยวะ	ผมต้องปลูกถ่�ย
ทั้งหมด ๓ อวัยวะคือ หัวใจ ตับ ไต	ผมเริ่มทำาการส่งเลือด	และ	๑	เดือนต่อมา	ก็มีผู้บริจาค
อวัยวะให้ผม	ผมเลยได้ทำาการปลูกถ่ายอวัยวะ	

สู่ใจ...
    ...ผู้รับ

นายรชานนท์ รุ่งสว่าง
ได้รับก�รปลูกถ่�ยอวัยวะ หัวใจ ตับ ไต
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	 ผมรู้สึกตัวอีกทีคือตอนที่ผมอยู่ในห้องพักฟื้นแล้ว	 ผมพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาล	 ๘๓	 วัน	
หลังจากนั้น	ร่างกายของผมก็ดีขึ้น	แข็งแรงขึ้น	จนคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้

	 ปัจจุบันผมปลูกถ่ายอวัยวะหัวใจ	ตับ	ไต	ได้	๒	ปีแล้ว	ผมสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือน
คนปกติทั่วไป	 ร่างกายก็แข็งแรงดีขึ้น	 ผมสามารถทำางานได้แล้ว	 และยังช่วยแบ่งเบาภาระ
ครอบครัวได้อีกด้วย	 ทำาให้ผมใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น	 สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณ 
ผู้ที่บริจาคอวัยวะให้ผม	และขอบคุณ	คุณหมอและคุณพยาบาล	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ในการดำาเนินงาน 
ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะในครั้งนี้	 ที่ทำาให้ผมได้ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ	 และกลับมาใช้ชีวิตได้
ปกติเหมือนเดิมครับ

	 ความรู้สึกตอนที่รู้ว่ามีคนบริจาคอวัยวะให้ผม	ผมไม่คิดว่าจะได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเร็ว
ขนาดนี้	ทางโรงพยาบาลโทรมาตอนตี	๒	 ให้มายื่นเอกสาร	ผมคิดว่าแค่มายื่นเอกสารเฉยๆ	จึง
ไม่คิดว่าจะได้	 พอตรวจว่า	 อวัยวะเข้ากับผมได้	 ผมจึงเข้าห้องผ่าตัด	 ความรู้สึกตอนนั้น	 คือผม
ไม่รู้ว่าผ่าตัดมาจะดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลง	 แต่เมื่อมีโอกาสได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	 ผมจึงพร้อม
รับสำาหรับโอกาสนี้ครับ
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งานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ประจำ ปี ๒๕๖๒
	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ	ได้จัดงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	เพื่อให้ทายาท
ผู้บริจาคอวัยวะ	 ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	 ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ได้บำาเพ็ญกุศลแก่ผู้เสีย
ชีวิตที่บริจาคอวัยวะ	 และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะได้มีโอกาสแสดงนำ้าใจขอบคุณใน
ความเอื้ออารีของผู้บริจาคอวัยวะ	ต่อทายาทผู้บริจาคอวัยวะ	ในวันเสาร์ที่	๓๐	มีนาคม	๒๕๖๒	
ณ	 อาคารแพทยพัฒน์	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยได้รับเกียรติจาก 
น�ยสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลข�ธิก�รสภ�ก�ช�ดไทย ฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธ�นในพิธี 

ภาพบรรยากาศในงาน

น�ยสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลข�ธิก�รสภ�ก�ช�ดไทย ฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน	และ																						
ถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

น�ยแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ 
ผู้อำานวยการ	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

กล่าวรายงาน

น�ยแพทย์ร�วิน วงษ์สถ�ปน�เลิศ                            
หมอเล่าเรื่องเมื่อเป็นจิตอาสา	พาสร้างกุศลผู้ให้													

สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ

ภาพกิจกรรม



61

 แถวหน้� (จ�กซ้�ย) ๑. น�งพรพิมล ใจง�ม	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาค 
อวัยวะ	สภากาชาดไทย	 ๒. น�ยแพทย์วิรัติ พ�ณิชยพงษ์ กรรมการแพทยสภา	๓. ศ�สตร�ภิช�น  
น�ยแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	๔. น�ยสวนิต คงสิริ 	ผู้ช่วย
เลขาธิการสภากาชาดไทย	 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 ๕. น�ยแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ 	 ผู้อำานวยการ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 สภากาชาดไทย	 ๖. ดร.ประส�น ภิรัช บุรี กรรมการส่งเสริมกิจการ 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	สภากาชาดไทย	 	๗. น�ยแพทย์ชลิต เชียรวิชัย ที่ปรึกษาคลังเนื้อเยื่อ	 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	สภากาชาดไทย		๘. พลโท น�ยแพทย์อำ�น�จ บ�ลี ผู้อำานวยการสำานักงาน 
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์		

 แถวหลัง (จ�กซ้�ย) ๑. คุณจงรักษ์ พงศ์สกุล	หัวหน้าหน่วยปลูกถ่ายอวัยวะ	โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์	จังหวัดขอนแก่น	๒. คุณรุ่งฟ้� เกียรติพจน์ ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการ 
บริหาร	 บริษัท	 ทรู	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 (มหาชน)	 ๓. แพทย์หญิงภ�วิฉัตต์  ประเสริฐสิทธิ์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)				๔. คุณช�ริต�  ลีล�ยุทธ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ไทยสมายล์แอร์เวย์	จำากัด		๕. น�งจุฬ�รัตน์  วันไชยธนวงศ์  
นายกเหล่ากาชาดสุพรรณบุรี	๖. น�ยแพทย์ ชุติเดช ต�บ-องค์รักษ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา	 ๗. คุณจรัสพรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำานวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด	 บริษัท	 
สายการบินนกแอร์	จำากัด	(มหาชน)	๘. คุณกรีต์ิกนิษฐ์  โชคชัยณรงค์ 	ผู้แทน	คุณณรงค์	โชคชัยณรงค์	 
๙. น�งเรณู  ซ�น้อย	โรงพยาบาลศรีนครินทร์	จังหวัดขอนแก่น		๑๐. น�งส�วทัศนีย์  พิมพ์สวัสดิ์  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์	จังหวัดขอนแก่น



62

น�งส�วปุณฑริก� ไชยธวัชพงษ์                                              
ผู้แทนผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะกล่าวขอบคุณ

น�งณัฐกนก รัตนวิชัย                                                        
ผู้แทนญาติ	ผู้บริจาคอวัยวะกล่าวแสดงความรู้สึก
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นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์
ผู้อำานวยการ	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม

ดร.พเย�ว์ พงษ์ศักดิ์ช�ติ
ผู้อำานวยการ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นพรัตน์วชิระ

นพ.สมรักษ์ สันติเบ็ญจกุล                  
บรรยายเรื่องเทคนิคการขอรับบริจาค
อวัยวะและดูแลสภาพจิตใจผู้สูญเสีย

พว.ศศิพินทุ์ มงคลไชย                   
บรรยายเรื่องการดูแลผู้บริจาคอวัยวะ

แบบองค์รวม

รศ.พญ.อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ       
บรรยายเรื่องการดูแล
Potential	Donor

พว.ว�สน� อุปส�ร                      
บรรยายเรื่องบทบาทของพยาบาล
ประสานงานการบริจาคอวัยวะ

ผศ.นพ.สรยุทธ ชำ�น�ญเวช           
บรรยายเรื่อง	ภาวะสมองตาย	และ

วิธีการตรวจวินิจฉัยสมองตาย

ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภ�ส          
บรรยายเรื่อง	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การบริจาคและการปลูกถ่าย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ

	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นพรัตน์วชิระ	จัดการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ”รุ่นที่	 ๒๕	 ระหว่าง
วันที่	 ๓๑	 กรกฎาคม-	 ๒	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 ณ	 ห้องมณเฑียรทิพย์	 โรงแรมมณเฑียร	 สุรวงศ์	
กรุงเทพฯ	มีผู้เข้าอบรมจำานวน	๖๘	คน	จากโรงพยาบาล	๔๓	แห่งทั่วประเทศ	นับถึงปัจจุบันมี
ผู้รับการอบรมในหลักสูตรนี้ไปแล้วจำานวน	๑,๔๔๐	คน
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 ผู้เข้�รับก�รอบรมหลักสูตรก�รพย�บ�ลเฉพ�ะท�ง	 สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะ 
และการปลูกถ่ายอวัยวะ	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 นพรัตน์วิชระ	 รุ่นที่	 ๒	 เข้าฝึกปฏิบัติ
กระบวนการบริจาคอวัยวะ	ณ	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	โดยหมุนเวียนฝึกปฏิบัติเป็น	๔	กลุ่ม	กลุ่มละ	 
๑	สัปดาห์	ระหว่างวันที่	๒๘	ตุลาคม	–	๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	มีผู้เข้าอบรม	จำานวน	๒๖	คน	 
จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ	 โดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ	 จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ม ี
ประสบการณ์ในงานรับบริจาคอวัยวะ	และงานท่ีเก่ียวข้องด้วย	ได้แก่	การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
เนื้อเยื่อ	และงานรับบริจาคดวงตา	

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ

ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติกระบวนการบริจาคอวัยวะ	รับแจ้งและรวบรวมข้อมูล	
ประเมินความเหมาะสม	การดูแลผู้บริจาคอวัยวะ	การจัดสรรอวัยวะ	การบริหาร
จัดการการผ่าตัด	การบริหารจัดการและการดูแลผู้บริจาคอวัยวะภายหลังผ่าตัด

ผู้เข้าอบรมจัดทำาโครงการและดำาเนินการประชาสัมพันธ์	
รณรงค์บริจาคอวัยวะตามหน่วยงาน

ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	
บรรยายเรื่องแนวคิดหลักการ	และ
ประเมินทางจริยธรรมของการ

ปลูกถ่ายอวัยวะ	ให้ผู้เข้าฝึกอบรม

ศึกษาดูงานเรื่องการพยาบาลการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ	ณ		โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์

ฟังการบรรยายเรื่องการรับบริจาค	
และการปลูกถ่ายอวัยวะโดยวิทยากร

จากโรงพยาบาลบำารุงราษฏร์

ศึกษาดูงานเรื่องการบริจาค	และ
การจัดเก็บดวงตา	ณ	ศูนย์ดวงตา	

สภากาชาดไทย

ศึกษาดูงาน	HLA	Lab	ฝ่ายห้อง
ปฏิบัติการพิเศษ	ณ	ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย
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 พิธีร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือสนับสนุนก�รพัฒน�ก�รรับบริจ�ค และ
ปลูกถ่�ยอวัยวะ เนื้อเยื่อ และดวงต�	ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข	กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	
และศูนย์ดวงตา	สภากาชาดไทย	สนับสนุนการดำาเนินงานระบบบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะให้
มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 ณ	 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร	 
ชั้น	๒	อาคาร	๑	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ก�รบนัทกึคว�มรว่มมอืเรือ่งก�รนำ�ขอ้มลูผูบ้รจิ�คอวยัวะ และดวงต�ไปใชป้ระโยชนร์ว่มกนั  
ระหว่�งกระทรวงส�ธ�รณสุข กรมก�รปกครอง สถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติ (สพฉ.) 
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.) ศูนย์รับบริจ�คอวัยวะ และศูนย์ดวงต� 
สภ�ก�ช�ดไทย	 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลการบริจาคอวัยวะ	 และดวงตา	 ให้เป็นไปตาม 
เจตนารมณ์ของผู้แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ	 และดวงตาในการนำาไปใช้ในทางการแพทย์	 
เมื่อวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุมวายุภักษ์	๖	ชั้น	๕	โรงแรมเซ็นทรา	ศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ	ถนนแจ้งวัฒนะ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและกระทรวงสาธารณสุข

ศ.กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล	 ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย	(คนท่ี	๑	จากซ้าย)	คุณอนุทิน ช�ญวีรกูล  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 
(คนที่	 ๒)	 นพ.สุขุม ก�ญจนพิม�ย	 ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข	(คนที่	๓)	

น�ยธน�คม จงจิระ	อธิบดีกรมการปกครอง	(คนท่ี	๒	จากซ้าย)		เรืออ�ก�ศเอก 
อัจฉริยะ แพงม�	เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	(คนที่	๓)	 
ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	(คนท่ี	๔)	 
น�ยเรวัต อ�รีรอบ	ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข		 
(คนท่ี	๕)	ประธานในพิธี	นพ.สุขุม ก�ญจนพิม�ย	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 
(คนที่	๖)	น�ยศักดิ์ชัย ก�ญจนวัฒน�	เลขาธิการ	สำานักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ	

นพ.โสภณ เมฆธน กรรมการอำานวยการ	ศูนย์รับบริจาค 
อวัยวะสภากาชาดไทย	 (คนที่	๑	จากซ้าย)	พญ.ลลิด� 
ปริยกนก	ผู้อำานวยการศูนย์ดวงตา	(คนที่	๒)		นพ.วิศิษฏ์  
ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 (คนที่	 ๓)	
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง	
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 เขตสุขภ�พที่ ๒	ได้แก่	โรงพยาบาลพิษณุโลก	ตาก	เพชรบูรณ์	สุโขทัย	และอุตรดิตถ์	ได้
จัดอบรมเสริมความรู้การรับบริจาค	และปลูกถ่ายอวัยวะ		ณ	โรงพยาบาลพุทธชินราช	จังหวัด
พิษณุโลก	โดยมีนพ.ดนัย สังข์ทรัพย์ รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตสุขภาพที่	๒	เป็นประธาน
เปิดการอบรม	 นพ.สุช�ติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำานวยการ	 โรงพยาบาลพุทธชินราช	 จังหวัด
พิษณุโลก	ร่วมพิธีเปิด	และ	นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ และน�งส�วยุวดี  อรรถจ�รุสิทธิ์ บรรยาย
หัวข้อ	“ยุทธศาสตร์	Service	Plan	สาขาการบริจาคอวัยวะ	ความสำาคัญของการบริจาคอวัยวะ	
และบทบาทของบุคลากรทีมสุขภาพ	 การคัดเลือกผู้บริจาคอวัยวะ	 และการประสานงานเมื่อมี 
ผู้บริจาคอวัยวะ	เทคนิคการเจรจาการขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตา”	เม่ือวันท่ี	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๖๒		 
ณ	ห้องประชุมสุพรรณิการ์	อาคารมหิดล	ชั้น	๒	 โรงพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราช	จังหวัด
พิษณุโลก

 เขตสุขภ�พที่ ๕	 ได้แก่	 โรงพยาบาลราชบุรี	 กาญจนบุรี	 ประจวบคีรีขันธ์	 เพชรบุรี	
สมุทรสงคราม	นครปฐม	สุพรรณบุรี	สมุทรสาคร		จัดอบรมการบริจาคอวัยวะในผู้ป่วยสมองตาย	 
โดย	นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	บรรยายหัวข้อ	“ความสำาคัญของการ
บริจาคอวัยวะและบทบาทของบุคลากรทางสาธารณสุข”	มีผู้เข้าฟังบรรยาย	จำานวน	๑๕๘	คน	 
ณ	ห้องประชุม	๑	โรงพยาบาลราชบุรี	จังหวัดราชบุรี

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาค 
และการปลูกถ่ายอวัยวะ อย่างต่อเนื่อง ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๒  

โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๕
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 โรงพย�บ�ลชลบุรี จัดอบรมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ	 เรื่องการพัฒนาระบบบริจาค
อวัยวะ	และปลูกถ่ายอวัยวะ	โดยมี	นพ.อภิช�ติ รอดสม	สาธารณสุขนิเทศก์	เขต	๖	เป็นประธาน 
เปิดการอบรม	 นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 บรรยายหัวข้อสถานการณ์ 
การบริจาคอวัยวะในประเทศไทย	และความร่วมมือในอนาคต	เมื่อวันที่	๒๕	ตุลาคม	๒๕๖๒	ณ	
ห้องประชุมอาคารเฉลิมราชสมบัติ	ชั้น	๙	โรงพยาบาลชลบุรี

 โรงพย�บ�ลนครศรีธรรมร�ช	จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ	เรื่องการพัฒนาเครือข่าย 
บริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายในส่วนภูมิภาค	ครั้งที่	๒	 โดยมี	นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	เป็นประธานเปิดการอบรม	นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์  
ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	บรรยายหัวข้อ	“สถานการณ์การบริจาคอวัยวะในประเทศไทย	 
และความร่วมมือในอนาคต”	มีผู้เข้าฟังบรรยาย	๖๐	คน	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	๓-๕	กรกฎาคม	
๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุมบงกชรัตน์	โรงแรมทวินโลตัส	จังหวัดนครศรีธรรมราช	

 โรงพย�บ�ลบุรีรัมย์	 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่องการพัฒนาเครือข่ายบริการ
รับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนภูมิภาค	ครั้งที่	๓	ประจำาปี	๒๕๖๒	โดยชมรม
พยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย	ร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่ง
ประเทศไทย	โรงพยาบาลราชวิถี	กระทรวงสาธารณสุข	และโรงพยาบาลบุรีรัมย์

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
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	 โดย	นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	น�งส�วยุวดี อรรถจ�รุสิทธิ์ 
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	น�งศุกรวรรณ สร้อยสนธิ์ พยาบาลประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ	และ
น�งศิริวรรณ ใครอุบล	 พยาบาลคลังเนื้อเยื่อ	 เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ	 “ความสำาคัญของ 
การบริจาคอวัยวะเพ่ือการปลูกถ่ายอวัยวะและบทบาทของบุคลากรทีมสุขภาพ	 การประสานงาน 
เมื่อมีผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย	 Organ	 allocation	 and	 sharing	 และบทบาทพยาบาลกับ
การผ่าตัดนำาอวัยวะและเนื้อเยื่อออกจากผู้บริจาคอวัยวะ	และการบรรจุอวัยวะ”	มีผู้เข้าฟังการ
บรรยาย	จำานวน	๖๐	คน	ณ	โรงแรมสกายวิว	รีสอร์ท	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	

 โรงพย�บ�ลสงขล�นครินทร์ จัดประชุมวิชาการ	ศัลยศาสตร์	หัวใจ	ม.อ.	ครั้งที่	๒	เรื่อง	
“การพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ”	โดยมี	รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์	กล่าวเปิดงาน	นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	
บรรยายเรื่อง	 สถานการณ์การบริจาคอวัยวะของประเทศไทย	 และความร่วมมือในอนาคต	 
น�งส�วยุวดี อรรถจ�รุสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	จัด	Workshop	 :	
Transplant	coordinator	 role	ระหว่างวันที่	๒๐	-	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุม
เฉลิมพระบารมี	ชั้น	๑๔	อาคารเฉลิมพระบารมี	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	จัดประชุมคณะกรรมการอำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 
ครั้งที่	 ๑	 ในวันที่	 ๒๗	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 และครั้งที่	 ๒	 วันที่	 ๒๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๒	 โดยมี
ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณ น�ยแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นประธานการประชุม	 โดยมีผู้เข้า
ประชุม	นพ.สุขุม ก�ญจนพิม�ย	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ผู้แทน 
แพทยสภา	คุณกลินท์ ส�รสิน	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ศ.พิเศษ 
เรวัต ฉำ่�เฉลิม	ประธานกรรมการกฏหมาย	คุณผ�ณิต พูนศิริวงศ์ น�ว�โทหญิง แพทย์หญิง
อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ดร.อภิชัย จันทรเสน  
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ	 ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ	 
นายแพทย์ใหญ่	(สบ๘)	โรงพยาบาลตำารวจ	ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ผู้แทนคณบดีแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ผู้แทน	 คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์	 ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	 ผู้แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย	นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน	นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ	นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์  
ผู้อำานวยการ	นพ.สุภนิติ์ นิว�ตวงศ์ รองผู้อำานวยการ	คุณอรุณณี จึงสง่�สม	 หัวหน้าบริหาร
งานทั่วไป	คุณยุวดี อรรถจ�รุสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ	น�งส�วเอมิก� เครือจันทร์ ศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะ	คุณสมเกียรติ ป�นพูนทรัพย์ อ�จ�รย์ว�ทิตร รักษ์ธรรม	ณ	ห้องประชุมใหญ่	
ชั้น	๙	อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร	ฯ

ประชุมคณะกรรมการอำ นวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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 คุณกลินท์ ส�รสิน	 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ	โดยมี	คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้	คุณอนุรุธ ว่องว�นิช คุณณสรัลย์ สลิลจันทร  
นพ.ร�วิน วงษ์สถ�ปน�เลิศ  คุณพรพิมล ใจง�ม  พล.ต.ต.สุรพล เกษประยูร  ดร.ศิริกุล  
เล�กัยกุล ดร.เส�วณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ คุณวรรณพร รัตนถ�วรกิจ 
ดร.ประส�น ภิรัช บุรี คุณวิชัย กิ่งช� นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ	นพ. สุภนิติ์ นิว�ตวงศ์  
รองผู้อำานวยการ	น�งอรุณณี จึงสง่�สม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	น�งส�วยุวดี อรรถจ�รุสิทธ์ิ  
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	น�งส�วเอมิก� เครือจันทร์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	เม่ือวันท่ี	๑๐	มิถุนายน	 
๒๕๖๒	 ณ	 ห้องประชุมศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ	 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร	
(เจริญ	สุวฑฺฒโน)	ชั้น	๕

 นพ.สุขุม ก�ญจนพิม�ย	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ร่วมประชุมโครงการบริจาคอวัยวะ 
เฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พุทธศักราช	๒๕๖๒	 ร่วมด้วยน�ยทนง ล้ีอิสสระนุกุล  
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	สิทธิผล	๑๙๑๙	จำากัดประธานโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ	 
ดร.ประส�น ภิรัชบุรี กรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 น�ยวิชัย กิ่งช�	 เลขา
กลุ่มสิทธิผลวีแคร์	นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ	นพ.สุภนิติ์ นิว�ตวงศ์ รองผู้อำานวยการ	
น�งอรุณณี จึงสง่�สม	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	น�งส�วยุวดี อรรถจ�รุสิทธิ์ หัวหน้าฝ่าย
ปฏิบัติการ	น�งส�วเอมิก� เครือจันทร์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ทีมงานกลุ่มบริษัท	ภิรัชบุรี	และ
ทีมออร์กาไนท์เซอร์	CUBE	เมื่อวันที่	๖	สิงหาคม	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุมใหญ่	ชั้น	๕	อาคารเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ประชุมโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
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 ศ.(พิเศษ) เรวัติ ฉำ่�เฉลิม เป็นประธานประชุมคณะกรรมกฎหมาย	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	
ครั้งที่	๑/๒๕๖๒	กรรมการผู้เข้าประชุมดังนี้	ศ.แสวง  บุญเฉลิมวิภ�ส ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์  
กิตย�รักษ์ รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ดร.อุทัย อ�ทิเวช น�ยชเวง ไทยยิ่ง น�ยอรรถพล ใหญ่
สว่�ง นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ	นพ. สุภนิติ์ นิว�ตวงศ์ รองผู้อำานวยการ	น�งส�ว
ยุวดี อรรถจ�รุสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	และน�งส�ว เอมิก� เครือจันทร์ ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	๕	อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

 นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ	นพ. สุภนิติ์ นิว�ตวงศ์ รองผู้อำานวยการ	น�งส�วยุวดี 
อรรถจ�รุสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	และน�งส�ว เอมิก� เครือจันทร์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 ดร.ศิริกุล  
เล�กัยกุล คุณณสรัลย์  สลิลจันทร	และพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	โรงพยาบาลตำารวจ	 
โรงพยาบาลพระรามเก้า		เรื่อง	“พิจารณาการจัดตั้งทีมผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะจิตอาสา”	ณ	ห้อง
ประชุมศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ชั้น	๕	อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

ประชุมจัดตั้งทีมผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะจิตอาสา
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 น�งอรุณณี จึงสง่�สม	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	เป็นวิทยากร
บรรยายเรื่อง	“Debate	:	How	to	minimize	organ	discard?	:	Common	cause	of	organ	 
discard”	 ในการประชุมวิชาการกลางปี	 ครั้งที่	 ๑๔	 ในหัวข้อ	 “Future	 Trends	 in	 Organ	
Transplantation”จัดโดยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย	 ณ	 ห้องประชุม	 Mayfair	
Ballroom	 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์	 ประตูนำ้า	 ถนนราชปรารภ	 แขวงมักกะสัน	 เขตราชเทวี	
กรุงเทพฯ	มีผู้เข้าฟังบรรยาย	จำานวน	๒๐๐	คน

ประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ ๑๔ 
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย 

ประชุมวิชาการระหว่างประเทศ
การประชุมวิชาการ The 12th Asia Pacific Burn congress

 น�งศิริวรรณ ใครอุบล	พยาบาลคลังเนื้อเยื่อ	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ได้เผยแพร่ความรู้เรื่อง
การจัดเก็บเนื้อเยื่อ	โดยนำาเสนอผลงานแบบ	Oral	presentation	ในหัวข้อ	“Thai	Red	Cross	 
Tissue	Bank”ในการประชุมวิชาการ	The	12th	Asia	Pacific	Burn	congress	จัดโดย	The	
Singapore	General	Hospital	Department	of	Plastic,	Reconstructive	and	Aesthetics	 
Surgery	and	The	Association	for	Burns	Injuries	Singapore	(ABIS)	ระหว่างวันที่	๑๔	-	๑๗	 
สิงหาคม	๒๕๖๒	ณ	Academia	ประเทศสิงคโปร์	มีผู้ฟังบรรยาย	จำานวน	๓๐	คน
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 น�งส�วนวพรรษ สฤษดิ์บุญม�ผล	และ	น�งส�ววร�ภรณ์ สืบแจ้ง	พยาบาลประสานงาน 
ปลูกถ่ายอวัยวะ	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ร่วมประชุมวิชาการ	 Organ	 Donation	 Congress	
จัดโดย	 International	 Society	 for	Organ	 Donation	 And	 Procurement	 และนำาเสนอ 
ผลงานในรูปแบบโปสเตอร์เรื่อง	 “Factors	 of	 discarded	 deceased	 donor	 kidneys	 in	
Thailand”	ระหว่างวันท่ี	๑๔	-	๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ท่ีเมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับ	เอมิเรตส์

	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้ตรวจรับรองโรงพยาบาลพุทธชินราช	 พิษณุโลก	 ที่มีความพร้อม 
ในการให้บริการปลูกถ่ายไตขอสมัครเป็นสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	ประเภท 
สมาชิกสามัญ	 ซึ่งต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ	 ได้อนุมัติแล้ว	
เมื่อวันที่	๑	มีนาคม	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุม	โรงพยาบาลพุทธชินราช	จังหวัดพิษณุโลก

ประชุมวิชาการ
Organ Donation Congress

การตรวจรับรองโรงพยาบาลสมัครสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

	 คณะกรรมการตรวจรับรองโรงพยาบาลพุทธชินราช	 พิษณุโลก	
(จากขวาไปซ้าย)	นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 
ศ.พ.อ.หญิงอุษณ� ลุวีระ กรรมการสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย	 
อ.นพ.สุรสีห์  พร้อมมูล นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย	
นพ.สุภนิติ์ นิว�ตวงศ์ รองผู้อำานวยการ	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
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	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้ตรวจรับรอง	 โรงพยาบาลสระบุรี	 ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 เพื่อปลูกถ่ายไต	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 มกราคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 ห้องประชุม
พล.อ.อ.เกษตร-คุณหญิงวันทนา		โรจนนิล	โรงพยาบาลสระบุรี	

โรงพยาบาลสระบุรี

	 คณะกรรมการตรวจรับรองโรงพยาบาลสระบุรี	ได้แก่	นพ.วิศิษฏ์  
ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ	นพ.สุภนิติ์ นิว�ตวงศ์ รองผู้อำานวยการศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะ	 	ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งม�ลัยรักษ์ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การปลูกถ่ายไต	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 อ.นพ. 
นัฐสิทธ์ิ ล�ภปริสุทธิ อายุรแพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขาโรคไต	คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 น�งอรุณณี จึงสง่�สม	 และ
น�งส�วยุวดี อรรถจ�รุสิทธิ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

การบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ร่วมกับ	ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาพยาบาล	 สถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย	 และนิสิตแพทย์	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
เมื่อวันที่	๒๐	เมษายน	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุมอาคารจอดรถ	๓	ชั้น	๑๕	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

โครงการให้ความรู้เร่ืองการบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ (Walk Rally)                                                  

รศ.นพ.บัณฑูร นนทสูติ                    
บรรยายเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะ																

ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อ.พญ.เอธย� วรสิทธ�                      
บรรยายเร่ืองการประเมินภาวะสมองตาย

รศ.นพ.สุภนิติ์  นิว�ตวงศ์                       
รองผู้อำานวยการเป็น

ประธานในพิธี
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การบรรยายในหน่วงงานกองทัพอากาศ 

 น.อ.ผดุง โกมุทฉ�ย	หัวหน้ากองการศึกษา	โรงเรียนจ่าอากาศ	เป็นประธานในพิธีเปิด	โดยมี	 
รศ.นพ. สุภนิต์ิ นิว�ตวงศ์ รองผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 บรรยายให้แก่นักเรียนจ่าอากาศ 
ช้ันปีท่ี	๑	จำานวน	๔๖๐	นาย	ณ	โรงเรียนจ่าอากาศ	ถนนดอนเมือง	เม่ือวันท่ี	๒๒	พฤศภาคม	๒๕๖๒

 พลตรี ศุภวัฒณ์ ธีรเนตร	 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 
กิจกรรมอาสาทำาความดีด้วยหัวใจ	เรื่องการบริจาคอวัยวะ	โดย	นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ	 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ได้บรรยาย	ให้แก่	นักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก	จำานวน	๒,๒๗๓	คน	 
ณ	อาคารอเนกประสงค์	โรงเรียนนายสิบทหารบก	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เม่ือวันท่ี	๑๙	กันยายน	๒๕๖๒

โรงเรียนจ่าอากาศ

กองทัพบก

น�งจิด�ภ� ไวศยะ                          
บรรยายเรื่อง	บทบาทของศูนย์

รับบริจาคอวัยวะ	สภากาชาดไทย

น�งศิริวรรณ ใครอุบล                  
บรรยายเรื่องการบริจาคเนื้อเยื่อ

น�งสุภ�ภรณ์ ศรีตั้งศิริกุล                 
บรรยายเรื่องบทบาทของนิสิต	

นักศึกษา	ในการมีส่วนร่วมในการ
รับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ
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 น�ว�อ�ก�ศเอกวรงค์ ล�ภ�นันต์ รองผู้อำานวยการ	 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพ
อากาศ	เป็นประธาน	โดยมี	นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	บรรยาย
ให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ	จำานวน	๙๐	คน	ณ	สถาบันเวชศาสตร์
การบินกองทัพอากาศ	ถ.ดอนเมืองเมื่อวันที่	๒๗	มิถุนายน	๒๕๖๒

 น.อ.กีรติ ปิงเมือง	 รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ	 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
รณรงค์บริจาคดวงตา	 อวัยวะ	 และร่างกาย	 โดยมี	 นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์ 
รับบริจาคอวัยวะบรรยาย	 ให้ความรู้เรื่องการบริจาค	 และปลูกถ่ายอวัยวะ	 ให้แก่ข้าราชการ	
ลูกจ้างประจำา	และพนักงานราชการ	จำานวน	๑๐๐	นาย	ณ	ห้องประชุม	ชย.ทอ.๒	ชั้น	๓	กรม
ช่างโยธาทหารอากาศ	ดอนเมือง	เมื่อวันที่	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๖๒

 พลอ�ก�ศตรี ศ�สตร�จ�รย์ พิช�ญ พิชัยณรงค์ รองผู้บัญชาการ	 โรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 โดยมี	 รศ.นพ.สุภนิติ์ นิว�ตวงศ์ รอง 
ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	บรรยายให้แก่	นักเรียน	ชั้นปีที่	๑	 โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช	จำานวน	๙๐	นาย	ณ	โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช	ห้อง
นภัศวิน	สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ	ถนนพหลโยธิน	เมื่อวันที่	๒	กรกฎาคม	๒๕๖๒	

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

กรมช่างโยธาทหารอากาศ

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
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 พล.อ.ต สุรสิทธิ์ แก้วใจ	รองผู้อำานวยการ	ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน
และอวกาศ	กองทัพอากาศ	 เป็นประธานเปิด	 โดยมีนพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะ	 บรรยายให้แก่	 ข้าราชการ	 ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและ
อวกาศ	กองทัพอากาศ	จำานวน	๖๐	นาย	เมื่อวันที่	๒๑	สิงหาคม	๒๕๖๒

 น.อ.ไพบูลย์ สิทธิลภ	เสนาธิการ	สำานักงานผู้บังคับทหารอากาศ	ดอนเมือง	เป็นประธานเปิด	 
โดยมีนพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	บรรยายให้แก่	ข้าราชการ	สำานักงาน 
ผู้บังคับทหารอากาศ	ดอนเมือง	จำานวน	๑๒๐	นาย	ณ	ห้องเอนกประสงค์	กรมสารวัตรทหาร
อากาศ	สำานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง	เมื่อวันที่	๑๑	กันยายน	๒๕๖๒

 น�ว�อ�ก�ศโท พรพล สุขประเสริฐ	ผู้บังคับกองพันทหารต่อสู้อากาศยาน	๑	กรมทหาร
ต่อสู้อากาศรักษาพระองค์	หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน	เป็นประธาน	เปิดโครงการ	Air	Force	
Share	 for	Life	กองทัพอากาศร่วมแบ่งปันชีวิต	 โดยมีคุณสุมลวดี ศรีคะชินทร์ ผู้จัดการสาย
การตลาดนครหลวง	 ผู้แทน	 บริษัท	 ไทยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 ร่วมสนับสนุนโครงการ	 
ร่วมกับ	กรมทหารต่อสู้อากาศรักษาพระองค์	หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน	และ	วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี	นพรัตน์วชิระ	โดยนพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ร่วม

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ

กรมสารวัตรทหารอากาศ สำ นักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑
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บรรยายให้ความรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะในประเทศไทย	 พร้อมทั้งเสวนา	 โดยคุณ สิริประภ�  
ส�ยโยช์ และคุณวีระยุทธ กุลไพศ�ล คุณก�นด� อ่วมล�ภเอก	ผู้บริจาคอวัยวะ	คุณฌ�นิภ�  
พรหมมะเริง	 ผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	 คุณดวงใจ น�มเพ็ง	 ผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	 
คุณมนต์ฤทัย ธรรมฤกษ์ฤทธิ์	 พยาบาลประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ	 ให้แก่พลทหารกองหนุน	
จำานวน	๑๐๐	นาย	ณ	ห้องประชุมกรมทหารต่อสู้อากาศรักษาพระองค์	หน่วยบัญชาการอากาศ
โยธิน	อำาเภอลำาลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	เมื่อวันที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๒

 นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 สภากาชาดไทย	 บรรยายเรื่อง
การบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ	 ให้แก่ข้าราชการ	 และนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ	 จำานวน	
๘๐	นาย	ณ	ห้องประชุม	ดย.ทอ.อย.	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	๒๔	ธันวาคม	๒๕๖๒	

 พลอ�ก�ศตรีสมพร แต้พ�นิล	 ผู้อำานวยการสำานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์	
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ	 เป็นประธานเปิด	 โดยมีนพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	บรรยายให้แก่ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ	จำานวน	๑๖๐	นาย	 
ใน	ณ	ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ	ถนนพหลโยธิน	เมื่อวันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๖๓

 นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 บรรยายเรื่องการบริจาค	 และ
การปลูกถ่ายอวัยวะ	 ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการทหารอากาศ	 จำานวน	 ๑๐๐	 คน	 ณ	 ห้อง
บรรยาย	ทอ.	ถ.พหลโยธิน

ดุริยางค์ทหารอากาศ

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

กรมสวัสดิการทหารอากาศ
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 นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับ 
บริจาคอวัยวะ	เข้ารับรางวัลสมเด็จพระวันรัต	ประจำาปี	 
๒๕๖๒	 ซึ่งเป็นรางวัลประจำาปี	 ที่จัดขึ้นโดยแพทย
สมาคมแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	
สำาหรับมอบให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ที่ทำาให้เกิดประโยชน์แก่สังคม	 และประเทศชาติ	 
อันนำาชื่อเสียงมาสู่วงการแพทย์	 ณ	 ห้องประชุม
สยามมกุฎราชกุมาร	อาคารเฉลิมพระบารมี	๕๐	ปี	
ซอยศูนย์วิจัย	ถนนเพชรบุรี	เมื่อวันที่	๒๕	มกราคม	
๒๕๖๓

	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 นำาโดย	 นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ	 นพ.ชลิต เชียรวิชัย  
ผู้ชำานาญการพิเศษคลังเนื้อเยื่อ	 และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 จัดพิธีฌาปนกิจชิ้น
ส่วนอวัยวะหลังการผ่าตัดของผู้บริจาค	 เป็นเนื้อเยื่อจำานวน	 ๑๓๓	 ชิ้น	 อวัยวะ	 ๖	 อวัยวะ	 ณ	
ฌาปนสถาน	 วัดหัวลำาโพง	 เขตปทุมวัน	 ทั้งนี้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะขอขอบคุณ	 และระลึกถึง 
คุณงามความดีของผู้ที่ได้มอบอวัยวะ	เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	เมื่อวันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

รางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำ ปี ๒๕๖๒

พิธีฌาปนกิจชิ้นส่วนอวัยวะ

หน่วยงานร่วมบริจาคเงินสมทบทุนค่าใช้จ่ายกระบวนการบริจาคอวัยวะ

ครอบครัว	โผนประเสริฐ	ในงานฌาปนกิจคุณพ่อสมยศ	โผนประเสริฐ	 
จำานวน	๗๐๐,๐๐๐	บาท	ณ	วัดหัวลำาโพง	

คุณรุ่งฟ้� เกียรติพจน์ ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการ
บริหาร	 ผู้แทน	 บริษัท	 ทรู	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 (มหาชน)	 และ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์	(ที่	๒	จากซ้าย)	มอบเงินรายได้จากการบริจาค 
ผ่าน	SMS	ทรูมูฟ	และทรูมูฟ	 เอช	 ในโครงการ	Let Them See  
Love 2019	 เป็นเงินจำานวน	 ๒,๕๑๔,๖๙๐	 บาท	 โดย	 น�ยแผน  
วรรณเมธี เลข�ธิก�ร	สภากาชาดไทย	(ที่	๒	จากขวา)	น�ยแพทย์ 
วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 (ขวาสุด)	 
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ แพทย์หญิงลลิด� ปริยกนก	 ผู้อำานวยการ
ศูนย์ดวงตา	 (ซ้ายสุด)	 รับมอบเงิน	ณ	อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระญาณสังวรฯ	สภากาชาดไทย
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 โครงก�ร Give for New Life	 หนึ่งคนให้ต่อลมหายใจได้อีกหลายชีวิต	 เป็นโครงการ
อันต่อเนื่องเป็นปีที่	 ๒	 โดยความร่วมมือระหว่าง	 บริษัท	 ไทยประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช	 และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	 จัดกิจกรรมรับบริจาค
อวัยวะ	ณ	งานตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำาการประจำาปี	๒๕๖๒	 	ณ	ห้อง	MCC	hall	
ชั้น	๓	เดอะมอลล์	โคราช	อำาเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	ตั้งแต่	วันที่	๗	-๙		เมษายน	๒๕๖๒	

โครงการ Give for New Life ความดีที่ไม่สิ้นสุด 
คือการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสูญสิ้น 

โครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คุณอนุทิน ช�ญวีรกูล	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสุข	(ที่	๖	จากซ้าย)	นพ.สุขุม ก�ญจนพิม�ย	ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข	(คนที่	๗)	นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล คณะที่ปรึกษา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	(คนท่ี	๘)	คุณทนง ล้ีอิสสระนุกุล  
(คนท่ี	๔)	ประธานโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติฯ	 คุณกลินท์  
ส�รสิน	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	(คนท่ี	๕)	 
ดร.ประส�น ภิรัชบุรี กรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 
(คนที่	 ๙)	 อ�จ�รย์น�ยแพทย์พัชร อ่องจริต	 คณะแพทยศาสตร์	 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(คนท่ี	๓)	และนักบินสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	

ช่วงส่งมอบกล่องอวัยวะ	โดยคุณอนุทิน ช�ญวีรกูล  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสุข	(ท่ี	๓	จากซ้าย)	ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณ  
น�ยแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล	ประธานคณะ 
กรรมการอำานวยการ	(คนท่ี	๒)	คุณกลินท์ ส�รสิน  
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาค 
อวัยวะ	(คนท่ี	๑)		อ�จ�รย์น�ยแพทย์พัชร อ่องจริต  
คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
(คนที่	 ๔)	 และคุณช�ตโยดม หิรัณยัษฐิติ  
(คนที่	๕)
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	 โดยงานแถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๒	 ได้รับการสนับสนุนจาคณะกรรมการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย	นำาโดย	นพ.วิศิษฎ์	ฐิตวัฒน์	ผู้อำานวยการ	รศ.นพ.สุภนิติ์	นิวาตวงศ์,	ดร.ประสาน	 
ภิรัชบุรี	คุณทนง		ลี้อิสสระนุกูล	คุณอนุรุธ	ว่องวานิช	ดร.ศิริกุล	เลากัยกุล		ดร.ประภา	เหตระกูล	 
ศรีนวลนัด	 คุณผาณิต	 พูนศิริวงศ์	 และคุณวิเชาวน์	 รักพงษ์ไพโรจน์	 คณะชมรมนักบินจิตอาสา 
หน่วยฝึกบินพลเรือนทอ.	คุณเกียรติชัย	มนต์เสรีนุสรณ์	พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์	ธารีฉัตร	พล.อ.ท.จรินทร์								 
ศิริสวัสดิ์	และ	พล.ต.ต.นพ.ธนิต	จิรนันท์วัช	ร่วมด้วยศิลปินดาราที่มาร่วมรณรงค์	Just	Say	Yes	
คุณศรีริต้า	เจนเซ่น	คุณธนนท์	จำาเริญ	คุณชาตโยดม	หิรัญยัษฐิติ	คุณฉัตรดาว	สิทธิผล	และคุณ
หัทยา	วงษ์กระจ่าง	ที่ทำาให้โครงการดังกล่าวประสบความสำาเร็จเป็นอย่างยิ่ง

ช่วงสัมภาษณ์ถึงโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติฯ	 โดยคุณ
อนุทิน ช�ญวีรกูล	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข	(คนที่	๓	จากซ้าย)	ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณ น�ยแพทย์
ภิรมย์ กมลรัตนกุล	 (คนที่	 ๔)	 ประธานคณะกรรมการอำานวยการ	
คุณกลินท์ ส�รสิน	 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ	 ศูนย์รับ 
บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	(คนท่ี	๒)	คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร	(คนท่ี	๑)	 
คุณอ�ลิซ�เบธ แซ๊ดเลอร์  ลีน�นุไชย	(คนที	่๕)	พิธีกร																																																													

ช่วงสัมภาษณ์รณรงค์บริจาคอวัยวะ	“JUST	SAY	YES”	โดยคุณศรีริต้�  
เจนเซ่น นักแสดงท่ีแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ	(คนท่ี	๒	จากซ้าย)	 
คุณสุดใจ	 และน�งธัญญ� บำ�รุงจิต	 (คนที่	 ๓	 และคนที่	 ๔)	 บิดา
และมารดาของผู้บริจาคหัวใจ	ตับ	และไต	๒	ข้าง	น�ยสิทธิกรกฤตย์ 
บำ�รุงจิต               

ช่วงสัมภาษณ์รณรงค์บริจาคอวัยวะ	“JUST	SAY	YES”	 
โดย	อ�จ�รย์น�ยแพทย์พัชร อ่องจริต	รพ.	จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย	(คนท่ี	๓)	และคุณช�ตโยดม หิรัณยัษฐิติ  
(คนที่	๒)
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	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 ร่วมกับ	 สายการบินไทยสมายล์	 เปิดตัวโครงก�ร 
“ไทยสม�ยล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ ๓	รณรงค์เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ
เพื่อต่อชีวิตให้แก่ผู้ที่รอคอยการรับบริจาคอวัยวะด้วยความหวัง	ผ่านการสร้างสรรค์ภ�พยนตร์
โฆษณ�ออนไลน์ ชุด Mind Hero	ขับร้องเพลงประกอบโดย	คุณนภ พรชำ�นิ และคุณพิม ฐิติย�กร  
ความยาว	 ๗	 นาที	 จัดทำาขึ้นเพื่อจุดประกายความคิดเรื่องการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด	 รวมถึง
การบริจาคอวัยวะที่เป็นการให้อันยิ่งใหญ่	 โดยได้จัดงานแถลงข่าวโครงการขึ้นในวันที่	 ๒๙	
พฤศจิกายน	๒๕๖๒

	 นับเป็นปีที่	๑๔	ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์	และบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	เปิด
โครงการ	“Let	Them	See	Love	2020”	ที่	เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำาคัญของ
การให้อวัยวะและดวงตา	 โดยในปีนี้ได้นำาเสนอผ่าน“ร�ยก�รคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน” ทางเฟสบุ๊ค	
CP	for	Sustainability	หรือเว็บไซต์	www.letthemseelove.com	

 โครงก�รไทยสม�ยล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life	 ได้ดำาเนินการต่อเนื่องเป็น
ปีที่	 ๓	 โดยได้รณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบและตระหนักถึงความสำาคัญใน
การเป็นผู้บริจาคอวัยวะนั้นได้ทำาผ่านภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์	เป็นประจำาทุกปี	รวมทั้งยังได้
สนับสนุนพาหนะในการขนส่งอวัยวะไปยังผู้ที่รอรับการบริจาค	 โดยไทยสมายล์ได้สำารองที่นั่ง
พิเศษในทุกเที่ยวบิน	 ทุกเส้นทาง	 (ภายในประเทศ)	 เพื่ออำานวยความสะดวกในการเดินทางให้
แก่ทีมแพทย์ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยในการไปปฏิบัติภารกิจ	

โครงการ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ ๓ 

โครงการ Let Them See Love 2020

คุณช�ริต� ลีล�ยุทธ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(คนที่	๕	 
จากซ้าย)	คุณเนตรนภ�งค์ ธีระว�ส	ประธานเจ้าหน้าที่
สายการบริการลูกค้า	(คนที่	๗)	บริษัท	ไทยสมายล์แอร์เวย์	 
จำากัด	 นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ	 (คนที่	 ๖)	
รศ.นพ.สุภนิติ์ นิว�ตวงศ์ รองผู้อำานวยการ	 (คนที่	 ๒)	 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	น�งธ�รวิมล สังขทิน	ญาติผู้บริจาค 
อวัยวะ	 (คนที่	 ๓)	น�ยสุพล บุญธรรม	 ผู้ได้รับการปลูก
ถ่ายหัวใจ	(คนที่	๔)	คุณนภ พรชำ�นิ (คนที่	๙)	และ	คุณ
พิม ฐิติย�กร	(คนที่	๘)



83

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคอวัยวะร่วมกับสื่อมวลชน 

ในปีนี้ได้จัดทำาภาพยนตร์โฆษณาชุด	 “เมื่อเต็มที่จะไม่มีคำ�ว่�
สูญเปล่�”	 โดยภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมแพทย์ 
และบุคลากรทางการแพทย์ท่ัวประเทศ	 ให้เข้าใจถึงภาระหน้าท่ี	 
ที่จะรักษาชีวิตคนไข้ทุกคนอย่างเต็มที่	ที่สุดเพราะสุดท้าย	
ความทุ่มเทพยายามของหมอและทีมแพทย์จะไม่จบลงด้วย
คำาว่า	สูญเปล่า

นพ.สุภนิต์ิ นิว�ตวงศ์ รองผู้อำานวยการ 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ให้สัมภาษณ์กับ	 
ด.ญ.มัชฌิม� แววสวัสดิ์ และ	 ด.ญ. 
ฮ�ร์ริเอจ อริย� ม�กีล�	พิธีกร	รายการ 
คิดส์ทันข่าว	ช่อง	Thai	PBS	เมื่อวันที่	
๑๔	มิถุนายน	๒๕๖๒	

คุณส�วรีย์ ธนินน�ร�	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	 ผู้ประสานงานการบริจาคอวัยวะ	
(คนที่	๑	จากซ้าย)	 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	จังหวัดนนทบุรี	 ให้สัมภาษณ์	 ในรายการ
คิดเพื่อชีวิตยั่งยืน	 Sustainable	 Life	 ทางช่องTrue	 4	 u	 ซึ่งนำาเสนอเรื่องราวของ
ประสบการณ์ทำางานในฐานะพยาบาลผู้ดูแลคนไข้สมองตาย	 และประสานงานการ
บริจาคอวัยวะ	เมื่อวันที่	๑๘	เมษายน	๑๕๖๒

คุณรุ่งฟ้� เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายโครงการพิเศษ	เครือ
เจริญโภคภัณฑ์	 (คนที่	 ๕	 จากซ้าย)	นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์  
ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 (คนที่	 ๔)	 คุณทิฏฐิ
นันท์ อ้นป�น	ศิลปิน	The	Voice	4	(คนที่	๑)	คุณกิตติคุณ  
คำ�เพร�ะ	 ศิลปิน	 AF12	 (คนที่	 ๒)	พญ.ลลิด� ปริยกนก  
ผู้อำานวยการศูนย์ดวงตา	 (คนท่ี	๓)	ทนพ.ภ�คภูมิ เดชหัสดิน  
(คนท่ี	๖)	คุณศิร์ภูมิ เบญจรัส	ศิลปิน	The	Voice	5	(คนท่ี	๗)

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ	
และน�งศิริวรรณ ใครอุบล	 พยาบาล
คลังเนื้อเยื่อ	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ให้
สัมภาษณ์เรื่องการบริจาคอวัยวะ	และ
เนื้อเยื่อ	กับ	คุณสุภ�ด� วิจักรชัยวงศ์ 
ผู้ประกาศข่าว	 ช่อง	 PPTV	 HD	 36		
เมื่อวันที่	๖	มิถุนายน	๒๕๖๒
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นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ	และน�งศิริวรรณ ใครอุบล 
พยาบาลคลังเนื้อเยื่อ	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ให้สัมภาษณ์	 กับ
น�งส�ววรรณทิพ� ว่องไวพ�ณิชย์ ผู้สื่อข่าว	รายการ	วันใหม่ 
ไทยพีบีเอส	ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสดิจิทัล	ช่องหมายเลข	๓	 
เรื่องการบริจาค	และการปลูกถ่ายอวัยวะ	วันที่	๒๒	กรกฎาคม	
๒๕๖๒

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 น�ย
ผดุง ติ๊บเตปิน	 ผู้แทนญาติผู้บริจาคอวัยวะ	 สัมภาษณ์รายการ
คุยกับหมอ	ช่อง	TNN2	ทรูวิชั่นส์ช่อง784	สัมภาษณ์โดย	ทพญ. 
กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร ณ	สตูดิโอ	ชั้น	๕	อาคารทิปโก้	 วันที่	
๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒

เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน
	 ในปีที่ผ่านมา	 มีบุคคล	 คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ	 ให้ความสนใจศึกษาดูงานที่ศูนย์
รับบริจาคอวัยวะ	ดังนี้

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี	 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์	 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์	 
นางสาวปพิชญา	 สวัสดิ์ภาพ	 นักศึกษาชั้นปีที่	 ๓	 
เข้าสัมภาษณ์เรื่องขั้นตอนการบริจาคและการ 
ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ	เม่ือวันท่ี	๑๙	เมษายน	 
๒๕๖๒

 Mrs.Maria Paula Gomez	ประเทศสเปน	เข้าหารือกับผู้บริหาร	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	
เรื่องหลักสูตร	DTI	Donation	&	Transplantation	Institute	พร้อมทั้งยังได้แสดงความจำานง
บริจาคอวัยวะด้วย	เมื่อวันที่	๔	มิถุนายน	๒๕๖๒
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 บุคล�กรโรงพย�บ�ลไทยนครินทร์ จำานวน	๖	คน	 เข้าศึกษาดูงานการรับบริจาคอวัยวะ
จากผู้เสียชีวิตสมองตาย	เมื่อวันที่	๑๓	มิถุนายน	๒๕๖๒

 Dr.Gisel Catalan	Head,	Division	of	Pediatric	and	Congenital	Cardiac	Surgery, 
Department	 of	 Surgery	 and	 Anesthesia,	 Philippine	 Heart	 Center	 	 เมืองมะนิลา	
ประเทศฟิลิปปินส์	ดูงานคลังเนื้อเยื่อ				ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	เมื่อวันที่	๑๑	กรกฎาคม	๒๕๖๒	

 แพทย์ศัลยกรรมตกแต่งจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ	จำานวน	๓๕	คน	เข้าศึกษาดูงานการ
เก็บผิวหนัง	และเยี่ยมชมคลังเนื้อเยื่อ	เมื่อวันที่	๒๖	กรกฎาคม	๒๕๖๒	

 ยุวก�ช�ดญี่ปุ่น	 จำานวน	 ๑๖	 คน	 เข้าศึกษาดูงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 เมื่อวันที่	 ๓๑	
กรกฎาคม	๒๕๖๒	
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 สถ�บันก�รพย�บ�ลศรีสวรินทิร� สภ�ก�ช�ดไทย	 พยาบาลในการอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง	 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต	 (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)	 ประจำาปี	 ๒๕๖๒	
จำานวน	๔๒	คน	เข้าศึกษาดูงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	เมื่อวันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๖๒

 น�ยแพทย์ณัฐวุฒิ อัคร�นุช�ต	 คณะแพทยศาสตร์	 ศิริราชพยาบาล	 สาขาศัลยศาสตร์
ตกแต่ง	 และ	 Dr.I	 Gusti	 Putu	 Hendra	 Sanjaya	 จาก	 Medicine	 Udayana	 University	
ประเทศอินโดนีเซีย	 เข้าดูงานการรับบริจาคผิวหนัง	 และเยี่ยมชมคลังเนื้อเยื่อ	 เมื่อวันที่	 ๓	
กันยายน	๒๕๖๒

 สถ�บันก�รพย�บ�ลศรีสวรินทิร� สภ�ก�ช�ดไทย	นักศึกษาพยาบาล	ชั้นปีที่	๑	จำานวน	
๑๐	คน	 เข้าศึกษาดูงานและสัมภาษณ์	 ในด้านโครงสร้างและภารกิจของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	
บทบาทของพยาบาล	 และการดำาเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมคลัง
เนื้อเยื่อ	เมื่อวันที่	๕	กันยายน	๒๕๖๒

 คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎบ้�นสมเด็จเจ้�พระย�	นักศึกษา
เทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่	๓	จำานวน	๓๐	คน	และอาจารย์	จำานวน	๔	คน	เข้าศึกษาดูงาน	บริจาค
และปลูกถ่ายอวัยวะ	เมื่อวันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๖๒	



87

 โรงพย�บ�ลชลบุรี แพทย์	 และพยาบาล	จำานวน	๕	คน	 เข้าศึกษาดูงาน	บริจาคอวัยวะ
และการประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ	เมื่อวันที่	๒๘	มกราคม	๒๕๖๓

 คณะแพทย์ชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย	 แพทย์จำานวน	 ๑๒	 คน	 เข้าศึกษาดูงาน	
บริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ	เมื่อวันที่	๒๐	มกราคม	๒๕๖๓

 คณะนิเทศศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  
นางสาวณิชกานต์	 วงษ์ศุทธิภากร	 และนางสาว
ยุโรป	 โอริเซลลี	 นิสิตภาควิชาการบริหารจัดการ
สื่อสาร	 (นานาชาติ)	 สัมภาษณ์เรื่องสถานการณ์
การบริจาคอวัยวะในประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 ๒๘	
กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

การรับแสดงความจำ นงบริจาคอวัยวะ 

วันที่	๑๙	พฤษภาคม	๒๕๖๒	งานมหกรรมการเงิน	ครั้งที่	๑๙	MONEY 
EXPO	 2019	 ณ	 อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 อาคารชาเลนเจอร์	 3	 โซน
สุขภาพ	Good	Living	For	Aging	Society	

วันที่	๒๒	มิถุนายน	๒๕๖๒	งาน	Organ	Can	Share	ณ	ลานกิจกรรม	
MBK	Center	ใกล้โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส	
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วันที่	๒๖	กรกฎาคม	๒๕๖๒	ณ	การไฟฟ้านครหลวง	อาคารวัฒนวิภาส	
ชั้น12A	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ

วันที่	 ๑๙-๒๐	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 งานวันมหิดล	 ณ	 ลานเวทีสุขภาพ	 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	จังหวัดสงขลา	

วันที่	 ๑๐-๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 งานสายใยรัก	 และรับต้นมะลิฟรี	 ใน
งาน	 (Mother	Day	 2019	 )	ณ	ศูนย์การค้าเอ็มบีเค	 เซ็นเตอร์	 บริเวณ
ทางเชื่อม	ALA	ART	

วันที่	๑๕	–	๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๒		งานกาชาดประจำาปี	๒๕๖๒	ณ	จุด
ประชาสัมพันธ์	บริเวณศาลาแปดเหลี่ยม	(ทางเข้าประตู	๔)	สวนลุมพินี
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