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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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	 	 นับเป็นเวลามากกว่า	 ๒๗	 ปี	 ของการจัดทำาดำาเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 
สภากาชาดไทย	 โดยดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์เป็นศูนย์รับแจ้งความจำานงบริจาคอวัยวะจาก 
ผู้มีจิตกุศลตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่	 เป็นศูนย์กลางรับลงทะเบียนผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคอวัยวะ	 
และจัดสรรอวัยวะและเนื้อเยื่อที่ได้รับบริจาคทั่วประเทศ	ด้วยความเสมอภาค	ถูกต้องตามหลัก
วิชาการตรงตามมาตรฐาน
  
	 	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยรู้สึกสำานึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 องค์อุปนายิกา 
ผู้อำานวยการสภากาชาดไทย	 ที่ทรงพระราชทานพระราชานุญาต	 ให้วันที่	 ๒	 เมษายน	 ซึ่งเป็น
คล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 จึงได้จัดงานวันศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเป็นประจำาทุกปี	 เพื่อระลึกถึงและบำาเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตที่ 
บริจาคอวัยวะของตนเองให้เป็นทานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเพื่อให้ผู้ได้รับอวัยวะได้ 
มีโอกาสแสดงนำ้าใจขอบคุณความเอื้ออารีของผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต	 รวมถึงญาติของผู ้
บริจาคอวัยวะ	 แต่เน่ืองด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด-19)	 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 คำานึงถึงผลกระทบของการจัดงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะที่อาจส่งผล 
ต่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน	 อันได้แก่ญาติผู้บริจาคอวัยวะ	 ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	 
รวมถึงผู้มีอุปการคุณทุกท่านจึงจำาเป็นต้องงดการจัดงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะประจำาปี	 
๒๕๖๔	 ทั้งนี้ยังคงจัดพิธีบำาเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต	 และได้จัดทำาหนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	ประจำาปี	๒๕๖๔	ดังเดิม	โดยได้รวบรวมรายนามผู้บริจาคอวัยวะ
ที่ได้นำาอวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้ว	 รวมถึงเรื่องราวของ	“ผู้ให้” เด็กหญิงสรสวรรค์ สุขชื่น  
ผู้บริจาคตับ	ไต	และดวงตาเพ่ือช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิต	เล่าเร่ืองโดยคุณสุทธิรัตน์ สุขช่ืน  
ซึ่งเป็นมารดากล่าวรำาลึกถึงบุตรสาวที่ได้สละอวัยวะเป็นของขวัญอันมีค่ายิ่งและเร่ืองราว 
ดีๆ	ของ	“ผู้รับ” เด็กชายวงศธร คล้ายนิ่ม	ที่ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจเป็นของขวัญชีวิตใหม	่
เล่าเรื่องโดยคุณณเรศ คล้ายนิ่ม และคุณอำาพร คล้ายนิ่ม	ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของผู้ที่ได้รับ
การปลูกถ่ายหัวใจ	

คำ นำ 
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	 	 การจัดทำาหนังสือเล่มน้ีได้รับความอนุเคราะห์จาก	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)  
ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์การจัดพิมพ์หนังสือท่ีระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเป็น 
ประจำาทุกปี	และยังสนับสนุนการจัดพิมพ์สื่ออื่นๆ	จึงขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้	และขอขอบคุณ
หน่วยงาน	ตลอดจนผู้ท่ีได้ให้การสนับสนุนศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ	มาโดยตลอด	อาทิ	สายการบิน 
นกแอร์	 สายการบินไทยสมายล์	 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส	 กองบินตำารวจ	 ชมรมนักบิน
จิตอาสา	 หน่วยฝึกบินพลเรือน	 กองทัพอากาศ	 เครือเจริญโภคภัณฑ์	 บริษัท	 ทรูคอร์ปอเรชั่น	
จำากัด	(มหาชน)	และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนกระบวนการบริจาคอวัยวะ	รวมถึงคลัง
เนื้อเยื่อ	 สุดท้ายบุคคลสำาคัญคือผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตที่มอบอวัยวะให้เป็นของขวัญแก่ผู้รอ
รับอวัยวะ

(นายแพทย์วิศิษฏ์	ฐิตวัฒน์)
ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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คำานำา	 ๕	

สารจากเลขาธิการสภากาชาดไทย	 ๘

สารจากประธานคณะกรรมการอำานวยการ	 ๙
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

คติธรรมการบริจาคอวัยวะโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 ๑๒
สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	

ความเป็นมาของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 ๑๓	

ผลการดำาเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	ปี	๒๕๖๓	 ๑๕	

วัตถุประสงค์จัดงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	ปี	๒๕๖๔	 ๒๖	

เกียรติบัตรเชิดชูความดีผู้บริจาคอวัยวะ	 ๒๗	

รายนามผู้บริจาคอวัยวะที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ๒๘
ได้นำาอวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้ว

โครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร	 ๕๙
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒
(ต่อเนื่องถึงธันวาคม	๒๕๖๓)	 	

จากใจ...ผู้ให้	โดย	คุณสุทธิรัตน์	สุขชื่น	ผู้แทนญาติผู้บริจาคอวัยวะ	 ๖๓

สู่ใจ...ผู้รับ	โดย	คุณณเรศ	คล้ายนิ่ม	และคุณอำาพร	คล้ายนิ่ม		 ๖๕
ผู้แทนผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	

ภาพกิจกรรม	 ๖๘	

    

 

หน้า

สารบัญ
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	 	 ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ	ได้เป็น
ที่ยอมรับทั่วโลกแล้วว่าไม่เพียงช่วยชีวิต	 และยืดอายุขัยของผู้ป่วยให้ยืนยาว	 แต่ยังเป็นการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น	 และลดค่าใช้จ่ายให้แก่รัฐ	 และครอบครัว	 สภากาชาดไทยเป็น
องค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ	 ดำาเนินการเพื่อมนุษยธรรม	 ตามหลักการกาชาดสากล	 จึงเห็น
สมควรยิ่งให้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะและเริ่มดำาเนินงานมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๗	 เพื่อให้บริการ
ด้านการรับบริจาคอวัยวะ	โดยต่อมาได้พัฒนาการจัดเก็บและบริการเนื้อเยื่อ			ลิ้นหัวใจ	ผิวหนัง	 
กระดูก	 เส้นเอ็น	 และหลอดเลือด	 รวมท้ังได้ส่งเสริมให้มีการบริจาคอวัยวะเพ่ิมมากข้ึนให้เพียงพอ 
ต่อการปลูกถ่ายอวัยวะ	 สร้างระบบการประสานงาน	 จัดสรรอวัยวะให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	
ด้วยมุ่งหวังให้สุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทยแข็งแรงกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ตาม
ปกติ	

	 	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	อุปนายิกาผู้อำานวยการ 
สภากาชาดไทย	พระราชทานพระราชานุญาต	ให้วันที่	๒	เมษายน	ซึ่งเป็นคล้ายวันพระราช
สมภพ	เป็นวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงที่ทรง
เมตตาต่อผู้บริจาคอวัยวะที่ได้มอบอวัยวะเป็นกุศล	 ได้สร้างขวัญและกำาลังใจเป็นอย่างยิ่ง	 แก่
ทายาทผู้บริจาคอวัยวะ	 เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน	 และผู้เกี่ยวข้องในงานด้านการรับบริจาค	 และ
ปลูกถ่ายอวัยวะทั่วประเทศ	และในการดำาเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะนั้น	จะไม่สามารถ 
สำาเร็จลุล่วงได้หากปราศจากความร่วมมือ	ร่วมใจในทุกภาคส่วน	ท้ังในส่วนของภาครัฐ	และเอกชน 
เครือข่ายอาสา	 ประชาชนและบุคคลสำาคัญคือผู้บริจาคอวัยวะที่ได้มอบอวัยวะเป็นทาน	 ให้แก่ 
ผู้ป่วยท่ีรอรับอวัยวะได้มีชีวิตใหม่	และมีคุณภาพชีวิตที่ดี																																																																																																				

	 	 สุดท้ายนี้	ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย	และบารมีบุญกุศลที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมใน 
การดำาเนินงานด้านการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว	 เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย	 คือ	 อายุ	 วรรณะ	 สุขะ	 พละ	
ปราศจากภยันตราย	สุขภาพกายและใจแข็งแรงโดยทั่วกัน

(นายเตช	บุนนาค)
เลขาธิการสภากาชาดไทย

สารจากเลขาธิการสภากาชาดไทย
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	 	 ในนามประธานคณะกรรมการอำานวยการ	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	
ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง	 ที่ตลอดระยะเวลา	 ๒๗	 ปีที่ผมได้เห็นถึงความมุ่งมั่น	 ความตั้งใจ	
ของคณะกรรมการอำานวยการ	คณะกรรมการวิชาการ	คณะกรรมการกฎหมาย	คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ	 โรงพยาบาลสมาชิก	 และบุคลากรของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ในการเป็นส่วน
หนึ่งของความก้าวหน้า	 สร้างความสำาเร็จของหน่วยงานที่ทำาหน้าที่รับบริจาค	 และจัดสรร 
อวัยวะด้วยความเป็นกลาง	 เสมอภาค	 โดยไม่มีการซ้ือขายอวัยวะ	 รวมท้ังยังเป็นหน่วยงานจัดเก็บ 
เนื้อเยื่อ	ลิ้นหัวใจ	ผิวหนัง	กระดูก	เส้นเอ็น	และหลอดเลือด	โดยนำาอวัยวะและเนื้อเยื่อที่ได้รับ
บริจาคไปใช้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด	

	 	 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	 (โควิด-19)	 ศูนย์รับ 
บริจาคอวัยวะ	 ได้เพิ่มมาตรการในการรับบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อเพื่อลดความเสี่ยงของการ 
แพร่เชื้อโรคโควิด-๑๙	 จากผู้บริจาคที่เสียชีวิต	 สู่ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ	 
โดยปี	 ๒๕๖๓	 มีผู้ลงทะเบียนรออวัยวะ	 จำานวน	 ๕,๗๓๕	 ราย	 และได้ทำาการปลูกถ่ายอวัยวะ	
๖๙๗	 ราย	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะรวมทั้งทีมแพทย์	 พยาบาล	ทีมจิตอาสา	 ตลอดจนบุคลากรที่
ดำาเนินงานด้านการรับบริจาค	และปลูกถ่ายอวัยวะ	ทั่วประเทศ	ยังคงปฏิบัติภารกิจสำาคัญภาย
ใต้ภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยที่
กำาลังรอการปลูกถ่ายอวัยวะให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติกับครอบครัวต่อไป

	 	 นอกจากนี้	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	ยังได้รับความร่วมมือกับกระทรวง
สาธารณสุข	 ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 (Service	 Plan)	 สาขาการรับบริจาค	 และ
การปลูกถ่ายอวัยวะอย่างต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่แจ้งผู้เสียชีวิต
สมองตายแก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 เพื่อนำาไปปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ	 โดยทางศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะ	 ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้คำาแนะนำาการดำาเนินงาน	 ร่วมทั้งเป็นวิทยากร	 ใน 
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ	 แนวคิด	 หลักการ	 จริยธรรม	 ในกระบวนการบริจาคอวัยวะจาก 
ผู้ป่วยสมองตาย	และบทบาทของทีมสุขภาพ	การประสานงานเมื่อมีผู้บริจาคอวัยวะเสียชีวิต 
สมองตาย	การจัดสรรอวัยวะ	 เพ่ือให้การดำาเนินงานด้านบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น	ผลสำาเร็จในการผสานความร่วมมือนี้ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ป่วยที่รอรับอวัยวะ	ลดอัตรา
การเสียชีวิต	เพิ่มจำานวนการปลูกถ่ายอวัยวะ	และลดเวลาการรอคอยอวัยวะ																																																																																																																													

สารจากประธานคณะกรรมการอำ นวยการ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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	 	 ในโอกาสครบรอบการดำาเนินงาน	๒๗	ปี	ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	
ผมขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ	 ที่ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ	 รวมถึงคณะทำางาน	 บุคลากร
ทางการแพทย์	หน่วยงานทั้งภาครัฐ	และเอกชน	อาสาสมัครทุกท่าน	ที่เป็นส่วนช่วยขับเคลื่อน
ความก้าวหน้าของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ทำาให้การทำางานมีความราบรื่น	 ประสบความสำาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี	 	ขอถือโอกาสนี้	 อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล
โลกได้โปรดดลบันดาลและอภิบาลรักษาท่านและครอบครัว	 จงประสบศุภสิริสวัสดิ์พิพัฒมงคล
สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์ภิรมย์	กมลรัตนกุล)
ประธานคณะกรรมการอำานวยการ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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	 	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสำานึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระอริย 
วงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายกที่ได้ประทานคติธรรมและพระรูปเพื่อ
เชิญไปเผยแผ่และรณรงค์เรื่องการบริจาคอวัยวะ	 ทั้งนี้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยจึง 
ได้เชิญคติธรรมและพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก	 
จัดทำาโปสเตอร์	แผ่นพับ	เพื่อนำาไปแจกให้แก่ผู้สนใจแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะต่อไป

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ได้นำ พระรูป
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 

จัดทำ โปสเตอร์ และแผ่นพับ รณรงค์การบริจาคอวัยวะ
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คติธรรมการบริจาคอวัยวะ                                                                                                 
โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
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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.	 ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลที่ดูแลผู้เสียชีวิตที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ 
	 	 กับโรงพยาบาลท่ีดูแลผู้ป่วยท่ีรอรับการผ่าตัดนำาอวัยวะออก	 การเดินทางของทีมผ่าตัด	 
	 	 และการขนส่งอวัยวะ
	 ๓.	 รับแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะจากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่
	 ๔.	 รับการลงทะเบียนผู้ป่วยรอรับการบริจาคอวัยวะทั่วประเทศ
	 ๕.	 ลงทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่มีชีวิต	
	 ๖.	 จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาค	
	 ๗.	 ให้บริการข้อมูล	 ข่าวสาร	 และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะแก ่
	 	 วงการแพทย์และสาธารณชนโดยทั่วไป
	 ๘.		 จัดเก็บ	 จัดทำาและบริการเนื้อเยื่อต่างๆ	 ได้แก่ลิ้นหัวใจ,	 ผิวหนัง,	 กระดูก,	 เส้นเอ็น 
	 	 และหลอดเลือด
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	 	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 เป็นศูนย์กลางบริการอวัยวะและเน้ือเย่ือระดับชาติ	 
โดยเป็นองค์กรหลักท่ีมุ่งดำาเนินการเพ่ือให้มีการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่ออย่างเพียงพอต่อ
การปลูกถ่ายอวัยวะภายในประเทศ	 มีการจัดสรรด้วยความเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของ
วงการแพทย์และสังคม	 ภายใต้คุณภาพและการบริหารงานในระดับมาตรฐานสากล	 ตลอดจน
มุ่งมั่นที่จะยกระดับสู่ความเป็นผู้นำาในภูมิภาคเอเชีย

	 	 ด้านการปฏิบัติงานการรับบริจาคอวัยวะ	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ได้ปฎิบัติงานโดยได้
รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข		โรงพยาบาลเครือข่าย	โรงพยาบาลในสังกัดต่างๆ	ทั้ง
ในระดับเขตสุขภาพ		และระดับจังหวัด	ในการดำาเนินงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ	เน้ือเย่ือ	
และดวงตา	ภายใต้นโยบาย	แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	(Service	plan)	สาขาการรับบริจาค
และปลูกถ่ายอวัยวะ	ร่วมปฏิบัติงานเพื่อนำาอวัยวะที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้มากที่สุด	 
รวมท้ังยังได้รับการสนับสนุนจากสายการบินนกแอร์	สายการบินไทยสมายล์	สายการบินบางกอก 
แอร์เวย์ส	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 (สพฉ)	 ช่วยประสานงานกับทีมกองบินตำารวจ	 
และชมรมนักบินจิตอาสาฯ	 สนับสนุนการเดินทางของทีมผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะ	 และการจัดส่ง 
อวัยวะ	ทำาให้ในปี ๒๕๖๓ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(โควิด-19) ผู้บริจาคอวัยวะเสียชีวิตสมองตายและได้นำาอวัยวะไปใช้ได้มากที่สุดตั้งแต ่
ดำาเนินงานมา ๒๗ ปี มีจำานวน ๓๑๕ ราย โดยสามารถนำาอวัยวะและเนื้อเยื่อไปช่วยเหลือ 
ผู้ป่วยที่ได้ถึง ๑,๗๖๖ ราย

	 	 ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะ	ในปีนี้	บริษัท ลีโอ เบอร์เนทท์  
(ประเทศไทย) จำากัด		ได้จัดทำาโครงการ	Tag	for	life	โดยจัดทำาในรูปแบบการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของศิลปินและดารา	 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 
ได้จัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	 เช่น	 แผ่นพับ	 ใบแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ	 หนังสือพระพุทธ
ศาสนากับการบริจาคอวัยวะ	 ธรรมะเตือนใจ	 รวมทั้งหนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย	 เครือเจริญโภคภัณฑ์และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 
รณรงค์เรื่องการบริจาคอวัยวะ	 และดวงตาผ่านรายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืนทางเฟซบุ๊ค	 CP	 for	 
Sustainability	 และเว็บไซต์	 www.letthemseelove.com	 พร้อมทั้งยังช่วยรณรงค์ให้ม ี
การบริจาคทุนทรัพย์	 สมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา	 รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ช่วยปรับปรุงเฟซบุ๊กของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ผลการดำ เนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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	 	 นอกจากนี้	 ยังมีหน่วยงานอื่นๆ	 อาทิ	 โรงพยาบาลที่ร่วมรณรงค์การบริจาคอวัยวะ	
สื่อสารมวลชน	 ศิลปิน	 นักแสดง	 ที่ร่วมประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะในช่องทางต่างๆ	 ที่
หลากหลาย	ทำาให้	ปีนี้มียอดผู้แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะสูงสุดถึง ๑๒๖,๔๔๐ ราย	ศูนย์
รับบริจาคอวัยวะจึงขอขอบคุณทุกท่าน	 และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริจาคอวัยวะ	และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการบริจาคอวัยวะมา	ณ	โอกาสนี้

	 	 ตลอด	๑	ปีที่ผ่านมา	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้จัดโครงการ	กิจกรรม	การอบรม	การ
บรรยายให้ความรู้	 ความเข้าใจเรื่องการบริจาค	 และการปลูกถ่ายอวัยวะ	 ตลอดจนการประชุม
เพ่ือพัฒนาการดำาเนินงานด้านต่างๆ	ซึ่งสรุปผลการดำาเนินงานได้	ดังนี้																																																																																																																		

	 	 จากแผนภูมิ	 แสดงให้เห็นว่าใน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 มีผู้บริจาคอวัยวะสมองตายจำานวน	
๓๑๕	 ราย	 คิดเป็นผู้บริจาคอวัยวะประมาณ	 ๔.๘	 คนจากจำานวนประชากรประเทศไทยหนึ่ง
ล้านคน	 (PMP)	 โดยเพิ่มจากปีที่ผ่านมา	 ๑๔	 ราย	 รวมผู้บริจาคทั้งหมดตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 มี
จำานวนทั้งสิ้น	๓,๒๕๒	ราย

๑. ด้านการรับบริจาคอวัยวะ

แผนภูมิแสดงจำ นวนผู้บริจาคอวัยวะ (actual deceased donor)                                          
ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
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	 	 ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	สามารถนำาอวัยวะและเน้ือเย่ือไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้	๑,๗๖๖	ราย	
เป็นอวัยวะ	๖๙๗	ราย	โดยเป็นการปลูกถ่ายไตมากท่ีสุด	คือ	๕๖๙	ราย	รองลงมาได้แก่	ตับ	๘๘	ราย	
หัวใจ	๓๐	ราย	ตับ-ไต	๖	ราย		หัวใจ-ไต	๒	ราย	ตับอ่อน-ไต	๑	ราย	หัวใจ-ปอด	๑	ราย	และจัด
เก็บเน้ือเย่ือได้	๑,๐๖๙	ช้ิน	จำาแนกเป็น	ผิวหนัง	๕๒๙	ขวด	ดวงตา	๓๘๓	ดวง	ล้ินหัวใจ	๑๓๕	ล้ิน	
กระดูก	๑๘	ราย		หลอดเลือด	๔	ราย	คิดเป็นผู้บริจาคอวัยวะหน่ึงราย	สามารถนำาอวัยวะไปปลูก
ถ่ายได้	๒.๒๔	อวัยวะ

แผนภูมิแสดงจำ นวนผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและจำ นวนเนื้อเยื่อที่ได้จัดเก็บ
ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

แผนภูมิแสดงจำ นวนผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและจำ นวนเนื้อเยื่อ จำ แนกตามอวัยวะ
ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
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	 	 ตลอดการดำาเนินงานต้ังแต่	พ.ศ.	๒๕๓๗	สามารถนำาอวัยวะและเน้ือเย่ือไปใช้ประโยชน์
ช่วยเหลือผู้ป่วยอ่ืนได้ท้ังส้ิน	 ๑๕,๙๒๓	 ช้ิน	 เป็นการปลูกถ่ายอวัยวะ	 ๗,๔๘๖	 ราย	 และจัดเก็บ
เน้ือเย่ือ	 ๘,๔๓๗	 ช้ิน	 โดยมีการปลูกถ่ายไตมากท่ีสุดจำานวน	 ๕,๘๘๙	 ราย	 รองลงมาได้แก่	 ตับ	
๑,๑๘๖	ราย	หัวใจ	๒๘๓	ราย	หัวใจ-ปอด	๔๒	ราย	ตับ-ไต	๓๓	ราย	ปอด	๒๗	ราย	ตับอ่อน-ไต	
๑๗	ราย	หัวใจ-ไต	๖	ราย	ตับอ่อน	๒	ราย		หัวใจ-ตับ-ไต	๑	ส่วนการจัดเก็บเน้ือเย่ือท่ีมากท่ีสุด	คือ	
ดวงตา	๓,๗๕๕	ดวง	รองลงมาคือ	ผิวหนัง	๒,๓๐๗	ราย	ล้ินหัวใจ	๒,๒๓๐	ล้ิน	กระดูก	๑๑๔	ราย	
หลอดเลือด	๓๐	ราย	และเซลล์ของตับอ่อน	(Islet	cell)	๑	ราย	

	 	 จากแผนภูมิ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	มีผู้ลงทะเบียนรออวัยวะ	(ทุกอวัยวะ)	จำานวน	๕,๗๓๕	
ราย	ลดลงร้อยละ	๑๐.๖	ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	๖๙๗	ราย	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	๑.๗	จากผู้บริจาค
อวัยวะจำานวน	 ๓๑๕	 ราย	 หรือมีผู้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคสมองตายเพียงร้อยละ	
๑๒	ของผู้ที่รออวัยวะทั้งหมด	

แผนภูมิเปรียบเทียบผู้รออวัยวะ ผู้บริจาคอวัยวะ และผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ (ทุกอวัยวะ)
ต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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	 	 จากแผนภูมิ	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	มีผู้แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะขณะมีชีวิตอยู	่
๑๒๖,๔๔๐	คน	และต้ังแต่พ.ศ.	๒๕๓๗	ถึงปัจจุบัน	๒๗	ปี	มีจำานวน	๑,๒๗๗,๑๗๓	คน	คิดเป็นร้อย
ละ	๑.๙	ของประชากรท่ัวประเทศ	โดยในปี	พ.ศ.๒๕๖๓	มีผู้แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะเพ่ิมข้ึน
จากปีท่ีผ่านมา	๑๗,๐๔๘	คนคิดเป็นเพ่ิมข้ึนกว่าปีท่ีแล้วร้อยละ	๑๓	

	 	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะคงจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพ่ือส่งเสริมให้มีการบริจาคอวัยวะ
อย่างสมำ่าเสมอ	 	 รวมทั้งพัฒนาการดำาเนินงานร่วมกันกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ	รวมทั้งการประชุม	ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ	ดังนี้	

๒.๑ การประชุมวิชาการ                                                                                                 
	 	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้พัฒนางานด้านรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะร่วมกับด้าน
วิชาการควบคู่กัน	ผู้บริหาร	และบุคลากรของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 ได้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ	 และเป็นวิทยากรในการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 อาทิเช่น	 กระทรวง
สาธารณสุข	 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย	 โรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ	หรือหน่วยงานอื่นๆ	 เพื่อการพัฒนา	ปรับปรุง	และส่งเสริมงานรับบริจาคและปลูกถ่าย
อวัยวะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

แผนภูมิแสดงจำ นวนผู้แสดงความจำ นงบริจาคอวัยวะ
ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. ด้านวิชาการ
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	 	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยจัดประชุมวิชาการเพ่ือรับทราบผลการดำาเนินงาน 
พิจารณาประเด็นต่างๆ	 ด้านวิชาการ	 เพื่อให้ระบบการรับบริจาคอวัยวะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่
วางไว้อย่างราบรื่น	 และมีการประชุมกรรมการพิจารณาปัญหาการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มี
ชีวิต	จากโรงพยาบาลต่างๆ	ที่เสนอเรื่องมาด้วย	โดยมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	อาทิ	

  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา 
การบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ครั้งที่ ๒ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุม	๒	ชั้น	
๒	 อาคาร	 ๑	 ตึกสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 การประชุมคณะทำางานสนับสนุนการ
พัฒนาระบบริการด้านโรคไต และการบำาบัดทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๑ – ๓ ประจำาปี ๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุม	๒๐๑	ชั้น	๒	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 
เขตหลักสี่	การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นวิชาการเพื่อจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย  
ประเด็น “การพัฒนานโยบาย และระบบการรับบริจาค และการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย” 
จัดโดย	 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 (สช.)	 ณ	 ห้องประชุมสานใจ	 ๑/๒	 ชั้น	 ๖	
อาคารสุขภาพแห่งชาติ	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	

  การประชุมคณะทำางานโครงการทดสอบความชำานาญ (Proficiency Testing) 
สำาหรับการตรวจ HLA เพื่อการจัดสรรอวัยวะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓		ณ	ห้องประชุมศูนย์รับบริจาค 
อวัยวะ	 ชั้น	๕	อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	การประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑ และ ๒ ประจำาปี ๒๕๖๓	 ณ	 ห้องประชุม 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ชั้น	 ๕	 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	 การประชุม 
คณะกรรมการอำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย คร้ังท่ี ๑ ประจำาปี ๒๕๖๓		ณ	 
ห้องประชุมใหญ่ช้ัน	 ๙	 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	 การประชุมปรึกษาหารือ 
การปรับปรุงการวินิจฉัยสมองตายโดยอาศัยเกณฑ์ทางระบบประสาท	ณ	ห้องประชุมใหญ่ชั้น	
๙	อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

  ประชุมวิชาการศัลยศาสตร์หัวใจ ม.อ. ครั้งที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบการรับบริจาค
อวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ	 โดยเฉพาะด้านการปลูกถ่ายหัวใจ	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 ๑๔	
อาคารเฉลิมพระบารมี	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 ประชุมวิชาการประจำาปี สมาคมปลูกถ่าย 
อวัยวะแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๒ ในหัวข้อ Organ Transplantation in Disruptive Era 
ณ	โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์	ประตูนำ้า	ประชุมวิชาการเรื่อง Two Day Meeting in Organ 
Transplantation	จัดโดย	สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย	ณ	โรงแรมคามิโอ	จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา	
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๒.๒ การตรวจรับรองโรงพยาบาลสมัครสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะ  
	 	 ในปีที่ผ่านมามีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้บริการปลูกถ่ายไต	 ประเภท
สมาชิกสมทบ	 มีความประสงค์ขอปรับสถานะเป็นสมาชิกสามัญ	 และที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 ได้อนุมัติแล้ว	 ได้แก่	 (๑)	 โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา	เป็นสมาชิกสามัญศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	เพื่อปลูกถ่ายไต	ตั้งแต่วันที่	๒๙	มกราคม	
๒๕๖๓	(๒)	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	และ	(๓)	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เป็นสมาชิกสมทบเพื่อปลูกถ่ายไต	ตั้งแต่วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	
๒๕๖๓	(๔)	โรงพยาบาลสระบุรี	ได้รับการตรวจรับรองเป็นสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ประเภท 
สมาชิกสมทบตั้งแต่วันที่	๒๙	มกราคม	๒๕๖๓	

๒.๓ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและกระทรวงสาธารณสุข
	 	 ด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 ได้ดำาเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	 
ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 (Service	 Plan)	 สาขาการรับบริจาคและการปลูกถ่าย 
อวัยวะ	อย่างต่อเนื่อง	ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ซึ่งนอกจากดำาเนินงานด้านการ 
รับบริจาคอวัยวะจากผู้เสียชีวิตสมองตายแล้ว	 ยังจัดกิจกรรมวิชาการ	 และการประชาสัมพันธ์	 ท้ัง
ภายใน	และภายนอกหน่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพในเขตบริการสุขภาพให้สามารถ 
ดำาเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ให้คำาแนะนำาการดำาเนินงาน	 ร่วมเป็นวิทยากร	 และสนับสนุนสื่อต่างๆ	 ในด้านการเสริมสร้าง
ศักยภาพ	แนวคิด	หลักการ	จริยธรรม	ตลอดจนกระบวนการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย	
บทบาทของทีมสุขภาพ	 การประสานงานเมื่อมีผู้บริจาคอวัยวะเสียชีวิตสมองตาย	 การจัดสรร
อวัยวะในโรงพยาบาล	และเขตบริการสุขภาพต่างๆ	ได้แก่	

  เขตบริการสุขภาพที่ ๒  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก	ร่วมกับโรงพยาบาล
ราชวิถี	 กรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
แพทย์	ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะไต	ณ	โรงพยาบาลพุทธชินราช	พิษณุโลก	

  เขตบริการสุขภาพที่ ๔ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	จังหวัดนนทบุรี	ได้จัดทำาโครงการ
เชิงปฏิบัติการ	การพัฒนาระบบ	และศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับการรับบริจาคและการปลูก
ถ่ายอวัยวะ	เนื้อเยื่อ	และดวงตา	ในเขตสุขภาพที่	๔	ณ	ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์	ชั้น	๙	โรง
พยาบาลพระนั่งเกล้า	จังหวัดนนทบุรี	

  เขตบริการสุขภาพที่ ๔ โรงพยาบาลนครราชสีมา		ได้จัดทำาโครงการเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบ		และศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับการรับบริจาค	และปลูกถ่ายอวัยวะ	เนื้อเยื่อ	
และดวงตา	ในเขตบริการสุขภาพท่ี	๔	ระยะท่ี	๓	ณ	โรงแรม	สเปลนดิด	เขาใหญ่	จังหวัดนคราชสีมา	
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	 	 ในปีนี้	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้รับความอนุเคราะห์	 เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
บริจาคเงินสมทบการดำาเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะโดยตรง	และสนับสนุนผ่านโครงการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)	 มอบ
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	ทีมปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บอวัยวะของศูนย์รับบริจาคอวัยวะมีทุนประกันรวม	
๔,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 และบริจาคเพื่อสมทบทุนกระบวนการบริจาคอวัยวะอีก	 ๒	 ครั้ง	 จำานวน	
๑๒๓,๐๕๐	บาท	และ	๒๒๒,๐๒๕	บาท	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)	และเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ มอบเงินรายได้จากการบริจาคผ่าน	SMS	ทรูมูฟ	และทรูมูฟ	เอช	ในโครงการ	
Let Them See Love 2020	 เป็นเงินจำานวน	๓,๒๙๒,๙๔๒	บาท	บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำากัด	จำานวน	๒๔๕,๙๐๕	บาท	บริษัท แอ็ท เบส คอร์นเนอร์ จำากัด  
จำานวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	คุณพาณี จันทรัศมี จำานวน	๖๐๑,๐๐๐	บาท	คุณนุศรา โผนประเสริฐ 
จำานวน	๓๑๘,๘๘๘	บาท	คุณจุฑารัตน์ จันทรัศมี จำานวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	คุณอมรรัตน์ โกวิทยา  
จำานวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	คุณจารุวรรณ สัจจาวุธ	จำานวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	คุณภุชงค์ เจนสรรพกิจ  
จำานวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	คุณโสรญา วิมลวณิชย์ จำานวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	คุณภารณี วิมลวณิชย์  
จำานวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	คุณวรท วิมลวณิชย์ จำานวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	เป็นต้น

	 	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและคณะกรรมการกฎหมายของศูนย์รับบริจาค 
อวัยวะได้รับรู้ปัญหาด้านการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายประการ	
ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีกฏหมายระดับพระราชบัญญัติรองรับเร่ืองการบริจาคและปลูกถ่าย
อวัยวะ	 จึงส่งผลกระทบในการดำาเนินงานด้านการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ	 คณะกรรมการ 
อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 เห็นสมควรให้มีพระราชบัญญัติการบริจาคและการปลูกถ่าย 
อวัยวะและเน้ือเย่ือ	 จึงได้เสนอสภากาชาดไทยแต่งต้ังคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติ	 การบริจาค 
และการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ	เมื่อวันที่	๑๖	เมษายน	๒๕๖๓	โดยมี	ศาสตราจารย์พิเศษ	
เรวัต	ฉำ่าเฉลิม	เป็นประธาน	แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19	จึงได้จัด 
การประชุมคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติฯ	ครั้งแรก	 เมื่อวันที่	๑๕	ธันวาคม	๒๕๖๓	และ
คณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)ฯ	 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อยกร่างพ.ร.บ. 
ดังกล่าว	 เมื่อวันที่	 ๒	 มีนาคม	 ๒๕๖๔	 โดยมี	 นายแพทย์	 หม่อมหลวงสมชาย	 จักรพันธุ์	 เป็น
ประธาน	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.และจะดำาเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก 
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อไป	

๓. ด้านการหาทุน

๔. ด้านกฎหมาย

  เขตบริการสุขภาพที่ ๘ โรงพยาบาลเลย	ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี	กรมการแพทย์	
กระทรวงสาธารณสุข	 ชมรมพยาบาลประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยและภาคี
เครือข่าย	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่องการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะ	 เพื่อการ
ปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนภูมิภาค	ที่โรงพยาบาลเลย	จังหวัดเลย	
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	 	 นอกจากนี้	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้เข้าร่วมประชุมกับแพทยสภาใน
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและเสนอกฎหมาย	ข้อบังคับ	ประกาศแพทยสภาที่เกี่ยว
กับการปลูกถ่ายอวัยวะและบริจาคอวัยวะ	ครั้งที่	๑/๒๕๖๓	เมื่อวันที่	๑	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ณ	
ห้องประชุมชั้น	 ๑๔	 แพทยสภา	 อาคารสภาวิชาชีพ	 เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านกฎระเบียบ	
หรือด้านกฎหมายดังกล่าว		

	 	 การประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะ	 และรณรงค์ให้มีการบริจาคอวัยวะต้องดำาเนินการ 
อย่างต่อเน่ือง	 ด้วยการรับแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะเป็นส่วนหน่ึงของการให้ความรู้แก่ประชาชน	 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ท่ีกว้างขวางย่ิงข้ึน	ท้ังน้ีศูนย์รับบริจาคอวัยวะยังได้รับความร่วมมือกับหน่วยงาน 
เครือข่ายต่างๆ	ดังนี้

๕.๑ โครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด ี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
พุทธศักราช ๒๕๖๒	(ต่อเนื่องถึงธันวาคม	๒๕๖๓)
	 	 ในปี	 ๒๕๖๒	 อันเป็นโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระบรมราชูปถัมภก 
สภากาชาดไทย	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 
สภากาชาดไทยจึงได้ประชุมหารือเพื่อจัดทำาโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ	 พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ในโอกาส 
ฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พุทธศักราช	๒๕๖๒	 ข้ึนเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวประเทศ 
ร่วมกันสร้างกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้	 เป็น
โครงการที่เกิดจากความร่วมมือหลายฝ่ายอาทิ	 กระทรวงสาธารณสุข	 กองบินตำารวจ	 ชมรม
นักบินจิตอาสา	หน่วยฝึกบินพลเรือน	กองทัพอากาศ	ศิลปิน	นักแสดง	บริษัท	สิทธิผล	๑๙๑๙	จำากัด	 
เครือเจริญโภคภัณฑ์	และบริษัท	ทรูคอร์ปอเรช่ัน	จำากัด	 (มหาชน)	รวมถึงส่ือมวลชน	 ร่วมรณรงค์ 
ให้ประชาชนได้เห็นความสำาคัญของการบริจาคอวัยวะภายใต้คอนเซ็ปต์ว่า	“JUST SAY YES” 
และได้จัดงานแถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒	 ในวันที่	 ๑๖	 ตุลาคม	๒๕๖๒	ณ	WELCOME	HALL	 ชั้น	 ๒	
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	 บางนา	 กรุงเทพฯ	 โดยมีระยะเวลาในการดำาเนินงาน 
ตั้งแต่วันที่	๑๖	ตุลาคม	๒๕๖๒	–	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๓	มีเป้าหมายมีผู้แสดงความจำานงบริจาค
อวัยวะจำานวน	๑๕๐,๐๐๐	คน	ใน	๗๗	จังหวัดทั่วประเทศ	ซึ่งตลอดโครงการได้มีผู้แสดงความ
จำานงบริจาคอวัยวะจำานวน ๑๖๒,๒๕๘ ราย เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

๕. ด้านประชาสัมพันธ์ 
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	 	 นอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์	บริษัท	ทรูคอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	ยังได้จัดทำา
แอปพลิเคชัน“บริจาคอวัยวะ”เพื่อเพิ่มความสะดวกสำาหรับผู้ต้องการแสดงความจำานงบริจาค
อวัยวะออนไลน์	 และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยยังได้ 
จัดทำาภาพยนตร์ส้ันชุด“หัวใจว่าง”ซ่ึงเป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพท่ีนำากลับ 
มาสร้างใหม่ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น	 โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่	 ๒๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	
เป็นต้นไป	

๕.๒ โครงการ Tag for life 
	 	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยร่วมกับบริษัท	ลีโอ	เบอร์เนทท์	(ประเทศไทย)	
จำากัด	 จัดทำาโครงการ	 Tag	 for	 life	 (#Tagforlife	 #tagforlife_heart	 #tagforlife_liver 
#tagforlife_kidney)	 เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำาคัญและ
บริจาคอวัยวะมากขึ้น	โดยทำาการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินสตาแกรมของศิลปินและดารา	อาทิ	
คุณเขมนิจ จามิกรณ์, คุณสุดารัตน์ บุตรพรม, คุณอรเณศ ดีคาบาเลส, คุณอัญชลี จงคดีกิจ  
คุณทัชชกร บุญลัภยานันท์, คุณเจนน่ี ปาหนัน, คุณกิตติพัทธ์ ชลารักษ์, คุณวชิรวิชญ์ อรัญธนวงศ์,  
คุณพัศชนันท์ เจียจิรโชติ, คุณฝน ธนสุนธร, คุณรังสรรค์ ปัญญาเรือน, คุณศรัณยู วินัยพานิช  
ซ่ึงได้มาร่วมประชาสัมพันธ์โครงการน้ีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของแต่ละท่าน	 ระหว่างวันท่ี	 
๓๐	มีนาคม	–	๓๐	เมษายน	๒๕๖๓	เป็นเวลา	๑	เดือน	มีดารา	นักแสดง	ที่ร่วมประชาสัมพันธ์	
Tag	ผ่าน	Instagram	จำานวน	๔๑	คน	มีผู้บริจาคออนไลน์ในช่วงเวลาเดียวกันน้ี	จำานวน	๓,๐๔๒	คน

๕.๓ โครงการ Let Them See Love 2021 
	 	 นับเป็นปีที่	๑๕	ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์	และบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	
ดำาเนินโครงการ	“Let	Them	See	Love	2021”	เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำาคัญ 
ของการให้อวัยวะและดวงตา	โดยในปีนี้ได้จับมือกับ	บริษัท	โอกิลวี่	แอนด์	เมเธอร์	(ประเทศไทย)	 
จำากัด	สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาแบบอินเตอร์แอคทิฟแนวคิด	“BLOOM	A	NEW	LIFE:	ให้
ชีวิตใหม่ได้สวยงาม…อีกครั้ง”	 ที่ตรงใจคนยุคดิจิทัล	 ด้วยการเปรียบอวัยวะในร่างกายเหมือน
ดอกไม้ที่สวยงามและมีคุณค่า	 ซึ่งเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะสมองตาย	 อวัยวะในร่างกายจะเสื่อม
สภาพและหมดอายุเฉลี่ยภายใน	 ๗๒	 ชั่วโมง	 ไม่ต่างจากดอกไม้ที่รอวันเหี่ยวเฉา	 ไร้ค่า	 การ
บริจาคอวัยวะจึงเปรียบเสมือนการส่งต่อความรักที่สวยงามไม่สิ้นสุด	 ให้ผู้ป่วยที่รอรับการปลูก 
ถ่ายอวัยวะได้กลับมามีชีวิตใหม่ที่สวยงามอีกครั้ง	 ตลอดจนกระตุ้นให้ญาติและคนรอบตัวผู้ที ่
อยู่ในสภาวะสมองตาย	ตระหนักถึงความสำาคัญเรื่องการบริจาคอวัยวะและดวงตา	 เพื่อผู้รับจะ
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ	มีโอกาสประกอบอาชีพ	สร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ครอบครัว	
ชุมชน	และประเทศชาติ
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๕.๔ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคอวัยวะร่วมกับสื่อมวลชน
	 	 สื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ	 เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจของประชาชนใน
เรื่องการบริจาค	 และการปลูกถ่ายอวัยวะมากยิ่งขี้น	 สื่อมวลชนที่เข้าใจข้อเท็จจริงและสามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลท่ีถูกต้องสู่สาธารณชนจะช่วยให้หันมาให้ความสนใจเรื่องการบริจาคอวัยวะ 
มากยิ่งขึ้น	การรณรงค์การบริจาคอวัยวะผ่านสื่อมวลชนจากหลากหลายแขนงในปีที่ผ่านมา	เช่น	 
ช่อง	 True4U	 รายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน	 จัดทำาโดย	CP	 for	 Sustainability	 ช่อง	 TNN2	ทรู
วิชั่นส์ช่อง	๗๘๔	รายการคุยกับหมอ	สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	รายการ	ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
	 	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่ง 
มิอาจกล่าวได้ทั้งหมด		ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไว้	ณ	ที่นี้

๕.๕ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคอวัยวะร่วมกับศิลปิน นักแสดง    
	 	 ในปี	๒๕๖๓	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้รับความอนุเคราะห์	จากศิลปิน	
นักแสดง	ตลอดจนบุคคลมีชื่อเสียง	 เซเลบริตี้	นักจัดรายการวิทยุ	ที่ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
การบริจาคอวัยวะ	ให้แก่ประชาชนได้มีความสนใจในการบริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้น	ขอขอบคุณ	 
คุณเขมนิจ จามิกรณ์, คุณสุดารัตน์ บุตรพรม, คุณอรเณศ ดีคาบาเลส, คุณอัญชลี จงคดีกิจ,  
คุณทัชชกร บุญลัภยานันท์, คุณเจนนี่ ปาหนัน, คุณกิตติพัทธ์ ชลารักษ์, คุณวชิรวิชญ์  
อรัญธนวงศ์, คุณพัศชนันท์ เจียจิรโชติ, คุณฝน ธนสุนธร, คุณรังสรรค์ ปัญญาเรือน, คุณ
ศรัณยู วินัยพานิช	ซ่ึงได้มาร่วมประชาสัมพันธ์โครงการน้ีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของแต่ละท่าน

	 	 ในปีที่ผ่านมามีบุคคล	 คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ	 ให้ความสนใจศึกษาดูงาน 
การดำาเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 บุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานด้านการรับบริจาค 
อวัยวะศึกษาดูงานด้านกระบวนการประสานงานและแนวทางปฏิบัติเม่ือมีผู้บริจาคอวัยวะ
สมองตายและห้องปฏิบัติการเนื้อเยื่อ	 เช่น	 คณะแพทย์ชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย 
จำานวน	๑๑	คน	หน่วยรับบริจาคอวัยวะ	และปลูกถ่ายอวัยวะ	โรงพยาบาลชลบุรี จำานวน	๗	คน	 
เข้าศึกษาดูงานด้านการรับบริจาคและปลูกถ่ายไต	 เพื่อเพิ่มศักยภาพของแพทย์	พยาบาล	และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	ผู้ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ	โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำานวน	๒	คน	 
บุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง	และเสริมสร้าง	ภาควิชาศัลยศาสตร์	ศูนย์ 
ความเป็นเลิศทางการแพทย์ไฟไหม้นำ้าร้อนลวก	แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	และศูนย์ฝึกผ่าตัด	 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในโครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง	Burn	Wound	Management	จำานวน	๓๐	คน	เข้าศึกษาดูงานคลังเนื้อเยื่อ	 

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.	 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำาคัญของการบริจาคอวัยวะให้เป็นทานและความ 
	 	 สำาเร็จของการปลูกถ่ายอวัยวะ
	 ๖.	 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับรู้และร่วมสนับสนุน 
	 	 กิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

วัตถุประสงค์งานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ประจำ ปี ๒๕๖๔

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี	๑	สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
จำานวน	๑๔	คน	เข้าศึกษาดูงาน	ในด้านโครงสร้างและภารกิจของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	บทบาท 
ของพยาบาลประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ	 และการดำาเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	
พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมคลังเนื้อเยื่อ	 บุคลากรคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	 จำานวน	
๑๕	คน	เข้าศึกษาดูงานด้านการรับบริจาคและปลูกถ่ายไต	เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้
บริการด้านรับการปลูกถ่าย	บุคลากรทางการแพทย์	พยาบาล	โรงพยาบาลรามคำาแหง	จำานวน	
๖	คน	เข้าศึกษาดูงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
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สภากาชาดไทยมอบเกียรติบัตรเชิดชูความดีผู้บริจาคอวัยวะ
ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	ได้นำาอวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้วให้แก่ทายาท	

เพื่อยกย่องและเชิดชูความดีในการบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอื่น

เกียรติบัตรเชิดชูความดีผู้บริจาคอวัยวะ

เด็กหญิงสิรินภา พิเชษฐ



28

น.ส.กชกร	สาระพุทธิ
ด.ญ.กชกร	เอกเลิศสวัสดิ์
นายกณวรรธน์	ด้วงสงค์
ด.ช.กตัญญู	ส่องวารินทร์
พ.อ.อ.กนก	อุ่นแก้ว
น.ส.กนกดาว	แสวงหาทรัพย์
นางกนกนภา	อมรชัยวุฒิกุล
น.ส.กนกลักษณ์	อธิพัฒน์เกษมกุล
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
นายกรกนก	สุรังกาล
น.ส.กรรณิการ์	แกล้วกล้า
นายกรวรรษ	ทรหาร
นายกรวิชญ์	ชุณหอุไร
ด.ช.กรวิชญ์	ริบู่
นายกริน	สุขสันติเจริญชัย
นายกรินทร์	ลุงคิดละ
พระภิกษุกรีฑา	สรีกูล
น.ส.กรุณา	ธ.น.หล้า
นายกฤชชลัช	ม่านโคกสูง
ส.ต.กฤตนันต์	โภชน์พันธุ์
สิบโทกฤตนัย	ทักษิณะมณี
นายกฤตพจน์	พันเพ็ง
น.ส.กฤตพร	โพธิ์สวัสดิ์
นายกฤษฎ์	คะระนันท์
นายกฤษฎา	สลัดใด
นายกฤษฎา	อินจันทรา
นายกฤษฎากรณ์	ขวัญนาค

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.กัญญาภัค	หาสุนทรีย์
ด.ญ.กัญญารัตน์	สายบุญยืน
ด.ญ.กัญญาวีภ์	วสุวัชร์

น.ส.กัญลณีญา	เทียงคำา
ด.ญ.กัณชลิกา	รักษ์สูงเนิน
นายกัณหา	บุญทวี
น.ส.กันยกร	แก้วสระแสน
น.ส.กันยา	ก๋งเกิด
น.ส.กัลญาพร	นิลพฤกษ์
น.ส.กัลมณี	สายเนตร์
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
นายกานต์	แสงคำา
นนร.การัณยภาส	การดี
สิบตำารวจเอกการุณย์	ทองยิ่ง
นายกาวิ	ลุงส่วย
น.ส.กำาไร	น้อยพุก
นายกิตตรี	ศรีจุมพล
นายกิตติ	กันเกิด
นายกิตติ	สอนสุทธิ์
นายกิตติกร	นิภาประภากร
ด.ช.กิตติกร	ภูมิบุญชู
นายกิตติกร	สีอำาคา
นายกิตติชัย	สุขสนธิ
นายกิตตินันท์	เกษรสุก
นายกิตติพงศ์	ปัญญาประสิทธิ์
นายกิตติพงษ์	บำารุงภักดี
นายกิตติพงษ์	ปริตรวดี
นายกิตติพร	รื่นภาคทรัพย์

รายนามผู้บริจาคอวัยวะที่ถึงแก่กรรม
และศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้นำ อวัยวะไปใช้ประโยชน์
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ด.ญ.กิตติยา	นุกิจ
เรืออากาศตรีกิตติวัฒน์	
อัมรัตน์นิธิเดชา
ด.ต.กิตติวัฒน์	อากุลอนุ
นายกิตติศักดิ์		แจ่มกระจ่าง
นายกิตติศักดิ์	พูนทรัพย์
จ่าอากาศโทกิตติศักดิ์	โพธิ์เย็น
นายกิตติศักดิ์	รัตนบรรเทิง
นายกิตติศักดิ์	หลำาวรรณะ
น.ส.กิติยา	อังคนิยมกิติ
นายกิติวร	พันธมาศ
นายกิติศักดิ์	จำาปาศักดิ์
น.ส.กิมหงษ์	แซ่ซึง
นางกิมเฮียง	สมไพบูลย์
นางกิรณา	ใจสมุทร
นายกีรติ	สาธารลัย
นางกุณกาญจน์	ประกอบกุล
น.ส.กุลธิดา	วงษ์สุวรรณ์
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
นายเกริกฤทธิ์	พรหมมา
นายเกรียงไกร	เกษรจันทร์
นายเกรียงไกร	นีละนนท์
นายเกรียงไกร	พรหมมายนต์
นายเกรียงไกร	ละดาห์
นายเกรียงไกร	ศรีราช
นายเกรียงคำา	ลาลด
นายเกรียงศักดิ์	แซ่ไต้

นายเกรียงศักดิ์	รายณะสุข
นายเกรียงศักดิ์	สังทอง
นายเกรียงศักดิ์	อินทนนท์ไชย
น.ส.เกล็ดนที	ศิริวรรณ
ด.ญ.เกศรา	แย้มฉาย
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
นายเกษมณี	ย่อมพันธ์
นายเกษร	ประวิสุทธ์
นายเกียรติภูมิ	สุขวิจิตร
นายเกียรติยศ	ชาวนาแปน
นายเกียรติศักดิ์	แก้วสะอาด
นายเกียรติศักดิ์	ไข่นุ่ม
นายเกียรติศักดิ์	ทรัพย์เจริญกุล
นายเกียรติศักดิ์	เทพนรินทร์
นายเกียรติศักดิ์	ศุภพิตร
ด.ช.เกียรติศักด์ิ	สมานพันธ์ุนุวัฒน์
จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์	สุขุประการ
นายเกื้อกูล	สุเมธีพิพัฒน์
นายแก้ว	คำาสด
นายแก้ว	ปวงปะชัง
นายโกมล	มานพ
นายโกวิท	ทิพย์ชื่น
นายโกวิทย์	ดวงดี
นายโกศล	ทนงค์รบ
นายโกสน	ศิลารัตน์
นายไกรราช	เหมภูเขียว
นายไกรฤกษ์	พรหมประเสริฐ
นายไกรศร	อาจารีย์
นายไกรแสง	โคตรคำา

นายขจร	ท่าเลิศ
นายขจรศักดิ์	แก้วสวาท
นางขวัญใจ	กล้าหาญ
นางขวัญใจ	สังวรรณะ
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
นายคณิศร	นามวงษ์
น.ส.คนิษฐา	อาจแก้ว
ด.ญ.คนึงนิจ	แสงวงศ์
น.ส.คนึงนิตย์	ผาสุข
นายคมกรช	คำาอ่อน
นายคมกริช	ขุมทรัพย์
นายคมกริช	จริตน้อย
นายคมกริช	มาตบันเทา
นายคมกฤษ	ทิพยศร
นายคมกฤษ	สุภักดี
นายคมนัย	เมธีนุวัฒน์มงคล
นายคมสัน	แก้วสนิท
นายคมสัน	พยัฆจันทร์
นายคมสัน	พิลาวัลย์
นายคมสัน	มะโนเสาร์
นายคมสัน	เรืองดารา
นายคมสันต์	แซ่โง้ว
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นายคมสันต์	สายไทย
นายคมสันต์	แสนสะท้าน
นายครรชิต	ไทยอยู่
นายครรชิต	นิโสภา
นายคริสโตเฟอร์	ลอริตัน
นายคลอง	สังกัดกลาง
นายคำา	พานม
นายคำาไถ่	น้อยมั่น
นายคำานวณ	อยู่บัว
นางคำาบาง	รูปสวย
นางคำาใบ	แก้วดี
นายคำาปุ่น	ตุ้มมาตร์
นางคำาโปลด	วายโศก
น.ส.คำาพอง	เสริมดี
นายคำาพอง	เสียวสี
นายคำาพันธ์	กุชโร
นายคำาพี	ทศน้อย
นายคำาพูล	เจริญวงศ์
นายคำาแพง	ประชุมชัย
นายคำาภา	ประถมชาติ
นายคำามี	ทรงวาจา
นางคำามี	สินศิริ
นายคำามุข	จันทวงษ์
นายคำามูล	จี๋มา
นายคำารณ		ไพโสภา
นายคำารณ	เชื้อมงคล
นายคำาราม	โม้ทอง
นายคำาสอง	มาเฉลิม
นายคำาแหง	เรืองสวัสดิ์
นายคิม	ซอ	อู
นายคึกฤทธิ์	วิเศษทอง
นายคุณากร	พวงเงิน
นายคุณานนต์	แสนลักษณาเลิศ
นายคูณ	กิ่งก้าน
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
นายจตุพงษ์	จิตรมั่น
น.ส.จตุพร	ใจยา
นายจตุพร	ชมชื่น
น.ส.จรรยา	ใจจำาปา
น.ส.จรรยา	รอดเจริญ
นายจรัญ	คำาขวา
นายจรัญ	เฉนียง
นายจรัญ	ลี้ลับ
นายจรัล	ศรีสายหยุ
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
นายจะเด็ด	ศรีรุจิกุลธเนศ
นายจักรกริช	ชอบมวย
พ.อ.ต.จักรกริช	รากาวัน
นายจักรกฤษ	ชมภูนุช
นายจักรกฤษ	สวัสดี
นายจักรกฤษณ์	จาดี
นายจักรกฤษณ์	นรสิงห์
นายจักรกฤษณ์	ราชวงษ์
นายจักรพงศ์	เลิศฤทธิ์

นายจักรพงษ์	กระทงน้อย
นายจักรพงษ์	มณีนิล
นายจักรพงษ์	สุวรรณสา
นายจักรพล	เอกจำานงค์
นายจักรพันธ์	จันนิติ
นายจักรพันธ์	นาชาวัน
นายจักรพันธ์	นามวงศ์
นายจักรพันธ์	พรมสอน
นายจักรพันธุ์	ดีใหญ่
นายจักรพันธุ์	ภาวะชาติ
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.จันทรา	พาพุทธา
น.ส.จันทสิริ	มุกดาสิริ
นางจันทิมา	แซ่เอี๊ยบ
ด.ญ.จันทิมา	พิมสุข
นางจันทิมา	วงศ์สุทัศน์
นางจันทิมา	เอนกวนิช
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
นายจำานงค์	นาคะ
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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
น.ส.จินตหรา	หินแก้ว
นายจิรนนท์	สิทธิภาส
นายจิรพงศ์	พลาลำา
นายจิรพงษ์	เนียมพันธ์
นางจิรภา	เพ็งบุญ
นายจิรภาส	บุญปก
นายจิรเมธ	ชมรักษ์
นายจิรวัฑฒ์	มุตตามระ
นายจิรวัฒน์	มูลสาร
นายจิรเวศ	อินทรแหยม
นายจิรศักดิ์	คาดพันโน
นายจิระเดช	หัวหนองหาร
นางจิระภรณ์	มีสว่าง
น.ส.จิราภรณ์	เล็กท่าไม้
นายจิรามุ	แช่มชื่น
นายจิรายุทธ	ดุจจานุทัศน์

น.ส.จิรารัตน์	สัมพันธ์พงษ์
นายจีรพัฒน์	เพียนงูเหลือม
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
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
นายเจริญพร	เขียนชัย
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	เพราะทอง
นายเฉลิม	มาลัย
นายเฉลิม	หวังโอบกลาง
นายเฉลิมเกียรติ	ทิพฤาชา
นายเฉลิมชัย	นาใจคง
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
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ด.ช.ชนกันย์	ทองเชื้อ
พลทหารชนะ	เอื้ออารีย์
ด.ช.ชนะชัย	คงพล
นายชนะชัย	ปรึกษาดี
นายชนะชัย	พลแดง	
นายชนะชัย	อ่อนนามล
ส.อ.ชนะพันธุ์	พานทอง
นายชนะไพร	มงคลพงศ์
นายชนาธิป	เติมวิถี
ด.ญ.ชนิกาญจน์	คำาคุณเมือง
นายชนินทร	บุญพรม
นายชเนศร์	กิตติโรจน์วัฒนา
น.ส.ชมพูนุช	รัตนะ
น.ส.ชมพูนุท	ทรัพย์ทองคำา
ด.ช.ชยทัต	ถนอมศักดิ์ดำารง
นายชยพล	เทพนาค
ด.ช.ชยพล	รัตนรัตน์
ด.ช.ชยานันต์	จันทร์พ่วง
นายชยุตม์พงศ์	ธนชัยวรกุล
นายชรินทร์	เจริญขำา
นายชรินทร์	อินทร์สวัสดิ์
น.ส.ชลธิชา	บุญอำ่า
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
นายชัธว์	ใกล้ชิด
นายชัย	พรึดนอก
นายชัยชาญ	ลอยร่อน
นายชัยญวัฒน์	มากหลาย
นายชัยณรงค์	ทองทวี
นายชัยณรงค์	บุญเกิด
นายชัยณรงค์	มะโนชาติ
นายชัยนาถ	ผาลิชัย
ด.ช.ชัยนุวัฒน์	วัฒนพาหุ
นายชัยเนตร	น้อยสูงเนิน
นายชัยพร	นาคะสาทิศ
นายชัยพร	ปรางนวน
นายชัยพร	ศรีสุข
นชท.ชัยพฤกษ์	น้อยอารีย์
นายชัยยศ	แซ่ลี้
นายชัยยันต์	มหจิตรสัตยา
นายชัยยุทธิ์	สงวนโสตร์
นายชัยรัตน์	บุญณโร
นายชัยรัตน์	ภู่รัติศัย
นายชัยรัตน์	สุภาพ
นายชัยวัฒน์	พลลอด
นายชัยวัฒน์	โพธิ์ทอง
นายชัยวัฒน์	สายยืด
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	จุฑารัตน์

นายชาคริต	เดิมบุรี
นายชาคริต	บ่อทองคำา
นายชาญ	เมหิ
ด.ต.ชาญ	ว่องประทานพร
นายชาญชัย	กองทา
ด.ช.ชาญชัย	จันทร์อร่าม
นายชาญชัย	ชำานิ
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	บุญทศ
นายชาลี	โสภา
นายชำานาญ	มาตราช
นายชิงชัย	ทาซ้าย
ด.ช.ชินกฤต	แจ้งหิรัญ
นายชิษณุชา	รัชนีกร
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น.ส.ชุติภร	ปลั่งตระกูล
นางชุติมา	บุตรพรหม
นายชุบ	บุญธรรม
นายชุมพล	เครือพันธ์
นายชุมพล	บัวลาแก้ว
นายชุมพล	ประชุมรัตน์
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	ประทุมเหง่า
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
นายไชโย	ดวงคำา
นายซาวคินเตียน
นายโซเมนอู
น.ส.ญาณภา	เหล็กพิมาย
ด.ช.ฎนัย	ยุบลพันธ์
นายฐณวัฒน์	หามาลี
นายฐิตเมธี	รักษ์จิตร์
นายฐิติกร	สงคราม
นายฐิติกร	อุปสิทธิ์
น.ส.ฐิติกา	นิลอุบล
นางฐิตินันท์	สังโสม
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
นายณรงค์ไชยเดช	แซ่ตัน
นายณรงค์ทธิ์		แตงงาม

นายณรงค์ฤทธิ์	เจิมเจริญ
นายณรงค์ฤทธิ์	ชูพล
พันตรีณรงค์ฤทธิ์	สิงหจันทร์
นายณรงค์เวทย์	สุขพรหม
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
ด.ช.ณัฐนิช	บัวผุด
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
นายณัฐภัทร	ศรีประเสริฐ
นายณัฐวร	ศรีสอน
นายณัฐวัชร์	กระตรุดเงิน
ด.ช.ณัฐวุฒิ	กันชัยภูมิ
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นายณัฐวุฒิ	กุมภาว์
นายณัฐวุฒิ	บุญหล่อ
ด.ช.ณัฐวุฒิ	สินปรุ
เด็กชายณัฐวุฒิ	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
นายดุสิต	แช่มพวงรัตน์
นายเดช	สุทนัง
นายเดชณรงค์	ทรงศิลสอาด
นายเดชดวง	ดิศโยธิน
นายเดชา	ไชยทองศรี
นายเดชา	เป่าเศก
นายเดชา	ราชโยธี
นายเดชา	เอกจิตร
นายเดชาวัต	สุขพร้อม
นายเดชาวุธ	แพงศรี
นางเด็ดซา	จันทะจักร
นายเด่นชัย	วงค์เลิศ
ส.ต.ต.แดน	จันทร์เม้า
นายแดนไทย	อาลัย
นายต้น	อามาตมนตรี
นายต้นตระการณ์	เพ็งชวด
นายตระกูล	สุขสด
น.ส.ตรุษณีย์	ศรีคุ้ม
นายต้อง	สมบูรณ์ศิลป์
นายต้อม	หุ่นวัน
นายต่อสกุล	คงอรุณ
นายตะวัน	แสงทอง
นายตะวันฉาย	พุทธเสน
น.ส.ตาภรณ์	ประภัสสราภรณ์
นายต่าย	เทพวงค์
นายตี	ไทยใหม่
นายตุ๋ย	อนุมาตย์
นายตุลา	ยื้อเผ่าพันธ์
น.ส.เตือนใจ	ประจลกล้า
นายไตรหวัน	วรรณโพธิ์
นายถนอม	แก้วคำา
นายถนอม	คุณแสน
นายถนอม	จินโตภิรมน์
นายถนอม	ฉันทิยานนท์
นางถนอม	ดวงขันธ์
นางถนอม	มณีโรจน์
นายถนอม	ศรีโชค

นายถนอมศักดิ์	หงษ์ทอง
นายถวัลย์	ชีวะนิจกุล
นายถวัลย์	ทองแดง
นางถวิน	เมืองจั่น
นางถวิล	จันทร์ขำา
นางถวิล	ปะนาโท
นายถวิล	สุดตา
นายถาวร		ยงยิ่ง
นายถาวร	กฤษณสุวรรณ
น.ส.ถาวร	ต้นวงค์
นายถาวร	ทุมมาวุฒ
นายถาวร	รอดอินทร์
นายถาวร	สืบเพ็ง
นายถิรวัฒน์	วิจิตร
นายถึง	อกอุ่น
นางเถิง	นิลขาว
นายทง
นายทนงศักดิ์	ติรัมย์
นายทนงศักดิ์	ไปพบ
นายทนงศักดิ์	พระวงษ์ชา
นายทนงศักดิ์	แสงน้อย
นายทรงขวัญ	จรประดิษฐ์
นายทรงชัย	ศักดิ์นิสภกุล
นายทรงเดช	เขียวกลม
นายทรงพล	เกษพานิช
พระภิกษุทรงพล	เขื่อนคำา
นายทรงวุฒิ	คนใจบุญ
นายทรงวุฒิ	จังหัน
ด.ช.ทรงวุฒิ	จันทร์ส่องแสง
นายทรงศักดิ์	นาคแสงทอง
นายทรงศักดิ์	ปัจจัยยัง
นางทรงอัปสร	ระวิสี
นายทรัพย์	คล่องดี
นายทรัพย์	จิตจานุรัก
นายทวนชัย	ธรรมโส
นายทวิท	สุดจันทึก
นายทวี	จำาลองเพ็ง
นายทวี	ทุมทอง
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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
นายทัศหรรษา	นิตย์สุภาพ
น.ส.ทานตะวัน	พวงเพ็ชร
นายทานุวัฒน์	ไชยมาตร
นายทิตย์	กลำาเงิน
นายทินกร	สิตวรรณ
นายทิพเนตร	บุษบงค์
น.ส.ทิพพา	กนกวัฒนาวรรณ
น.ส.ทิพยาภรณ์	มองเพชร
น.ส.ทิพวรรณ	เทือกสุบรรณ
น.ส.ทิพวรรณ	มั่งมี
นางทิพารักษ์	ชิณโชติ
น.ส.ทิม	ธรรมโชติ
นายทิม	เหลาศรี
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
นายไทยคม	บุตรเพ็ชร
นายไทยรัฐ	สมานทรัพย์
นายธงชัย	โมหมื่นไวย
นายธงชัย	หล้าเวียง
นายธงชัย	อับดุลย์
นายธนกร	กิจการเจริญ
น.ส.ธนกร	เฟื่องเดช
นายธนกร	สินไชย
นายธนกร	อัตตะริยะ
นายธนกฤต	งามจตุรงค์
นายธนกฤต	ดีสา
นายธนชัย	หงส์วิไล
นายธนโชติ	ภูหนองโอง
นายธนดล	จิตจำานงค์
นายธนเดช	งามบุญแก้ว
ด.ญ.ธนพรณ์	แสะอาหลี
นายธนพล	ไชยนิจ
ด.ช.ธนพล	แสนนาม
นายธนพล	อุทุมพิรัตน์
นายธนภณ	ทัศนวรากุล
นายธนภพ	ปานสีลา
ด.ญ.ธนภรณ์	ชัยดี
นายธนภูมิ	นครจันทร์
นายธนภูมิ	ปราณีตพลกรัง
นายธนรัตน์	อุดมศิลป์
นายธนวัฒน์	เที่ยงกระโทก
นายธนวัฒน์	นพคุณ
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นายธนวินท์	เพียศักดิ์
นางธนสมร	พงษ์สุวรรณ์
นางธนสร	บำาเพ็ญ
ด.ช.ธนสร	สวยสำาโรง
นายธนะรักษ์	นุชบุษบา
นายธนัชชัย	มีอนันต์
ด.ญ.ธนัชชา	เมืองมูล
นายธนันชัย	คงภิวัฒนา
นายธนา	รัชนาภรณ์
นายธนากร	บุญสิทธิ์
นายธนากร	พันสิ่ว
นายธนากร	สีเขียว
นายธนากร	เสาวรัตนากร
จ่าเอกธนากร	อิ่มทองคำา
นายธนากร	แอมประชา
นายธนาธิป	บุรีงาม
นายธนายุทธ	สุขมาก
นายธนารักษ์	อนุอัน
นายธนาวัฒน์	เกตุแก้ว
นายธนาวัฒน์	วุฒิยา
นายธนาวิรุจน์	ธนิกนิธิธนาลัย
น.ส.ธนิดา	คงทน
นายธนิต	ผ่องศรี	
นายธนิต	สอดสุข
นายธนิน	พรพิทักษ์
นายธนู	ไชยปาลิต
นายธนู	วรรณโภคิน
นายธเนตร์	มิตรบำารุง
นายธรณัส	อุ่นสี
นายธรรมศักดิ์	สุวรรณเทพ
นายธรรศ	ยุทธศาสตร์ดี
นายธราธร	จันทดี
นายธวรัท	สุขเสริม
นายธวัชชัย	แก้วพิพัฒน์
นายธวัชชัย	คณะพันธ์
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
นายธัชกร	หมันมณี
เด็กหญิงธัญชนก	บำารุงศรี
น.ส.ธัญญลักษณ์	วีระธนาศิริ
นายธัญญา	สิทธิกาล
น.ส.ธัญญารัศมี	พรหมพันธกรณ์
น.ส.ธัญนันท์	ชัชวาลวาณิชย์กุล
น.ส.ธัญพิชชา	โสนาง
นายธัญพิสิษฐ์	อินทรวิชา
นางธัญยธรณ์	วิบูลย์ธนโสภณ
น.ส.ธัญรัศม์	ผสมทรัพย์
นางธัญลักษณ์	ถิ่นนำ้าใส
นายธันณพ	ลิขิตลิขสิทธิ์
น.ส.ธันย์นิชา	ณัฐวราอมรภัทร์
ด.ช.ธันยบูรณ์	สายหอม
นายธันยพัต	มหาวงศนันท์
น.ส.ธันยลักษณ์	จิตมหาคุณ
ด.ช.ธันวาธรณ์	นิลสุข
นายธานินทร์	ไชยสมบัติ
นายธานี	สมยิ่ง
น.ส.ธิดาพร	ระหาร
นายธิเบต	ธังศิริ
นายธิเบศร์	ทรงทรัพย์
นายธีธัช	ติ๊บเตปิน
นายธีรพล	เกตุพันธุ์
พลฯธีรภัทร	เอมกฤษ
นายธีรวัฒน์	โคตะบุตร
พลทหารธีรวัฒน์	ธนภิญโญกุล

นายธีรวัฒน์	บุราณเดช
ด.ช.ธีรวัต	อินทร์นาง
เด็กชายธีรศักดิ์	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
นายนงคราญ	มูลสาร
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
นายนนท์	รักโค
นายนนทวัฒน์	แสงหิรัญ
นางนปภา	ไทยทวี
นายนพ	สวนมงคล
นายนพเก้า	ประทุมรัตน์
นายนพชัย	เดือนแร่รัมย์
นายนพชัย	พาสีดา
นายนพดล	เจ็นประโคน
ด.ช.นพดล	บรรจง
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นายนพดล	รักษาสัตย์
นายนพดล	อู่ทอง
นายนพพันธ์	ศิลาวัฒน์
น.ส.นพรดา	ชมเชิดธวัชชัย
นายนพล	พิทักษ์ชาติ
นายนพสิทธิ์	นีลพันธวงศ์
น.ส.นภกมล	อัศวศรีวรนันท์
นายนภดล	โพธิ์งาม
น.ส.นภัสวรรณ	วรรักษา
ด.ญ.นภัสสร	มีจันทร์
นางนภา	เทพบุญตา
น.ส.นภาพร	พันธุ์หลวง
น.ส.นภาพร	โพธิ์จันทร์
นางนภาภรณ์	แดนลาดแก้ว
นางนภาภรณ์	ประกระโทก
นางนภาภรณ์	เพลียสันเทียะ
นายนภารัตน์	ซาพวง
นายนรงศักดิ์	เรืองเพ็ญ
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
น.ส.น้องรัก	มูลเบศร์
นางน้อย	พ่วงเฟื่อง
นางน้อย	วงศ์ภูธร
นายน้อยใจยา	หงษา
น.ส.นัฎชริพร	งามนวล
นายนัฐพงษ์	ถนอมผิว

นายนัฐพงษ์	รามหริ่ง
นายนัฐพล	ไชยแสง
นายนัฐวุฒิ	จรูญแสง
นายนัด
นายนัดฐพล	ตลับทอง
นายนัทธนรัณ	มณีฉัตร
นายนัทธพงศ์	ประทุมหอม
น.ส.นัน	ประสมสวย
เด็กชายนันทกานต์	อยู่อ่อน
นายนันทชัย	คำาคง
น.ส.นันทณัชชา	เชื้อสุวรรณ
น.ส.นันทนา	วีระดำารงพันธุ์
นายนันทพงค์	วงษ์โต
ด.ช.นันทพงศ์	บุญแรง
นายนันทวัน	วรรณมหินทร์
นางนันทา	จำานงค์กิจ
นายนันทิพัฒน์		เสือเพ็ง
น.ส.นาตยา	สุขศรี
นางนารี	ยุทธยง
น.ส.นารีรัตน์	ภิญโญพันธ์
นายนาวี	กรุดทอง
น.ส.นำ้าค้าง	ดลประชา
น.ส.นำ้าค้าง	พูบัว
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.นิชาภา	นามเกาะ	

น.ส.นิด	ใหนิด
นายนิต	พาเที่ยง
น.ส.นิตยา	พันนาศรี
น.ส.นิตยา	เสมามิ่ง
นายนิติ	พรหมมินทร์
นายนิติกร	สัตย์ธรรม
ด.ช.นิติธร	กองแก้ว
นายนิติพล	ไวแสน
นายนิติรัฐ	มาตย์ภูธร
เด็กชายนิธิกร	ทองอยู่มาก
ด.ช.นิธิทัศน์	บุญเทียม
นายนิธิธัช	วงศ์จิรายุ
นายนิพนธ์	ไกยสิทธิ์
นายนิพนธ์	ปะมา
นายนิพนธ์	สุขกากิจ
นายนิพัทธ์	ทิพย์ผ่อง
นางนิ่มนวล	หอมแพงไว้
นายนิยม	นาถาบำารุง
นายนิยม	สายอาภรณ์
น.ส.นิยาภรณ์	สินหมู่
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
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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
นายบรรพรต	ศรีพันธ์
นายบรรเลง	คุณโกธา
นางบริวัลย์	ชมจันทร์
นายบวรกฤษณ์	สมบูรณ์บัติ
นายบอน	ใจพินิจ
นายบอย	พิมสิม
นายบังคม	แก้วคำาไสย์
นายบังอร	แสนศรี
นายบัญชา	บุตรแก้ว
นายบัญชาธิช	ไหล่ประดิษฐวงศ์
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
นายบุญนะ	ทองทับทิม
นายบุญนำา	มุ่งหมาย
น.ส.บุญนึก	แมนหนู
นายบุญเนียม	ศิลาราช
นายบุญประดิษฐ์	สาทอง
นายบุญปั๋น	สุขสงวน
นางบุญแปลง	สาริโส
นายบุญแผน	ดีมาก
นายบุญมา	นาคำามูล
นายบุญมา	แสนงาม
นางบุญมี	บัวผัน
นายบุญมี	พันธ์นอก
นายบุญมี	พุทธรักษ์
นายบุญมี	ศรีชัยตัน
นายบุญมี	สายทอง
นายบุญมี	สืบสาย
นายบุญมี	หล้าทองอินทร์
นายบุญเมือง	เครือหอม
นายบุญยืน	กิ่งเกษ
นายบุญเยี่ยม	นาแก้ว
นายบุญรักษ์	พำานัก
นายบุญรัตน์	ชัชวาลย์
นายบุญรัตน์	บุญฤทธิ์
นายบุญรัตน์	สาหมอตอน
นายบุญรุ่ง	วิหารธรรมเม
นายบุญเรือง	ทาสีแสง
นายบุญเรือง	ยินดี
ด.ช.บุญฤทธิ์	แซ่แต้
นายบุญลือ	จุมสวัสดิ์
นายบุญลือ	ฤกษ์งาม
ด.ช.บุญเลิศ		แก้วพานัง
นายบุญเลิศ	ประเสริฐสังข์
นายบุญเลิศ	แสงดี
นายบุญเลิศ	อินทร์แย้ม
นายบุญเลิศ	อินทรักษา
นายบุญเลี้ยง	พรมลักษณ์
นายบุญเลี้ยง	พ่อค้าช้าง
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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
นายบุญอุ้ม	สิงห์คำา
นางบุญเฮียง	ไชยแก้ว
นายบุณยกร	อัมยงค์
นางบุณยาพร	ชูสถาพร
นายบุตดี	รินทรักษ์
นายบุรินทร์	ธงชัย
น.ส.บุษญา	จิตรีผ่อง
นางเบญจมาภรณ์	ประทุมชัย
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
น.ส.ประคอง	เครือศรี
นางประคองศรี	เพชรชนะ
นายประจบ	สิงห์คำาป้อง	
นายประจวบ	พะนิรัมย์
นายประจวบ	อินทร์วิเชียร
นายประจักษ์	ใบทอง
นายประจักษ์	ศรีสุข
นายประจัด	ฤาชาดำา
นางประชวน	อาสนามิ
นายประชา	แสงไชย
นายประชารักษ์	ศรีแก้ว
นางประชิด	ละดาดก
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
นายประมวล	หนองคำาแก้ว
นายประมูล	ทิพประมวล
นายประยงค์	นามโสม
นายประยงค์	ม่วงสาสูงเนิน
นายประยุทธ	อุปนันท์
นายประยูร	พันชัย
น.ส.ประยูร	มโนรัตน์
นายประยูร	ศรีกงพาน
นายประยูร	หิรัญตระการ
นางประยูรศรี	กัลญาณีย์
นายประวัติ	จะหลู
นายประวิทย์	แก้วเก็บคำา
นายประวิทย์	ชันชาติ
นายประวิทย์	แพร่สาร
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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	ไตรพรม
นายประสิทธิ์	ปัสสุวรรณ
นายประสิทธิ์	ผิวงาม
นายประสิทธิ์	โมธรรม
นายประสิทธิ์	ยงโพธิ์
นายประสิทธิ์	ฤทธิ์เต็ม
นายประสิทธิ์	เวียงสมุทร
นายประสิทธิ์	ศรีลาศักดิ์
นายประสิทธิ์	สกุลสา
นายประสิทธิ์	สมสมัย
นายประสิทธิ์	สาตนอก
นายประสิทธิ์	สิบศิริ
นายประสิทธิ์	หมื่นแสน
นายประสิทธิชัย	พัฒนิบูลย์
นายประเสริฐ	กำาแพงแก้ว
นายประเสริฐ	เกิดหนองมน
นายประเสริฐ	แก้วมณี
นายประเสริฐ	จำาปาจี
นายประเสริฐ	ตลับทอง
นายประเสริฐ	แต้มขุขันธ์

นายประเสริฐ	ประจงค่า
นายประเสริฐ	ประจิตร
นายประเสริฐ	มะลิ
นายประเสริฐ	ระลึกมี
นายประเสริฐ	แหลมทองสวัสดิ์
นายประเสริฐ	ไหลสกุล
นายประเสริฐศักดิ์	พุ่มพวง
นายประหยัด	สุริยะ
นายประหยัด	โสรพิน
นายประหยัด	อินทรนุช
นายปรัชญา	สารมะโน
นางปราณี		จริตธรรม
นางปราณี		ถีติปริวัตร
นางปราณี	กลิ่นรอด
นายปราณี	มาตแก้ว
น.ส.ปราณี	อ่างทอง
นายปราโมช	เทียมเมฆา
นายปราโมทย์	กมลวัทน์
นายปราโมทย์	ขัตติโยทัยวงศ์
นายปราโมทย์	พญาวราปัญ
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	แก้วกาหลง
นายปัญญา	คงดี
นายปัญญา	จันคำา
นายปัญญา	ชังภัย
นายปัญญา	ลาดอก
นายปัญญา	หาริกุล
นายปัญญา	หาลิกุล
นายปัญญากร	พินิจมนตรี
นายปัฏฐวิกร	สมอาษา
ด.ช.ปัณณวัฒน์	ลิ่มสกุล
ด.ช.ปัณณวิชญ์	ทองอ่อน
ด.ญ.ปัทมา	วงค์อุปปะ
นายปันพนธ์	ศิริรัตนปัญญากร
น.ส.ปาจารีย์	พรมโคตร
นายปาณชัย	ทองรอด
น.ส.ปานใจ	ท้าวบุญเรือง
นางปาริฉัตร	ช้างเนียม
น.ส.ปาริชาติ	คุปตะวาทิน
น.ส.ปาลิตา	ผาศักดิ์
นายปิยะ	ไชยคีรินทร์
นายปิยะ	ผิวอ่อน
นายปิยะชาติ	แก้ววงค์กลาง
นายปิยะดนัย	วงษ์หาจักร
นายปิยะนัฐ	เบี้ยวโกฎิ
น.ส.ปิยะนุช	กสิกรรม
นายปิยะพงษ์	ลาภยิ่ง
นายปิยะวิทย์	ปัดถาวะโร
นายปิยะวุฒิ	ศรีสวัสดิ์
นางปุณณ์พิชญา	อ่วมมีเพียร
น.ส.เป่งศรี	นาบัว
นายเป็งฮุ้น	แซ่ลี้
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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	พิศิลป์
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
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	โคตรบรรเทา
นายพรชัย	ถิระทัน
นายพรชัย	ประทาน
นายพรชัย	พยุงดี
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
ร.ต.ท.พวง	มะโนราช
นางพวงจันทร์	เพ็ชรประสิทธิ์
นางพวงทิพย์	แสนศักดา
นางพวงผกา	สุขจิรวัฒน์
นายพศกร	วิจารณ์
นายพศิน	บุญชลอ
นายพสุธร	มณีโช
น.ส.พักตร์วิไล	จันสุรีย์
นายพัชรพงษ์	วงษ์ยะลา
นายพัชรพล	แซ่เอี๊ยว
นายพัชรพล	ทองปลาด
นางพัชรวดี	สิงหสุวิช
น.ส.พัชรา	หมื้อปัญญา
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
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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
นายพินโย	เหมือนเนตร
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
นายพิสิฎฐ์	เสียงประเสริฐ
นายพิสิษฐ์	ประดิษฐ์แท่น
ด.ช.พิสุทธิ์	ต่อตระกูลวงศ์
นายพิสุทธิ์	เนตรนิรมล
นายพีรกิจ	ขจรเพชร
ด.ช.พีรพงศ์	แซ่เหลือ
นายพีรพงษ์	จันทา
นายพีรพัฒน์	เรือนคำา
นายพีรภัทธิ์	หาฝ่ายเหนือ
นายพีรศักดิ์	ประกฤตผล
นายพีระพงศ์	หงษ์สอ
นายพีระพงษ์	พะนะขาม
นายพีระพัฒน์	ศรเจริญ
นายพีระศักดิ์	นามวงษ์
น.ส.พึ่งพร	อุตม์อ่าง
นายพุฒิเนตร	ละสูงเนิน
นายพุทธา	ดวงเดือน
นายพุทธิพงษ์	พงค์ต๋า
นายพูนลาภ	เจริญเชื้อ
นายพูลศักดิ์		ทองอนุพงศ์
นายพูลสวัสดิ์	กำามาทอง
นายเพ็ง	แก้วอินทร์
นายเพชร	ขำาเผือก
นายเพ็ชร	คงหอม
นายเพ็ชรพงษ์	เหลาพรม
นายเพชรราช	ไชยขันธ์
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
นางไพวรรณ	วรรณโคตร
นายไพวัลย์	ใจมั่น
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นายไพวัลย์	บัวถา
ด.ช.ไพศาล	โคตรสุวรรณ์
นายไพศาล	ใจอารี
นายไพศาล	พรมศิริ
นายไพศาล	อรรถเศรษฐ
นายไพสาน	ลอยฟ้า
นายไพสาร	น้อยยาโน
น.ส.เฟื่อง	แก่นแก้ว
นายภคพล	ขวัญทอง
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
นายภากร	คนเพียร
นายภาคภูมิ	ร้อยแพง
นายภาคภูมิ	สุรธนะสกุล
นายภาคิน	ครองทรัพย์
นายภาคิน	ศิลาคุปต์
นายภาณุเดช	เกตุกร
นายภาณุเดช	ไพทาง
นายภาณุพงษ์	พัดสมร
น.ส.ภาธิณี	ลัคนาลิขิต
นายภานุพงศ์	โพธิสุวรรณ
ด.ช.ภานุพงศ์	ศิริพันธ์

นายภานุพงษ์	ชุ่มเกษร
นายภานุพงษ์	พละสุ
นายภานุสิทธิ์	ศิลารัตน์
นายภาสกร	ศรีภา
นายภิรมย์		อินกอง
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
นายมงคล	จันทะสิงห์
พระมงคล	จิตต์อารี
นายมงคล	ไชยแก้ว
นายมงคล	ถ้วนนอก
นายมงคล	บุญชม
นายมงคล	โบว์สุวรรณ์
ด.ช.มงคล	ผูกกระโทก
นายมงคล	ลอยฟ้า
พ.อ.อ.มงคล	สุวรัตน์
นายมงคล	อินวันนา
นายมงคลรัตน์	พวงภู่
นางมณฑิชา	สระกิ่ง
นายมณเฑียร	จันทร์มีทรัพย์
น.ส.มณทอง	ตันติวัฒนเสถียร

น.ส.มณีรัตน์	ภูมิฐาน
สิบโทมนต์เธียร	เที่ยงสาย
นายมนตรา	มะลิ
นายมนตรี	ทองเกิด
นายมนตรี	ไทยเจริญ
นายมนตรี	นุชเจริญ
นายมนตรี	ไพรนริทนร์
นายมนตรี	สังสุวรรณ
นายมนลักษ์		จันทร์จิตร
นายมนัส	งานยางหวาย
นายมนัส	ชมชื่น
นายมนูญ	บุตะเคียน
นายมนูญ	ปัญญาเหลือ
นายมนูญ	เพ็งปอภาร
นายมโนทัย	เจิดภูเขียว
นางมลจิต		จินาพรธรรม
นายมลตรี	ตื้อปั้น
นางมลิวัลย์	สุนทรวัฒน์
น.ส.ม่อน	เอกสรกุล
นางมะณี	ทองสืบสาย
น.ส.มะลิ	คงลอย
น.ส.มะลิ	ปิ่นทอง
นางมะลิ	สีผึ้ง
นางมะลิ	อุทาทิน
นายมังกร	อินทักษิณ
นางมัจฉา	มณีอุทัยศรี
นายมัฌชิมา	อุทรักษ์
น.ส.มัณฑนา	ฟองใจ
ด.ญ.มัลลิกา	ดวงดารา
นายมัสลอง	ศรีรักษา
นายมาฆะ	เชษฐะ
นายมานพ	เกิดผล
นายมานพ	แก้วสระ
นายมานพ	ทองดุศรี
นายมานพ	ทิสมบูรณ์
นายมานพ	บัวทอง
นายมานพ	แผ้วชำานาญ
พระภิกษุมานพ	โสฬส
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นายมานะ	ธารเอี่ยม
นายมานะ	นนทวงศ์
นายมานะ	รักสนิท
นายมานัส	ฤทธิเรือง
นายมานิตย์	บุญน่วม
ด.ช.มานิตย์	ประสิทธิ์นอก
นายมาโนช	ทองอู๋
นายมาโนด	มอบสูงเนิน
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
นางเมี๊ยะ	เอ
น.ส.เมืองพร	วังพิลา
นายแมกตี้	ธิติศักดิ์
นายแมนทวี	หงส์มาลา
นายไมตรี	สุริวงศ์
นายไมตรี	เหมพันธ์
นายยงยศ	บุญมี
นายยงยุทธ	โฆสิตาภา
นายยงยุทธ	โตสง่า
นายยงยุทธ	พิมพะโย

นายยงยุทธ	เรณูศักดิ์
นายยงยุทธ	โรจนวานิชกิจ
นายยรรยง	ตันมา
นายยศกมล	ไทยสว่าง
นายยศกร	เผ่าศรี
นายยอก	บุณรังศรี
นายยอดชาย	เจริญสุข
นายยอดรัก	สาลีแสง
นายยี
นายยืนยง	ขอกั้นกลาง
นายยุทธการ	มียิ่ง
นายยุทธนา	สังข์เงิน
นายยุทธนา	อินทร์พรหม
นายยุทธยา	สังฆวัตร
น.ส.ยุพดี	ไชยอรรค
นายยุพานี	มาหา
น.ส.ยุพิน	ดิษฐ์ประดับ
ด.ญ.ยุพิน	วงศ์สุขศิริ	
นายยูโด	พันสนิท
นางเยาวลักษณ์	วงค์สุวรรณ
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
น.ส.รส	อาจภักดี
นายระดมศักดิ์	ชัญถาวร
นายระนัง	หนูช่วย
ด.ญ.ระพีพัฒน์	สุขย้อย

นายระมุล	นาสมรูป
นายรังษี	บุญชม
นายรังสรรค์	จันทะดวง
นายรังสรรค	บุญเจริญ
นายรังสรรค์	รื่นอ้น
นางรังสฤษ	จันทร์เหนือ
นายรัชชานนท์	เรืองสวัสดิ์
นางรัชฎา	ขุนบรรเทา
นายรัชตะ	อุสาหวงศ์
นางรัชนี	จันทร์สว่าง
น.ส.รัชนี	สารบรรณ์
นายรัชพล	พิพัฒน์
นายรัฐพร	ศรีวงษ์
นายรัฐภูมิ	เขียวขำา
นายรัตนพล	ถะเกิงผล
นางรัตนมณี	ศรีสุวรรณ
นายรัตนะ	ฮวบเฮง
น.ส.รัตนา	ขุนเศษ
นางรัตนา	สีดาพล
น.ส.รัตนา	เออเน่เฟลท์
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
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นายรุ่งเรือง	ธีระเสถียรโสภณ
นายรุ่งโรจน์	ขานหยู
นายรุ่งโรจน์	เครืออ่อน
นายรุ่งโรจน์	ศรีเมือง
นายรุ่งโรจน์ศักดิ์	อัชชะ
นายรุ่งศักดิ์	โพธิ์ทิพย์
นายรุ่งเสน่ห์	อ้วนละมัย
นายรุ่งอรุณ	กวนชุม
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
นายลน	อยู่ดี
นายละมาย	แลบัว
นายละม้าย	สมพร
นางละออ	กองทอง
นายละออง	ชนะทร
นายละออง	ฤทธา
น.ส.ละออง	อยู่คง
น.ส.ลักขณา	ดวงประทุม
นางลักษณ์	นิยมบล
น.ส.ลักษิกา	ชายเกลี้ยง
น.ส.ลัดดา	นาคแนวดี

น.ส.ลัดดาวัลย์	สุขจิตต์
นายลัทธิกร	อุ่มอาสา
นายลำาพูล	พันธ์เลิศ
นางลำาเพา	หอมพรมมา
น.ส.ลำาไพร	พันธ์คำา
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	ศรีหา
นายวทัญญู	อ่อนปรีดา
นางวนิดา	เลิศสิทธิ์
ด.ช.วรกมล	พานพบ
น.ส.วรกมล	หลิมสกุล
นายวรกิจ	แก้วพรหมมา
นายวรงค์ศักดิ์	ยอดเกษ
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	โพธิ์ดี
นายวรา	โพธิไพรัตนา
น.ส.วรางคณา	ปานุ่ม
น.ส.วรางคณา	อินจินดา
น.ส.วราภรณ์	บุญโพก
นางวราภรณ์	สังแสวง
นายวราห์		อิทธิสิฏธ์
นายวรินทร	รักษาศรี
นายวรินทร์	อินทรศรี
ด.ญ.วรินทร์ลดา	ฐิติวิมลชยธร
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



46

นายวัชระ	พันธ์ศรี
นายวัชระ	วงษา
นายวัชระ	วัชโรบล
นายวัชรัศนิ์	มาสี
นายวัชรา	ฆารถวิล
ด.ญ.วัชราพร	ศรีมารถ
นายวัชรินทร์	สินศิริ
น.ส.วัชรี	คชลุน
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
นายวันดี	คงคุ้ม
น.ส.วันทนา	จันคง
น.ส.วันทนีย์	หอมชื่น
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	ชมโคกกรวด
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
นายวินัย	ชีพชำานาญ
นายวินัย	นราวงค์
นายวินัย	บุญโนนยาง
นายวินัย	เปี่ยมฟ้า
นายวินัย	พร้อมญาติ
นายวินัย	โพธิ์ศรีเนาว์
นายวินัย	สาเขตรการณ์
นายวินัย	สุปัตติ
นายวินัย	แสงทอง
นายวินัย	หนูจิตร
นายวินัส	ศิริไสว
นายวินิจ	สองสี
นายวิบูรณ์	สุวรรณสังโส
นายวิภพ	กันพุ่ม
น.ส.วิภัทรี	สาระบัน
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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
น.ส.วิไลวรรณ	เลิศสงคราม
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
นายวีรชน	ศรีมะเริง
นายวีรชัย	ปิ่นสังข์
นายวีรชาติ	วิรโชติกุล
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
นายวีระชัย	มุขประดับ
นายวีระชัย	เมษาดี
จ.ส.อ.วีระชาติ	ใจดี
นายวีระชาติ	ออมทรัพย์
นายวีระพงษ์	กันจินะ
นายวีระพงษ์	รักษากุมาร
นายวีระพงษ์	วิเศษลา
นายวีระพงษ์	ใหม่คามิ
นายวีระพงษ์	อันบุรี
นายวีระพล	อนันตะภักดิ์
นายวีระพันธ์	พันธุ์มณี
นายวีระยุทธ	เขียวสอาด
นายวีระยุทธ	บุดดาวงศ์

น.ส.วีระวรรณ	บุตรยัง
นายวีระวัฒน์	อินธิแสง
นายวีระวุฒิ	พิพิธพล
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
นายวุฒิพงษ์	เพ็ญสะเนาะ
นายเวชพิสิฐ	เพ็ญศรีนุกูร
นายเวนิด	สมใจ
นายเวมินทร์	นารี
นายเวียน	แก้วป๋า
นายไว	ทองสุขดี
นายศตวรรษ	จันทร์อาจ
น.ส.ศยามล	ราตรี
นายศรชัย	ธารมัติ
นายศรศิลป์	สีหมนตรี
นายศรัณย์	ขุลาศรี
น.ส.ศรัณย์รัตน์	โชคเจริญ
นายศรันย์	บุญจันทา
นายศรายุทธ์	โชวใจมีสุข
ด.ช.ศรายุทธ	หาที
ด.ช.ศราวุฒิ	กองพันธ์
นายศราวุฒิ	ศิริกุล
นายศราวุฒิ	เหมบุรุษ
นายศราวุธ		ติตะ
นายศราวุธ	คันธี
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
นายศรีอุทัย	โพธิ์ชัย
ด.ญ.ศรุตา		กาวน
นายศศธร	โกศัลวิตร
นางศศิธร	ใจพุดซา
น.ส.ศศิธร	เหลืองอภิชาตกุล
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	อลิศ
นายศักดิ์นรินทร์	ช่วงศรี
นายศักดิ์นรินทร์	อุลิศ
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
นายศิรวิชญ์	แสนคำาแก้ว
นายศิรวุฒิ	ทองจำารูญ
น.ส.ศิรสา	ศิริชยาพร
ด.ช.ศิรสิทธิ์	สุขนันท์
นายศิริ	ปรือทอง
น.ส.ศิริกุล	จงสมจิตต์
ด.ช.ศิริชัย	โสนาชัย
นายศิริชัย	อยู่เจริญ
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
นายศิริศักดิ์	วิเศษภักดี
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	คำาอุต
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
นายสกล	ปัญญา
นายสกุณา	มิตรวงษา
นายสงกรานต์	บุญหล้า
นายสงกรานต์	ฝ่าฝน
นายสงกรานต์	สุขรมณ์
นางสงวน	น้อยจ้อย
นายสงวน	เสนารินทร์
นายสงวนศักดิ์	ต้นภูเขียว
นายสงวนศักดิ์	บัวมาศ
นายสงวนศักดิ์	อภิญญาเมธากุล
นายสง่า	โพธิ์วิเศษ
นายสด	เสือสง่า
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นายสถาพร		เฟื่องเขียว
นายสถาพร	แก่นจรรยา
นายสถาพร	คำามาดี
นายสถิต	ไชยเลิศ
นายสถิตย์	บุญเทพ
นายสถิตย์	บุญเที่ยง
นายสถิตย์	มาลาสาย
นายสถิตย์	สิงห์อาจ
นายสน	บุญช่วย
นายสน	แสนศิริ
นางสนใจ	รัตนะ
นายสนชัย	สาระรัมย์
นายสนทยา	บุญห่อ
นายสนทยา	สารนาเรียง
นายสนม	เลาหะพานิช
นายสนอง	คำาขวัญ
นายสนอง	ผู้ท่วม
นายสนั่น	ชูรัตน์
นายสบู่	อุส่าห์รัมย์
นายสมเกียรติ		ห้วยใหญ่
นายสมเกียรติ	จันทร์สว่าง
พระสมเกียรติ	ทะรังศรี
นายสมเกียรติ	ทาลุมพุก
นายสมเกียรติ	ภุมรินทร์
นายสมเกียรติ	โลไธสง
นายสมเกียรติ	วงษ์น้อย
นายสมเกียรติ	สังขพันธ์
นายสมเกียรติ	สาธร
นายสมควร	เบ้าคำา
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	กลางชัย
นายสมชาย	เกษแก้วเกลี้ยง
นายสมชาย	ขอมีกลาง
นายสมชาย	ไชยราช
นายสมชาย	แซ่โซว
นายสมชาย	โตเจริญ
นายสมชาย	ทองฝุ่น
นายสมชาย	บุญสาร
นายสมชาย	ประเสริฐ
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
นายสมโชค	แน่นพิมาย
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	พลเสน
นายสมบัติ	มิตะมะ
นายสมบัติ	ศิริวิรวัฒน์
นางสมบัติ	อำาคาล้า
นายสมบุญ	จันทร์พงษ์
นายสมบุญ	วิชัยวงษ์
นายสมบูรณ์		มีจันทร์
นายสมบูรณ์	ขันติวงษ์
นายสมบูรณ์	คำาแอนนา
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
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นายสมพงษ์	ทองแย้ม
นายสมพงษ์	เปิ้นยา
นายสมพงษ์	แฝงสูงเนิน
นายสมพงษ์	พัชนี
นายสมพงษ์	พี่พิมาย
นายสมพร	คำาสม
นางสมพร	จันทร์หอม
นางสมพร	ชารีวงศ์
นายสมพร	โทขันธ์
นายสมพร	ปะตังถาโต
จ.ส.อ.สมพร	พลเยี่ยม
นายสมพร	ยาโน
นายสมพร	เรืองศิริลักษณ์
นายสมพร	วงศ์ภูธร
นายสมพร	ศรีสุข
นายสมพร	สังข์สำาโรง
นายสมพร	สิทธิ์ตา
นายสมพร	สีมีบุญ
นายสมพร	สุภิบาล
นายสมพาน	คำาภูบาล
นายสมพาน	ภูตะเวช
นายสมพิศ	ภูริสวัสดิ์พงศ์
นายสมภพ		สอนคร้าม
นายสมภพ	เขียวเซ็น
นายสมภพ	บุญสิทธิ์
ด.ต.สมภพ	ผ่องจิตร
นายสมภพ	พงษ์เมธี
นายสมภพ	สมสุข
นายสมภัก	กรอิ่ม
นายสมมาตร	จิตร์ดอน
นายสมมุ่ง	สัตยาคุณ
นายสมมุติ	พิลาปา
นายสมยง	สมบุตร
นางสมยงค์	ทองมาก
พลฯ	สมยศ	นนทพัฒน์
นายสมยศ	น้อยมาลา
นายสมยศ	แสนโคตร
นายสมยัก	พันธ์งาม

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
นายสมุหปรีชา	พิทักษ์ธานินทร
นายสยาม	ละออง
ด.ช.สรภณ	ส้มสุ่ม
นายสรรค์จักรพงษ์	จันทร์สุคนธ์
นายสรรพาวุฒิ	สวยสม
พระภิกษุสรวิชญ์	ศรีสมบัติ
นายสรวิชญ์	เสนิราช
นายสรวิศ	เตชะนัง
นายสรศักดิ์	คำาศรีริรักษ์
ด.ญ.สรสวรรค์	สุขชื่น
นายสรายุทธ	แก้วประเสริฐ
นายสราวุฒิ	บุญเจริญ
นายสราวุธ	ตันแปง
นายสราวุธ	ปัญญาบุตร
นายสราวุธ	สีมา
นายสโรจน์	สัปทน
นายสลอง	คงกุทอง
นายสวัสดิ์	โคตรภูเวียง
นายสวัสดิ์	ธรรมนิทรา
นายสวัสดิ์	พิกุล
นายสวัสดิ์	พิมพ์รักษา
นายสวัสดิ์	ภูพองตา
นายสวัสดิ์	หมู่ประเสริฐ
นายสว่าง	ลายเมฆ
นายสว่าง	หนุนกระโทก
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นายสวาด	ประจิมทิศ
นายสวาท	ศรีโคตรจันทร์
นายสวิง	ภักเกลี้ยง
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
นายสัน	อยู่ยงยามยุทธ์
นายสันติ	ไชยวงศา
นายสันติ	นาคเสน
นายสันติ	แพงลม
นายสันติ	มิ่งขุนทด
นายสันติ	สัตยาบรรพ
นายสันติ	อินทรีย์
นายสันติราช	คำาหอม
นายสันติสุข	สินธุชาติ
นายสันทัด	ประสพสุข

นายสันธยา	กุลศิริ
นายสัมฤทธิ	แดนเจริญ
นายสาคร	จันต๊ะอุตม์
นายสาคร	ซาคำา
นายสาคร	นาคทัด
นายสาคร	พรมบุตร
นายสาคร	พูนเอียด
นายสาคร	รัตนหงษา
นายสาคร	สิงห์ศิลา
ส.ณ.สาคร	อุทัยแสน
นายสาธิต	ไพรสันต์
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
นายสายัณห์	สมปอง
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
น.ส.สำารวย	ลิ้มแพร่พันธ์
นายสำาราญ	แจ่มศรี
นายสำาราญ	บุตรวงศ์
นายสำาเร็จ	ไกรศร
นายสำาเริง	เจริญหิรัญชัย
นางสำาเริง	บรรเทิงจิตต์
นายสำาเริง	บัวลอย
นายสำาเริญ	เซียงหนู
นางสำาลี	มาลัยมาตร์
นายสำาลี	แย้มเกษร
นายสำาเลิง	ศิริเมย์
นายสำาอาง	ซื่อตรง
นายสิงค์	มากโทก
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
นายสิทธิพงษ์	มิ่งทอง
นายสิทธิพร	เกิดแก้ว
นายสิทธิพล	นิชอน
นายสิทูล	บิดัย



52

นางสิน	สกุลวงศ์ธนา
นายสินธน	ขาวแก้ว
นายสินศักดิ์	แซ่จัน
นายสินาท	กัณหสุวรรณ
น.ส.สินีนาฏ	พรพรหมโชติ
นางสินีนาถ	บุญทวีสกุล
ส.ต.ต.สิรภพ	สิงห์สำาราญ
น.ส.สิรยากร	ผิวอ่อน
ด.ช.สิรวิชญ์	วงษ์ทับทิม
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
นางสุกัญญา	นาคนาคา
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
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
น.ส.สุดา	ดีประจำา
นางสุดารัตน์	นายโซ๊ะ
นางสุดารัตน์	มณีแดง
ด.ช.สุทชัย	ใจธรรม
นายสุทธิ	ทองญวน
นายสุทธิ	นาคะปักษิณ
นายสุทธิคุณ	สมัครการ
นายสุทธิชัย	ทองลิ่ม
นายสุทธิชัย	สีหาบุตโต
นายสุทธิพงษ์	ทองรวย
นายสุทธิพงษ์	สุทธิอาคาร
นายสุทธิพจน์	ประกอบสุข
นายสุทธิรมย์	มารมย์
นายสุทธิรักษ์	ชื่นคุ้ม
นายสุทธิราช	นพโสตร

น.ส.สุทธิลักษณ์	ถนอมสาโรช
นายสุทธิวรรณ	จิรบุรณทรัพย์
ด.ช.สุทน	มหัสเสน
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
นายสุธิชัย	แซ่แต้
นายสุธิราช	กระสังข์
นายสุนทร	ไข่มุกข์
นายสุนทร	จิระชาติ
นายสุนทร	ชาญไชยกรรม
นายสุนทร	ดวนใหญ่
นายสุนทร	ดิษฐากรณ์
ด.ช.สุนทร	ปะลาว
นายสุนทร	พฤฒิมาศ
นายสุนทร	มณีศรี
นายสุนทร	วรรณโนมัย
นายสุนทร	สุวรรณ
นายสุนทร	แสนอุบล
นายสุนทร	โสภาพันธ์
นายสุนทร	หวังให้สุข
นายสุนทร	อารัมภะ
นายสุนทร	อุ่นชิม
นางสุนทราพร	สายสมบัติ
นายสุนัน	เชื้อหมอดู
นายสุนันท์	คุณะ
นายสุนันท์	จำาปาทอง
นางสุนันท์	จำารูญ
นายสุนันท์	ใยสูบ
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นายสุนันท์	วรชินา
พลฯสุนันท์	สารสำาคัญ
นายสุนันท์	สินศิริ
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	มีแววแสง
นายสุพจน์	วาลุน
นายสุพจน์	อยู่จงดี
นายสุพด	เพ็งงาม
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
นางสุพัตรา	พึ่งสาย

นางสุพิชฌนันท์	มากช่วย
นางสุพิชญ์ณันท์	บุญเพ็งวรภรณ์
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
ด.ช.สุภิญโญ		ไชยวรรณ
น.ส.สุมล	ผลเจริญ
น.ส.สุมาลย์	รอดนางบวช
น.ส.สุมิตตา	จิระสุข
นายสุเมธ	วรรณทอง
นายสุรกานต์	ราชกรม
นายสุรชัย	เข็มนาค
นายสุรชัย	นิลสกุลชัยพร
นายสุรชัย	พลากิจจรัสแสง
นายสุรชัย	เลิศวิรัชชัยนันท์
นายสุรชัย	เวียงอินทร์
นายสุรชัย	ศรีสมมาตย์
นายสุรชัย	สุดหอม
นายสุรชาติ	ป้องคำา
นายสุรเชษฐ์	ชาติยานนท์
น.ส.สุรณี	ศรีพลอย
นายสุรเดช	บรรลือศักดิ์
นายสุรเดช	รุ่งอรุณจันทรา
นายสุรพงศ์	จิรานุวัฒนวงษ์
นายสุรพงษ์		หลวงศรี
นายสุรพงษ์	ยืนยง
นายสุรพงษ์	รื่นจิตร์
นายสุรพงษ์	อยู่รอง
นายสุรพล	เดชะวงค์

นายสุรพล	นิ่มพาณิชย์
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	เสน่ห์ดี
นายสุรัตน์	หัวดอน
นายสุรัตน์	อนันทขาล
นายสุราษฎร์	ใสใจดี
น.ส.สุริดา	นรดี
นายสุรินทร์	แก้วจินดา
นายสุรินทร์	เจนวีระนนท์
นายสุรินทร์	ธิจันทร์
นายสุรินทร์	บุษดี
นายสุรินทร์	มุละสีวะ
นายสุริภัทร	เชื้อปุย
นายสุริยะ	รัตนพันธ์
นายสุริยันต์	ศรีพลชัย
นายสุริยา	กัณหา
นายสุริยา	ทับทิมหิน
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นายสุริยา	บุญสอน
นายสุริโย	พูลศรี
น.ส.สุรีย์พร	ทองก้านเหลือง
น.ส.สุรีย์รัตน์	เจตจินดา
นางสุรีรัตน์	พยัพ
นายสุลัย	บุญประเสริฐ
น.ส.สุวดี	ภูสมยา
นายสุวภัทร	วิลาลัย
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	พุ่มไสว
นายสุวัฒน์	ฮงทอง
นายสุวัตรา	จันทะสี
นายสุวิชา	คำาจุ้ย
นายสุวิชา	บุตรสาระ
นายสุวิทย์	กุเลารัมย์
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	ครองยุติ
นายเสกสรร	บุญคง
นายเสกสรร	บุตรชัย	
นายเสกสรรค์	ใบเขียว
นายเสกสัณห์	จันทร์โท
นายเสงี่ยม	นันทะแสง
นางเสงี่ยม	เสียงวังเวง
นายเสฏฐวุฒิ	ทรัพย์เย็น	
นายเสฐียร	ผาทิพย์
นายเสถียร	จำาปาสา
นายเสถียร	พึ่งอาตม์
นายเสถียร	อิทธิจันทร์
นายเสน่ห์	กิ่งปามัน
นายเสน่ห์	ชัยเลิศ
นายเสนอ	หงส์โต
นายเสนาะ	บำารุงวัด
นายเสนาะ	สันติเพชร
นายเสนีย์	เรืองเนตร์
ด.ต.เสนีย์ศักดิ์	พึ่งพินิจ
นายเสมียน	กล้องกำ่า
นางเสริม	ชาญสูงเนิน
น.ส.เสริม	ผูกแก้ว
นายเสริมศักดิ์	แซ่อึง
นายเสริมศักดิ์	เลาหบุตร
นายเสรีวัฒน์		ดวงสุภา
นางเสาวณีย์	นาโพธิ์
น.ส.เสาวณีย์	วงศแสงวิบูลย์
นายเสาวภาคย์	เอ่ยรัมย์
น.ส.เสาวลักษณ์	นิตยารส
น.ส.เสาวลักษณ์	ศศิขัณฑ์
นางแสงจันทร์	แสงคำาสุข
นางแสงเดือน	เชียงพันธ์
นายแสงทอง	โสดา
นายแสงเทียน	สำาเภา
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
นางหนูกี	สุนทรพินิจ
นายหนูไกร	สภาพล
ด.ต.หนูเตียง	เกษีสังข์
นายหนูนา	แก้วคำา
นายหนูปอน	จำาลองเพ็ง
นายหนูผัน	กุดวงค์แก้ว
น.ส.หนูพิน	คุณทน
นางหนูเพียร	ธรรมคำา
น.ส.หนูเวียง	จำาปากุล
นายหม่องละ
นายหมื่น	ทารถ
น.ส.หยวน	นามฮง
น.ส.หฤทัย	นิ่มเนียน
นายหล่อพี	แซ่หลี่
นายหละ
นายหวั่น	ศรีบุญชู
นางหวานใจ	เวรวรณ์
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นางหวิน	คันธเนตร
น.ส.หอมจันทร์	พิมพาพันธ์
นายหาญ	พนาสนธิ์
นายหาญชัย	กิจเวชเจริญ
นายหาญณรงค์	ปั้นสวัสดิ์
นายหิรัญญ์	เอี่ยมขอพึ่ง
นายเหมันต์	โพธิ์ทิพย์
นายเหินฟ้า	สิงห์ธรรม
นางแหว่น		กุลทะโสม
นายไหม	เจียมตน
นายไหล	กงนะ
นายองอาจ	สุทธิประภา
นางองุ่น	จิตรีโท
นายอดินันท์	วังงาม
นายอดิรุจ	ทรงศิริมงคลกุล
นายอดิศร	ทรัพย์บุญมี
นายอดิศร	ทองเพชร
นายอดิศักดิ์	ชัยทะ
นายอดิศักดิ์	เชียงสันเทียะ
นายอดิศักดิ์	โชคชัย
นายอดิศักดิ์	ทองนาค
นายอดิศักดิ์	นำาสา
นายอดิศักดิ์	ยุทไธสง
นายอดุน	ภูมิมะนาว
นายอดุล	ตาปราบ
นายอดุล	เศษสุวรรณ
นายอดุลย์	ชัยธงรัตน์
นายอดุลย์ศักดิ์	ศรีกัสสป
นางอติกานต์	จีนเกษร
นายอธิชัย	สุธรรมพิจิตร
นายอธิเบศน์	อ่อนสา
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
นายอนุชิต	สิงทอง
นายอนุพงษ์	เทียนธรรม
นายอนุพงษ์	วงษ์ญาติ
นายอนุพงษ์	สมภาร
นายอนุพร	จันทร์ณรงค์
นายอนุพล	ค่อมสิงห์
นายอนุรักษ์	โกนกระโทก
นายอนุรักษ์	ไชยวงษา
นายอนุรักษ์	ไผครบุรี
นายอนุวัช	นาปัญญา
นายอนุวัฒน์	เทพศิลป์วิสุทธิ์
นายอนุวัฒน์	นิลรากเพ็ชร
นายอนุวัฒน์	พวงทอง
นายอนุวัฒน์	ยอดปิน
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
นายอภิชาต	จอมแปง
นายอภิชาต	มูลนิวาง
นายอภิชาติ	คงปาน
นายอภิชาติ	จิตสมัคร
นายอภิชาติ	นาอ่าง
นายอภิชาติ	ปั้นอุบล
นายอภิชาติ	มีนาค
นายอภิชาติ	เลียงศักดิ์
พระภิกษุอภิชาติ	สีนิล
นายอภิชาติ	อนุพงษ์
นายอภิชาติ	อ่วมเพ็ง
นายอภิชาติ	เอื้อกิจ
นายอภิเชษฐ์	เกตุแก้ว
นายอภิเชษฐ์	พลกัลยา
นายอภิเดช	การนอก
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
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นายอภิสิทธิ์	แก่นสน
นายอภิสิทธิ์	ขจรเพชร
ส.อ.อภิสิทธิ์	เขาแก้ว
นายอภิสิทธิ์	จันทร์อินทร์
ด.ช.อภิสิทธิ์	ชุมพร
นายอมร	คณะวาปี
นายอมรเทพ	ขำาหาญ
นายอมรเทพ	สายสิน
ด.ญ.อมรรัตน์	เอื้อกิตติโรจน์
นายอมรินทร์	กันแพงศรี
นายอมาตร	ยำาพวา
นางอรญา	พรหมดี
น.ส.อรทัย	เกตุมณี
น.ส.อรทัย	ทองย่อ
น.ส.อรพินธ์	เติมลิขิตกุล
นายอรรคพงษ์	บุญเกษม
นายอรรณพ	พิมูลขันธ์
นายอรรถ	มังสุลัย
นายอรรถชัย	ก้านต่อดอก
นายอรรถพร	ศิริคุณ
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
นายอรุณ	สุขพลาย
นางอรุณวรรณ	ยงโพธิ์
น.ส.อรุณศรี	จำาดี
นายอรุณศิลป์	ศรีทอง
นายอลงกรณ์	โสภาวรรณ
นายอวยชัย	ฐานวงศ์
น.ส.อวยพร	อุปพงษ์
นายอ๋อย		สงวนศักดิ์
นายอะณุ	พึ่งยิ้ม
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
ด.ช.อัศม์เดช	ชุ่มชาติ
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	พิมวันนา
นายอาทิตย์	โพทะจันทร์
ด.ช.อาทิตย์	ภาวงษ์
นายอาทิตย์	มาพร
นายอาทิตย์	เรียนพิศ
นายอาทิตย์	สุขศิริ
นายอาทิตย์	สูงแข็ง
นายอาทิตย์	หว่างกลาง
นายอาทิตย์	อิทธิเวสสะเลิศ
นายอาทิตย์	เอกวงษา
นายอาน	หวูวัน
นายอานนท์	ก้อนพันธ์
นายอานนท์	กั่วพานิช
นายอานนท์	ชูบูระ
นายอานนท์	ปลดรัมย์
นายอานนท์	พิมพ์แก้วใจ
ด.ช.อานนท์	สังข์ทอง
นายอานันท์	ศิริหล้า
นางอาภรณ์	กมล
น.ส.อาภัสรา	ทูนกอง
นายอามอญ	โฮกชาวนา
นายอารมณ์	จันทร์กระจ่าง
นางอารีย์	ครองยุทธ
นางอารีรัตน์	ตั้งมโนธรรมกิจ
นายอาลา	ส่อยุกู่
นายอาวุธ	พุทธามาตย์
นายอาวุธ	มาตยาคุณ
นายอำาคา	วงศ์สนิท
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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
นายอำาพร	จันทร์เพ็ญ
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
นายอิสรภาพ	ดีนำ้าจืด
นายอิสระ	บุนนาค
นายอิสเรส	แก้วรักษ์
นายอุด	นัยนิตย์
นายอุดม	กานุมาร
นายอุดม	แก้วประเสริฐ
นายอุดม	ไกลสุข
นายอุดม	เงินส่องแสง
นายอุดม	แซ่เซียว
นางอุดม	บุญภามา

นายอุดม	พนัสนอก
นายอุดม	สงกา
นายอุดม	อ่อนแก้ว
นายอุดมชัย	การคูณ
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
นางอุบล	ศรีหาพงศ์
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	
นายเอก	ภากแก้ว
นายเอก	ริมสมุทร์
นายเอก	สุโพธานนท์
นายเอก	สุวรรณเอี่ยม
นายเอกกมล	ม้วนทอง
นายเอกกมล	เมฆกระจ่าง
นายเอกชัย	ไกยะวินิจ
นายเอกชัย	ถิ่นพิบูลย์
นายเอกชัย	บุญตา

นายเอกชัย	วงศ์หาริมาตย์
พันเอกเอกนันท์	อินทรผาด
นายเอกพรหม	โล่ห์วิสิทธิ์อารีย์
นายเอกมล		ชลเชิดชูวงศ์
นายเอกรินทร์	จำ้าแพงจันทร์
นายเอกรินทร์	ศิลธุศัย
นายเอกลักษณ์	ชนะจอหอ
นายเอกลักษณ์	ซาเสน
นายเอกลักษณ์	ไผผิวชัย
นายเอกลักษณ์	แสงชาติ
นายเอนก	ประเสริฐสวัสดิ์
นายเอนก	ไพรคำานาม
นายเอนกพงศ์	ผาเจริญ
นายเอษรา	คีรี
นางเอ้า
น.ส.เอิ้น	ทองสมัคร
นายเอื้อม	นุ่มทองคำา
นายแอ้	รักษาศรี
นายแอ๊ด	วังสัน
นายโอภาส	มะณีโชติ
นายโอภาส	ระวะรักษ์
นายโอวาท	วาจาเสนาะ
นายโอฬาร	ทวิเลิศ
นายไอพ่น	ฉายแม้น
นายฮวน	ผิวละออง
นายฮอน	วันนา
นายฮุย	ฮวงเหงียน
น.ส.ฮุ่ยเค็ง	แซ่ตั้ง
Mr.	Ar	Kar
Mr.	Beatty,	Chistopher	Perrin	
Mr.	Coton,	Thomas	Emile	
Theodore	
Mr.	Delzant,	Victor	Clement	
Mr.	Eyseren,	Yvon	Van	
Mr.	Gilet,	Antonio	Gacias	
Mr.	Haskell,	David	Mark	
Mr.	Khon	Zaw	Oo
Mr.	Khun	Win	Than
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โครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

	 ด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยตระหนักดีว่า	 การปลูกถ่ายอวัยวะเป็นการรักษา 
เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่อวัยวะสำาคัญ	เช่น	หัวใจ	ปอด	ตับ	ตับอ่อน	ไต	ล้มเหลว	เพื่อ
ให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง	 พร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดี	 อีกทั้งในระยะยาวยังสามารถ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้มากกว่าการรักษาโดยวิธีอ่ืน	 แต่การปลูกถ่ายอวัยวะ 
จะประสบความสำาเร็จได้ผู้ป่วยต้องได้รับอวัยวะจากการบริจาคเท่านั้น	 ไม่ว่าจะเป็นการบริจาค
ขณะมีชีวิตจากญาติหรือคู่สมรสของผู้รับอวัยวะ	หรือจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตภาวะสมองตาย	ซึ่ง
นับว่าเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่	

	 ในปี	 ๒๕๖๒	 อันเป็นโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระบรมราชูปถัมภก
สภากาชาดไทย	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยจึงได้จัดทำา	 “โครงการบริจาคอวัยวะ
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒”	 ขึ้น	 
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันสร้างกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 
โดยมีเป้าหมายจำานวนผู้แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ	๑๕๐,๐๐๐	ราย	ในระหว่างวันที	่ 
๑๖	ตุลาคม	๒๕๖๒	–	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๓

	 ในการดำาเนินการโครงการน้ี	 ได้มีการงานแถลงข่าวเพ่ือแนะนำาโครงการและประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวนให้ประชาชนร่วมแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ	 โดยได้จัดทำาแอปพลิเคชัน	 “บริจาค
อวัยวะ”	เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการบริจาคอวัยวะได้กว้างขวางและรวดเร็ว 
ยิ่งขึ้น	พร้อมทั้งจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	และบัตรประจำาตัวผู้มีความ
จำานงบริจาคอวัยวะ	ซึ่งมีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒	ด้วย
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	 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ	อย่างดียิ่ง	ทำาให้มีผู้แสดงความจำานงใน 
โครงการทั้งหมด	๑๖๒,๒๕๘	ราย	เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ถึงแม้ว่าในปี	๒๕๖๓	ประเทศไทย 
จะประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(โควิด-19)	ก็ตาม	ความสำาเร็จ 
ดังกล่าว	 ส่วนหนึ่งมาจากการจัดทำาแอปพลิเคชัน	 “บริจาคอวัยวะ”	 ซึ่งได้รับการสนับสนุน 
จากบริษัท	 ทรู	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 (มหาชน)	 ทำาให้ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์บริจาคอวัยวะ 
สามารถแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะได้ในภาวะท่ีประเทศไทยต้องจำากัดการเดินทางของ 
ประชาชนท่ัวประเทศ	 โดยมีการบริจาคผ่านแอปพลิเคชันและเวบไซต์ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	
ถึง	๗๑,๑๘๗	ราย	คิดเป็นร้อยละ	๔๔	ของผู้แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะทั้งหมดในโครงการ

	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะหวังว่าประชาชนที่ร่วมแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะในโครงการนี้	
จะช่วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลใกล้ชิดได้รับรู้และเข้าใจเรื่องการบริจาคและปลูกถ่าย
อวัยวะ	 ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคอวัยวะมากขึ้น	 ซึ่งบุคคลนั้นอาจจะเป็นญาติของ
ผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะบริจาคอวัยวะก็เป็นได้	 ซึ่งจะส่งผลให้มีการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะช่วย
เหลือผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น

งานแถลงข่าว 

	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ได้จัดแถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ	 พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในโอกาส
ฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒	โดยได้รับเกียรติจาก	คุณอนุทิน ชาญวีรกูล  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ 
ภิรมย์ กมลรัตนกุล	ประธานคณะกรรมการอำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	และ	คุณกลินท์ 
สารสิน	 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 กรรมการศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ	 ผู้สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 เช่น	 ชมรมนักบินจิตอาสาหน่วยฝึกบิน
พลเรือน	ฝูงบิน	๖๐๔	กองทัพอากาศ	ศิลปินดาราที่ร่วมรณรงค์โครงการ	กองบินตำารวจ	ทำาให้
โครงการดังกล่าวประสบความสำาเร็จเป็นอย่างยิ่ง	เมื่อวันที่	๑๖	ตุลาคม	๒๕๖๒	ณ	WELCOME	
HALL	ชั้น	๒	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	กรุงเทพฯ	โดยมีกิจกรรม	ดังนี้
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การส่งมอบกล่องอวัยวะ 

 คุณชาย ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ และ	อาจารย์ นายแพทย์พัชร อ่องจริต	หน่วยศัลยกรรม
ทรวงอกและหัวใจ	ภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	นำากล่อง
อวัยวะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลงหน้าห้องจัดงานแถลงข่าว	ณ	ไบเทค	บางนา	เพื่อ	มอบกล่องอวัยวะ
ให้แก่คณะผู้บริหาร	โดยได้รับความอนุเคราะห์นักบินร่วมปฏิบัติการและเฮลิคอปเตอร์จากกอง
บินตำารวจ	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

การสัมภาษณ์รณรงค์บริจาคอวัยวะ “JUST SAY YES”

การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
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	 เป็นการเปิดใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานรับบริจาคอวัยวะ	โดยได้รับเกียรติจาก	“คุณสุดใจ-
คุณธัญญา บำารุงจิต”	 บิดาและมารดาของ	“คุณสิทธิกรกฤตย์ บำารุงจิต”	 ผู้บริจาคอวัยวะที่ 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้นำาอวัยวะไปปลูกถ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยอ่ืนแล้ว	 “คุณคุณรหัท อุดมเวศย์”  
ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจไปแล้วยังมีสุขภาพที่แข็งแรงดีสามารถทำางานได้เป็นปกติ	และ	“คุณ 
ศรีริต้า เจนเซ่น”	นักแสดงที่เป็นแบบอย่างแก่สังคมที่ได้แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ	โดยมี	
“คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร”	และ	“คุณอาลิซาเบธ แซ็ดเลอร์ ลีนานุไชย”	เป็นผู้ดำาเนินรายการ	

สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการ
สื่อสิ่งพิมพ์	

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

บอร์ด

เว็บไซต์ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย	
www.organdonate.in.th

Application	บริจาคอวัยวะ

Facebook
ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาด

Instagram
ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาด

โปสเตอร์ แผ่นพับ

บัตรประจำาตัว
ผู้มีความจำานง
บริจาคอวัยวะ	
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 “บริจาคอวัยวะ”	เป็นเรื่องที่แม่ได้ยินมานานแล้ว	แต่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดกับครอบครัวเรา
 “น้องพลอย” ด.ญ. สรสวรรค์ สุขชื่น	อายุเพียง	๙	ขวบ	แต่ลูกได้	“ทำาบุญครั้งยิ่งใหญ่” 
ที่บางคนไม่มีโอกาส	

 “น้องพลอย”	 เป็นเด็กร่าเริง	 เป็นที่รักของเพื่อนๆ	 และคุณครู	 ได้รับมอบหมายให้เป็น
หัวหน้าห้อง	ลูกเป็นเด็กขยัน	เรียนดี	ได้คะแนนเป็น	ที่	๑	ถึงที่	๓	ของห้องเสมอ	เป็นความภาค
ภูมิใจของแม่อย่างมาก	

	 ตั้งแต่เล็กมา	“น้องพลอย”	ไม่เคยเจ็บป่วยหนักเลย	แต่เมื่อต้นปี	๒๕๖๒	ลูกเริ่มมีจำ้าเลือด
ที่ตัว	หมอตรวจพบว่าเกิดจากเกล็ดเลือดตำ่า	หมอได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่น	สุดท้าย
ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	
 
	 วันที่เกิดเหตุ	 ลูกบ่นปวดหัว	 ทานยาแล้วก็ยังไม่หาย	 ยังมีอาเจียนอีกด้วย	 แม่รีบพามาโรง
พยาบาลคืนนั้นเลย	 คุณหมอได้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง	 พบว่ามีเลือดออกในสมอง	 ต้องทำา
ผ่าตัดด่วน	 แต่โชคไม่ดีที่หลังผ่าตัด	 อาการของลูกไม่ฟื้นตัวขึ้นเลย	 คุณหมอได้บอกแม่ว่า	 ลูก
อาการไม่ดี	 อาจจะอยู่ได้แค่เป็นเดือน	 แต่คุณหมอก็พยายามตรวจวินิจฉัยและหาทางรักษาลูก
อย่างเต็มที่	 ในแต่ละวันแม่เห็นลูกต้องถูกทำาโน่นนี่	 ถูกเจาะเลือดหลายต่อหลายครั้ง	 แม่รู้สึกว่า
ลูกถูกทรมานจากการรักษามาก	มันทรมานใจแม่มาก	แล้วแม่ก็ฉุกคิดถึงเรื่อง	“บริจาคอวัยวะ” 
ขึ้นมา

โดย	สุทธิรัตน์ สุขชื่น
“น้องพลอย” ด.ญ. สรสวรรค์ สุขชื่น

“บุญในชาตินี้ 
ไม่ต้องรอชาติหน้า”

จากใจ...
     ...ผู้ให้
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 “คุณหมอค่ะ ลูกดิฉันจะบริจาคอวัยวะได้มั้ยค่ะ” 
แม่ถามคุณหมอตรงๆ	“ถ้าอวัยวะลูกมีโอกาสไปช่วย
เหลือคนอื่นได้ จะเป็นบุญกับลูกมาก”	แม่ตัดสินใจแล้ว
 
	 คุณหมอช่ืนชมกับการตัดสินใจท่ีเด็ดเดี่ยวของแม่	 
หลังจากนั้นทางคุณหมอ	 พยาบาล	 ก็เตรียมเรื่องการ 
บริจาคอวัยวะ	 และให้แม่เซ็นอนุญาตในใบยินยอมบริจาค 
อวัยวะ	 แม่คิดว่าแม่ตัดสินใจถูกต้อง แม้จะมีเสียง
คัดค้านจากญาติบางคนก็ตาม ด้วยความเชื่อเรื่องเกิด
ชาติหน้าอวัยวะจะไม่ครบ แต่แม่เชื่อในชาตินี้มากกว่า 
ชาตินี้เราทำาความดีน่าจะมีความสุขมากกว่า ไม่ต้อง
ไปกังวลกับชาติหน้า 

 เมื่อลูกได้บริจาคอวัยวะเรียบร้อยแล้ว ความรู้สึก 
ของแม่ เหมือนยกภูเขาออกจากอก ลูกแม่ไม่ต้อง
ทรมานอีกต่อไป ลูกได้ทำาบุญครั้งใหญ่ในวันพระใหญ่ 
แม้ก่อนหน้านั้น	 แม่อดใจหายไม่ได้ที่ต้องส่งลูกเข้าห้อง
ผ่าตัด	

	 นอกจากบริจาคอวัยวะแล้ว	 คุณหมอได้ขออนุญาตผ่าร่างของลูกเพื่อตรวจดูว่าอวัยวะ
อื่นๆ	ของลูกมีสภาพอย่างไร	เพราะระหว่างรักษา	คุณหมอพบว่าลูกเป็นโรคเอสแอลอี	(โรคแพ้
ภูมิตัวเอง	หรือโรคพุ่มพวง)	แม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับการแพทย์	เพื่อคุณหมอจะได้นำาไปใช้
ในการรักษาคนอื่นต่อไป	

	 เรื่องที่แม่ดีใจอีกเรื่องคือ	ทราบว่าผู้ที่ได้รับอวัยวะท่านหนึ่งบอกกับคุณหมอมาว่าจะบวช 
อุทิศส่วนกุศลให้ลูก	หลังจากที่เค้าสุขภาพแข็งแรงแล้ว	 เป็นเรื่องที่แม่ไม่ได้คาดหวังไว้	 แต่ก็ดีใจ
แทนลูกที่มีคนระลึกถึงและทำาบุญให้	และขอให้ผู้ได้รับอวัยวะมีสุขภาพแข็งแรง	อายุยืนยาว	

 สองปีกว่าแล้ว แม่หวังว่า ผู้ที่ได้รับตับ ไต หรือดวงตา ของลูกไป จะดูแลทะนุถนอม
อวัยวะที่ได้รับมาให้อยู่กับเขาได้นานเท่านาน สมกับความตั้งใจของเราสองแม่ลูก  

 “น้องพลอย” ได้ทำาบุญใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่ง ซึ่งทำาได้ในชาตินี้ ไม่ต้องรอ
ชาติหน้า ลูกเป็นลูกที่แม่ภาคภูมิใจเสมอ

“น้องพลอย” กับ	“คุณแม่สุทธิรัตน์”
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“ลูก คือ ดวงใจของพ่อแม่”  
 
	 พ่อแม่	 ทุกคนรักลูก	 เลี้ยงดูเอาใจใส่	 ก็หวังว่าลูกจะมีสุขภาพแข็งแรง	 มีการศึกษาสูง	 ได้
ทำางานที่ดี	มีความก้าวหน้า	และเป็นคนดีของสังคม	
	 เมื่อลูกเจ็บป่วย	คนที่เจ็บที่สุดก็เป็น	พ่อและแม่	นั่นเอง

 “น้องเฟรม” ด.ช.วงศธร คล้ายน่ิม	(ปัจจุบัน	อายุ	๑๔	ปี)	เป็นลูกคนเดียวของเรา	เป็นเด็กดี	 
ขยัน	ช่วยเหลืองานบ้านเท่าที่ทำาได้	อารมณ์ดี	คุยเก่ง	เป็นที่รักของครอบครัว	มีสุขภาพแข็งแรง
มาโดยตลอด	 แต่อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเรา	 “น้องเฟรม”  
ปวดท้อง	 ไปหาหมอหลายครั้งแต่อาการไม่ดีขึ้น	 เมื่อเปลี่ยนไปรักษาอีกโรงพยาบาล	 คุณหมอ 
บอกว่า	น่าจะมีอาการของโรคหัวใจ	เพราะตัวบวม	เหลือง	ต้องส่งตัวต่อไปรักษาท่ีสถาบันสุขภาพ 
เด็กแห่งชาติมหาราชินี	มาถึงที่นี่	“น้องเฟรม”	ก็เริ่มไม่ค่อยรู้เรื่อง	หมอใส่ท่อ	 ใส่สายอะไรไม่รู้
หลายเส้น	อยู่ได้แค่คืนเดียว	หมอก็รีบติดต่อส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างเร่งด่วน	
ต้องเข้าห้องไอซียู	 และใช้เครื่องเอคโม่1	 ซึ่งหมอบอกว่าช่วยทำางานแทนหัวใจของลูก	 แต่ใส่ไป
ตลอดไม่ได้	หมอให้เวลาแค่	๓	เดือน	ทางที่ดีที่สุดลูกต้อง	“ปลูกถ่ายหัวใจ”

 “เอาหัวใจผมไปแทนได้มั้ยครับ”	พ่อบอกหมอไปด้วยความรู้สึกนั้นจริงๆ	แต่ก็รู้ว่า	คงเป็น 
ไปไม่ได้	หมอได้อธิบายความเสี่ยงของการใส่เอคโม่	รวมทั้งการปลูกถ่ายหัวใจให้พ่อแม่ฟัง	

1Extracorporeal	Membrane	Oxygenation	(ECMO):	เครื่องเครื่องช่วยพยุงการทำางานของหัวใจและปอด	

โดย	ณเรศ-อำาพร คล้ายนิ่ม
“น้องเฟรม” ด.ช.วงศธร คล้ายนิ่ม

“ของขวัญ...
ที่ประเมินค่ามิได้”

สู่ใจ...
     ...ผู้รับ
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	 สรุปแล้ว	“ปลูกถ่ายหัวใจ”	 เป็นทางเลือกเดียวที่ต้องเลือก	แต่เรื่องที่ยากกว่าคือ	หัวใจที่
จะเอามาปลูกถ่าย	 ต้องรอให้มีผู้บริจาคเท่านั้น	 ในระหว่างที่รออยู่	 หมอบอกว่ามีผู้บริจาค	 แต่
หัวใจยังไม่เหมาะสมกับลูก	พ่อกับแม่ได้แต่ทำาบุญ	 สวดมนต์	 ไหว้พระ	 รอปาฏิหาริย์	 ในขณะที่
ลูกบอกกับพ่อแม่ว่า	“หนูไม่เป็นไร”

	 พ่อได้มานึกย้อนกลับไป	 ก่อนที่ลูกจะป่วย	 สัก	 ๒	 อาทิตย์	 ลูกน่าจะเริ่มมีอาการของโรค
หัวใจแล้ว	 กลับมาจากโรงเรียนเดินเข้ามาที่บ้าน	ประมาณ	๕๐๐	 เมตร	 ก็ต้องมานั่งพัก	 แต่พ่อ
ไม่รู้	เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านเลยว่า	อย่าได้ละเลยกับเรื่องเล็กๆ	น้อยๆ	ของลูก	

	 ในระหว่างที่นอนรอหัวใจดวงใหม่	อาการของลูกที่ว่าหนักอยู่แล้ว	ลูกยังมีภาวะแทรกซ้อน
เพิ่มขึ้นมาอีกอย่าง	ลูกมีเลือดออกในสมองทำาให้แขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง	ยิ่งทำาให้พ่อกับแม่เป็น
กังวลมากขึ้น		

	 แล้ววันท่ีเปล่ียนชีวิตก็มาถึง	 หมอบอกว่า	 มีผู้บริจาคหัวใจแล้ว	 แต่ต้องขอให้พ่อแม่ตัดสินใจ 
ว่าจะผ่าตัดหรือไม่	 เพราะหัวใจมีขนาดต่างจากท่ีวางแผนไว้	 ในทางการแพทย์	 หมอเห็นว่าควรทำา	 
และหมอมีวิธีการรักษา	เพราะรอมานานแล้ว	ยังไม่มีหัวใจที่เหมาะสม	หากรอนานกว่านี้	ลูกจะ
รอไม่ไหว	พ่อกับแม่เชื่อมั่นว่าหมอรักษาได้	แล้วลูกก็ได้	“ปลูกถ่ายหัวใจใหม่”	หลังจากที่นอน
รออยู่ในไอซียูมาได้เดือนกว่า

“น้องเฟรม” ระหว่างนอนรักษาตัว 
และรออวัยวะในห้องไอซียู

“น้องเฟรม” กับคุณพ่อณเรศ
และคุณแม่อำาพร คล้ายนิ่ม
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	 หลังปลูกถ่ายหัวใจ	 ลูกอยู่ไอซียูตลอด	 หมอห้ามเยี่ยม	 พ่อกับแม่ได้แต่เฝ้าคอยไถ่ถาม
อาการของลูกอยู่ข้างนอก	 หัวใจใหม่ทำางานได้ดี	 ส่วนอาการแขนขาซ้ายอ่อนแรงยังคงมีอยู่	 ก็
ทำากายภาพบำาบัดสมำ่าเสมอ	 หลังจากลูกออกจากห้องไอซียู	 แม่ได้นอนเฝ้าดูแลลูกตลอด	 ลูกมี
อาการดีขึ้นเรื่อยๆ	 แม้อาการอ่อนแรงข้างซ้ายยังไม่ปกติดี	 แต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงมาก	 ลูกนอนอยู่
โรงพยาบาลนานถึง	๔	เดือน	แล้วลูกก็ได้กลับบ้านพร้อมหัวใจที่แข็งแรง	แผนที่จะเข้าเรียน	ม.	๑	
ก็ต้องชะลอไว้ก่อน	

	 แม้เวลาจะผ่านไป	 ๒	 ปี	 แล้ว	 แต่พ่อกับแม่ยังจดจำาความรู้สึกในวันนั้นได้ว่า	 “ดีใจที่สุด”  
ลูกมีโอกาสมีชีวิตใหม่อีกครั้งจาก	“หัวใจใหม่”	เป็น	“ของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตที่ประเมิน
ค่าไม่ได้”	 เพราะหัวใจได้มาจาก	“ผู้บริจาค”	 ครอบครัวเค้าคงเสียใจมาก	ที่ต้องสูญเสียคน
ในครอบครัวไป	 สิ่งที่พ่อกับแม่ทำาได้คือ	 ขอบคุณผู้บริจาคและญาติที่ได้ตัดสินใจบริจาคอวัยวะ 
พ่อกับแม่ได้ทำาบุญใส่บาตร	ปล่อยปลา	อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคหัวใจ	ขอให้ท่านไปสู่สุคติ	และ
ขอขอบคุณทีมแพทย์	 พยาบาล	 และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ดูแลลูกเป็นอย่างดีช่วยให้ลูกได้มีชีวิต
ใหม่ในครั้งนี้		

 ครอบครัวเราขอเป็นตัวแทนผู้ที่ได้รับอวัยวะทุกคน ขอบคุณผู้บริจาคอวัยวะและญาติ 
ทุกท่าน ที่ได้บริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ไม่ได้รู้จักกันเลย และขอตั้งใจที่จะเป็นคนดี
ช่วยเหลือบุคคลอื่นต่อไป

“น้องเฟรม” พร้อมสุขภาพที่แข็งแรง
หลังจากปลูกถ่ายอวัยวะ กับคุณพ่อณเรศ

และคุณแม่อำาพร คล้ายนิ่ม
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งานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ประจำ ปี ๒๕๖๔ 

	 เน่ืองด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด-19)	 ทางศูนย์ 
รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	คำานึงถึงผลกระทบของการจัดงานท่ีอาจส่งผลต่อความปลอดภัย 
ของผู้ร่วมงาน	อันได้แก่ญาติผู้บริจาคอวัยวะ	ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	รวมถึงผู้มีอุปการคุณ 
ทุกท่าน	 จึงจำาเป็นต้องงดการจัดงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ทั้งนี้ยังคงจัดพิธีบำาเพ็ญกุศลให้
แก่ผู้บริจาคอวัยวะ	 และได้จัดให้มีการถ่ายทอดสด	 ผ่านช่องทาง	 Facebook	 ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย	 organdonationthailand	 ในวันศุกร์ที่	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๖๔	 ณ	 ห้อง
ประชุม	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร	 (เจริญ	 สุวฑฺฒโน)	
ชั้น	 ๕	 และได้จัดทำาหนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 ประจำาปี	 ๒๕๖๔	
เช่นเดิม	โดยมี	นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	เป็นประธานในพิธี

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาค 
อวัยวะสภากาชาดไทย	เป็นประธานในพิธีบำาเพ็ญกุศล

แถวหน้า	(จากขวา)	นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ	 
นพ.ชลิต  เชียรวิชัย ที่ปรึกษาคลังเนื้อเยื่อ	รศ.นพ.
สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองผู้อำานวยการ	นางอรุณณี 
จึงสง่าสม	ท่ีปรึกษา	น.ส.ยุวดี อรรถจารุสิทธ์ิ หัวหน้า 
ฝ่ายปฎิบัติการ	น.ส.สุภนิดา เกษร	 หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

ภาพกิจกรรม
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แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาคและการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ กระทรวงสาธารณสุข

เขตบริการสุขภาพที่ ๒ 

 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก	ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี	กรมการแพทย์	กระทรวง
สาธารณสุข	จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแพทย์	ด้านปลูกถ่ายอวัยวะไต	ที่โรง
พยาบาลพุทธชินราช	 พิษณุโลก	 โดยมี	 นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย	 ประธานศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์	 ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ	 โรงพยาบาลราชวิถี	 นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 เข้าร่วมประชุมเครือข่าย	ณ	 โรงพยาบาลพุทธชินราช	
พิษณุโลก	เมื่อวันที่	๕	มีนาคม	๒๕๖๓

เขตบริการสุขภาพที่ ๔ 
 

 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	 จังหวัดนนทบุรี	 ได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ	
และศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับการรับบริจาค	และการปลูกถ่ายอวัยวะ	เนื้อเยื่อ	และดวงตา	 
ในเขตสุขภาพที่	๔	ครั้งที่	๑	ปี	๒๕๖๓	โดยมี	นพ.สมยศ ศรีจารนัย	สาธารณสุขนิเทศก์	 เขต 
บริการสุขภาพที่	 ๔	 น.ส.ยุวดี อรรถจารุสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 
สภากาชาดไทย	ร่วมงาน	ณ	ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์	ชั้น	๙	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	จังหวัด 
นนทบุรี	เมื่อวันที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๖๓
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เขตบริการสุขภาพที่ ๘ 

 โรงพยาบาลเลย	 ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี	 กรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	
ชมรมพยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย	 และภาคีเครือข่าย	 ได้จัด 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เร่ืองการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะ	 เพ่ือการปลูกถ่าย 
อวัยวะในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย	 ครั้งที่	 ๑	 ปี	 ๒๕๖๓	 โดยมี	 นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ  
ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพท่ี	๘	เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม	นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย  
ประธานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	โรงพยาบาลราชวิถี	ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ	นพ.วิศิษฏ์  
ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ	 และ	น.ส.ยุวดี อรรถจารุสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	 ศูนย์รับบริจาค 
อวัยวะสภากาชาดไทย	ร่วมงาน	ณ	ห้องประชุมภูหลวง	ชั้น	๕	อาคารผู้ป่วยนอก	โรงพยาบาลเลย	 
จังหวัดเลย	เมื่อในวันที่	๑๓	–	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

การตรวจรับรองโรงพยาบาลสมัครสมาชิก
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะ

	 ในปีที่ผ่านมา	มีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้
บริการปลูกถ่ายไต	 สมัครเป็นสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	
โดยมีทั้งโรงพยาบาลที่ขอปรับสถานะและสมัครใหม่	ดังนี้

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ได้ตรวจรับรองโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา	ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	เพื่อการปลูกถ่ายไต	ประเภท
สามัญ	โดยมีคณะตรวจรับรอง	ซึ่งประกอบด้วย	นพ.วิศิษฏ์	ฐิตวัฒน์	ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ	รศ.นพ.สุภนิติ์	นิวาตวงศ์	 รองผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	นพ.สุรสีห์	พร้อมมูล	 
นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย	ผศ.นพ.สมชัย	ล้ิมศรีจำาเริญ	ศัลยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 
การปลูกถ่ายตับ	 ไต	 และตับอ่อน	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 พญ.กรทิพย์	 ผลโภค 
อายุรแพทยฺผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคไต	โรงพยาบาลราชวิถี	นางอรุณณี	จีงสง่าสม	ที่ปรึกษาศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะ	และน.ส.ยุวดี	อรรถจารุสิทธิ์	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	เมื่อ
วันที่	๒๑	มกราคม	๒๕๖๓	
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ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ได้ตรวจรับรอง	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
องครักษ์	จังหวัดนครนายก	เป็นโรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	เพื่อ
ปลูกถ่ายไต	ประเภทสมทบ	มีความประสงค์ขอปรับสถานะเป็นสมาชิกสามัญ	โดยมีคณะตรวจ
รับรองประกอบด้วย	 นพ.วิศิษฏ์	 ฐิตวัฒน์	 ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 รศ.	 นพ.สุภนิติ์	
นิวาตวงศ์	รองผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	นพ.สุรสีห์	พร้อมมูล	นายกสมาคมปลูกถ่าย 
อวัยวะแห่งประเทศไทย	นพ.วรพจน์	ชุณหคล้าย	ศัลยแพทย์ผู้เช่ียวชาญการปลูกถ่ายไต	โรงพยาบาล 
ราชวิถี	พญ.กรทิพย์	ผลโภค	อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคไต	โรงพยาบาลราชวิถี	นางอรุณณี	 
จึงสง่าสม	ที่ปรึกษา	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ	นางสาวยุวดี	อรรถจารุสิทธิ์		หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	นางศุกรวรรณ	สร้อยสนธิ์	พยาบาลฝ่ายปฏิบัติการ	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 
เมื่อวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๓		

โรงพยาบาลสระบุรี 
	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 ได้ตรวจรับรองโรงพยาบาลสระบุรี	 ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 เพื่อปลูกถ่ายไต	 ประเภทสมาชิกสามัญ	 โดยมีคณะตรวจรับรอง	 ซึ่ง
ประกอบด้วย	นพ.วิศิษฏ์	ฐิตวัฒน์	ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	รศ.นพ.สุภนิติ์	นิวาตวงศ์		 
รองผู้อำานวยการ	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	และผู้แทนนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย	 
ผศ.นพ.ฉัตรชัย	 มิ่งมาลัยรักษ์	 ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการปลูกถ่ายไต	 คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 นพ.นัฐสิทธิ์	 ลาภปริสุทธิ	 อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคไต	 คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 นางอรุณณี	 จึงสง่าสม	 ที่ปรึกษาศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะ	น.ส.ยุวดี	อรรถจารุสิทธิ์	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	เมื่อวันที่	 
๒๗	มกราคม	๒๕๖๓		

	 นพ.วิศิษฏ์	 ฐิตวัฒน์	 ผู้อำานวยการ	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 เข้าร่วมเป็น 
กรรมการตัดสินผลงานวิชาการ	 ในการประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการ 
สุขภาพ	(Service	Plan	Sharing)	ครั้งที่	๗	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	จัดโดยสำานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข	 กองบริหารการสาธารณสุข	 ร่วมกับกรมการแพทย์ระหว่างวันที่	 ๓-๔	

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan Sharing)
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ประชุมคณะกรรมการร่าง พระราชบัญญัติการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

 ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉำ่าเฉลิม	 ประธานกรรมการกฎหมาย	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 
สภากาชาดไทย	เป็นประธานคณะกรรมการร่าง	พระราชบัญญัติการรับบริจาคและการปลูกถ่าย 
อวัยวะ	โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้	นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	นพ.ณรงค์ สายวงศ์  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข	นายสมชาย งามวงศ์ชน	ท่ีปรึกษา 
กฎหมาย	สภากาชาดไทย	ศ.ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ุ,	นายเชวง ไทยย่ิง,	ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ 
และ	นายพชร ศรีปน	ผู้แทนนายกแพทยสภา	นายประเวศ อรรถศุภผล,	ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ,	 
นางสาวณัฐณิชา ขัมมะรัตน์,	นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์,	นายชวพัฒน์ สัมฤทธิ์สิริพงศ์,	
นายวรพงษ์ สุขสวัสดิ์ กองกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข	นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ	
รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองผู้อำานวยการ	นางอรุณณี จึงสง่าสม	ที่ปรึกษา	และ	น.ส.ยุวดี 
อรรถจารุสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	ณ	 ห้องประชุม	 ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ	ชั้น	๕	อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	ถนนอังรีดูนังต์

อบรมระบบฐานข้อมูลการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ (ODCS)

 นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 เปิดการอบรม
การใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ	(ODCS)		เพื่อการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเปิดอบรมให้แก่บุคลากรที่ทำางานด้านการประสานงานปลูก

ธันวาคม	๒๕๖๓	ณ	 โรงแรมเซ็นทรา	บาย	 เซ็นทารา	ศูนย์ราชการ	และคอนเวนชันเซ็นเตอร	์
ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ
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การบรรยายให้ความรู้ 
โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ

 น.อ.ผดุง โกมุทฉาย	หัวหน้ากอง	กองการศึกษา	โรงเรียนจ่าอากาศ	กองทัพอากาศ	เป็น 
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรับบริจาคอวัยวะ	ดวงตา	ร่างกาย	ร่วมกับอาสากาชาดสภากาชาดไทย	 
โดยมี	 นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 บรรยายเรื่อง
การบริจาคอวัยวะ	 ดวงตา	 และร่างกาย	 ให้แก่นักเรียนจ่าอากาศ	 ชั้นปีที่	 ๑	 จำานวน	 ๓	 เหล่า	
รวม	๔๔๔	นาย	เมื่อวันที่	๘	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุม	โรงเรียนจ่าอากาศ	เขตดอนเมือง	
กรุงเทพฯ

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 พลอากาศตรี วิญญา โพธิ์คานิช	 รองผู้บัญชาการ	 หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน	 เป็น 
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม	รับบริจาคอวัยวะ	ดวงตา	ร่างกาย	ร่วมกับอาสากาชาดสภากาชาดไทย	 
โดยมี	 นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 บรรยายเรื่อง
การบริจาค	และการปลูกถ่ายอวัยวะ	ให้แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนรวม	๑๒๐	นาย	เมื่อวันที่	๒๒	
กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	ณ	 ห้องประชุม	 ศทย.อย.(๓)	 หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน	 เขตดอนเมือง	
กรุงเทพฯ

ถ่ายอวัยวะ	 เป็นรุ่นที่	 ๒	อบรมวันที่	 ๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๓	และรุ่นที่	 ๓	 วันที่	 ๑๙	สิงหาคม	
๒๕๖๓	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	อาคารเฉลิมบูรณะนนท์	ชั้น	๔	สภากาชาดไทย	
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กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 พลอากาศตรี อดิเรก สุวคนธ์ เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ	 เป็นประธานใน
พิธีเปิดกิจกรรมรับบริจาคอวัยวะ	 ดวงตา	 ร่างกาย	 ร่วมกับอาสากาชาดสภากาชาดไทย	 โดยมี	
รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองผู้อำานวยการ	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 บรรยาย
เร่ืองการบริจาค	และปลูกถ่ายอวัยวะ	ให้แก่เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพาวุธทหารอากาศ	จำานวน	๕๐	คน	
เม่ือวันท่ี	๒๙	กันยายน	๒๕๖๓	ณ	หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารอากาศ	ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	

วัดหัวตะพาน

 รศ.นพ.สุภนิต์ิ นิวาตวงศ์ รองผู้อำานวยการ	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	บรรยาย 
เรื่องการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ	ให้แก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรมรับบริจาคอวัยวะ	ดวงตา	
ร่างกาย	 ร่วมกับอาสากาชาดสภากาชาดไทย	 เมื่อวันที่	 ๑๘	ตุลาคม	๒๕๖๓	ณ	วัดหัวตะพาน	
อำาเภอสรรคบุรี	จังหวัดชัยนาท

เคหะชุมชนท่าทราย หลักสี่

 รศ.นพ.สุภนิต์ิ นิวาตวงศ์ รองผู้อำานวยการ	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	บรรยาย 
เรื่องการบริจาค	และปลูกถ่ายอวัยวะ	ให้แก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรมทำาบุญสูงสุดในชีวิต	เปิด 
รับบริจาคอวัยวะ	ดวงตา	ร่างกาย	ร่วมกับอาสากาชาดสภากาชาดไทย	เมื่อวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	 
๒๕๖๓	ณ	ศาลาประชาคม	เคหะชุมชนท่าทราย	หลักสี่	กรุงเทพฯ
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กรมขนส่งทหารอากาศ

 นาวาอากาศเอก สมพร ตรีราภี รองเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ	เป็นประธานเปิด	กิจกรรม 
รับบริจาคอวัยวะ	 ร่างกาย	 ร่วมกับอาสากาชาดสภากาชาดไทย	 โดยมี	 นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์  
ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการ	กรมขนส่ง
ทหารอากาศ	จำานวน	๑๐๐	คน	เมื่อวันที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องโถง	กรมขนส่งทหาร
อากาศ	ถ.พหลโยธิน	ดอนเมือง	กรุงเทพฯ

โรงเรียนนายสิบทหารบก

 พลตรี มานพ น่วมบัว	ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก	เป็นประธานในพิธีเปิด	
โครงการจิตอาสา	เราทำาความดี	ด้วยหัวใจเพื่อพ่อ	โดยมี	นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์
รับบริจาคอวัยวะ	บรรยายให้ความรู้	เรื่องการบริจาค	และปลูกถ่ายอวัยวะ	แก่นักเรียนโรงเรียน
นายสิบทหารบก	จำานวน	๒,๐๒๖	นาย	เมื่อวันที่	๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ.	ค่ายโยธินศึกษา
มหามงกุฎ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

หน่วยงานร่วมบริจาคสมทบทุนค่าใช้จ่ายกระบวนการบริจาคอวัยวะ

 คุณดวงเดือน คงคาสวัสด์ิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
ผู้แทน	บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	มอบประกัน 
อุบัติเหตุกลุ่ม	ทีมปฏิบัติหน้าท่ีจัดเก็บอวัยวะ	ศูนย์รับบริจาค 
อวัยวะ	สภากาชาดไทย	ทุนประกันรวม	๔,๐๐๐,๐๐๐	บาท 
โดยมี	นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ	 รศ.นพ.สุภนิติ์  
นิวาตวงศ์    	รองผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 
เป็นผู้รับมอบ	ณ	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	อาคารเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระญาณสังวร	(เจริญ	สุวฑฺฒโน)	ชั้น	๕
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 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย	รับมอบเงินบริจาคจำานวน	๓,๒๙๓,๙๔๒	 
บาท	จาก	นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน	 โครงการพิเศษ	 เครือเจริญ 
โภคภัณฑ์	และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	 
(มหาชน)	ซึ่งเป็นการบริจาคผ่าน	SMS	ทรูมูฟ	 เอช	แอป	ทรูมันนี่	 	 วอลเล็ท	และใช้ทรูพอยท์
แทนเงินบริจาคกับทรูยู	 ในโครงการ	 “Let	 Them	 See	 Love	 2020”	 เพื่อร่วมสมทบทุนค่า
ใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา	 โดยมี	นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์
รับบริจาคอวัยวะ	 สภากาชาดไทย	และ	ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก	 ผู้อำานวยการศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทย	ร่วมรับมอบ	ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ	ชั้น	๙	ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ	ถนนอังรีดูนังต์

 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย	 รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการ
ดำาเนินงานคลังเนื้อเยื่อ	 จาก	 คุณพาณี จันทรัศมี จำานวน	 ๖๐๑,๐๐๐	 บาท	 คุณนุศรา  
โผนประเสริฐ	จำานวน	๓๑๘,๘๘๘	บาท	และ	คุณจุฑารัตน์ จันทรัศมี จำานวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	 
โดยมี	 นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ	 นพ.ชลิต เชียรวิชัย	 ผู้ชำานาญการพิเศษคลังเน้ือเย่ือ	 
เป็นผู้แทนมอบเงิน	ณ	ห้องรับรอง	อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร	(เจริญ	สุวฑฺฒโน)	 
ชั้น	๔
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โครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ต่อเนื่องถึงธันวาคม ๒๕๖๓)

	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 ได้จัดโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๒	 โดยมีระยะเวลาในการดำาเนิน
งานตั้งแต่วันที่	๑๖	ตุลาคม	๒๕๖๒	–	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๓	รณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความ
สำาคัญของการบริจาคอวัยวะภายใต้คอนเซ็ปต์	“JUST SAY YES” 

	 และได้จัดทำาภาพยนตร์ชุด	“หัวใจว่าง”	ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ที่นำากลับมาสร้างใหม่	 ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น	 จัดทำาโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์
รับบริจาคอวัยวะ	 โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่	 ๒๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 เป็นต้นไป	 และได้
รณรงค์การแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะผ่านแอปพลิเคชัน	 “บริจาคอวัยวะ”	 ซึ่งมีผู้แสดง
ความจำานงบริจาคอวัยวะผ่านแอปพลิเคชัน	 ตั้งแต่วันที่	 ๑๖	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 –	 ๓๑	 ธันวาคม	
๒๕๖๓	 ใน	 ๗๗	 จังหวัดทั่วประเทศ	 ซึ่งตลอดโครงการได้มีผู้แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ
จำานวน ๑๖๒,๒๕๘ ราย เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จำานวน ๑๕๐,๐๐๐ คน

โครงการ Tag for life

	 โครงการ	Tag	for	life	(#Tagforlife	#tagforlife_heart	#tagforlife_liver#tagforlife_
kidney)	 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้	 กระตุ้นให้คนหันมาเห็นความสำาคัญและบริจาค 
อวัยวะมากข้ึน	 โดยจัดทำาในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินสตาแกรมของศิลปินและดารา	 
ได้มาร่วมประชาสัมพันธ์โครงการน้ีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของศิลปิน	ดาราแต่ละท่าน	 ระหว่าง 
วันที่	๓๐	มีนาคม	–	๓๐	เมษายน	๒๕๖๓	
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โครงการ Let Them See Love 2021

	 นับเป็นปีที่	๑๕	ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์	และบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	เปิด
โครงการ	“Let Them See Love 2021”	เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำาคัญของ
การให้อวัยวะและดวงตา	โดยในปีนี้ได้จับมือ	บริษัท	โอกิลวี่	แอนด์	เมเธอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด	
สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาแบบอินเตอร์แอคทิฟแนวคิด	 “BLOOM	 A	 NEW	 LIFE:	 ให้ชีวิต
ใหม่ได้สวยงาม…อีกครั้ง”	ที่ตรงใจคนยุคดิจิทัล	ด้วยการเปรียบอวัยวะในร่างกายเหมือนดอกไม้
ที่สวยงาม	และมีคุณค่า	ซึ่งเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะสมองตาย	อวัยวะในร่างกายจะเสื่อมสภาพและ
หมดอายุเฉลี่ยภายใน	๗๒	ชั่วโมง	 ไม่ต่างจากดอกไม้ที่รอวันเหี่ยวเฉา	 ไร้ค่า	การบริจาคอวัยวะ
จึงเปรียบเสมือนการส่งต่อความรักที่สวยงามไม่สิ้นสุด	 ให้ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะได้
กลับมามีชีวิตใหม่ที่สวยงามอีกครั้ง

คุณเขมนิจ	จามิกรณ์

คุณฝน	ธนสุนธร

คุณอรเณศ	ดีคาบาเลส

คุณรังสรรค์	ปัญญาเรือน

คุณศรัณยู	วินัยพานิช

คุณอาจารียา	พรหมพฤกษ์

คุณณัฏฐธิดา
ดำารงวิเศษพาณิชย์

คุณสุดารัตน์	โพธิ์นำ้าคำา
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เย่ียมชม ศึกษา ดูงาน

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เร่ืองการบริจาคอวัยวะร่วมกับส่ือมวลชน

	 ในปีที่ผ่านมา	 มีบุคคล	 คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ	 ให้ความสนใจศึกษาดูงานที่ศูนย์
รับบริจาคอวัยวะ	ดังนี้

 นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย	 ให้สัมภาษณ์กับ	 คุณศิริบูรณ์ 
ณัฐพันธ์ ผู้ดำาเนินรายการชีวิตชีวา	 เรื่องการบริจาค
อวัยวะ	และร่างกาย	ทางช่อง	3HD	ช่อง	๓๓	เมื่อวันที่				
๒๐	สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุม	ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ	ชั้น	๕	อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณ
สังวร	(เจริญ	สุวฑฺฒโน)

 นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	ให้
สัมภาษณ์กับคุณนลิน โฮเลอร์ (ซาร่า)  
ผู้ดำาเนินรายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน	เรื่อง 
การบริจาคอวัยวะ	 ทางเฟชบุ๊ก	 CP	 for	 
Sustainability	และเว็บไซต์	www.
letthemseelove.com	 เมื่อวันที่	 ๒๐	
สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุม	ศูนย์รับ 
บริจาคอวัยวะ	ช้ัน	๕	อาคารเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระญาณสังวร	(เจริญ	สุวฑฺฒโน)	
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 นพ.ชลิต เชียรวิชัย	ผู้ชำานาญการพิเศษคลังเนื้อเยื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	
บรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ	 ให้แก่	 ผู้เข้าศึกษาดูงานจากหน่วยศัลยศาสตร์
ตกแต่งและเสริมสร้าง	 ภาควิชาศัลยศาสตร์	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ไฟไหม้นำา้ร้อนลวก	 
แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 และศูนย์ฝึกผ่าตัด	ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง	Burn	Wound	Management	 
จำานวน	๓๐	คน	เมื่อวันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุมศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	อาคาร
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร	(เจริญ	สุวฑฺฒโน)	ชั้น	๕	

 นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการ	รศ.นพ.สุภนิต์ิ	นิวาตวงศ์	รองผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาค 
อวัยวะสภากาชาดไทย	ให้การต้อนรับบุคลากรฝ่ายการพยาบาล	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จำานวน	
๑๕	คน	เข้าศึกษาดูงานการบริจาค	และปลูกถ่ายอวัยวะ	เมื่อวันที่	๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	ห้อง
ประชุมศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร	 (เจริญ	 สุวฑฺฒโน)	 
ชั้น	๕	

 นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 ให้การต้อนรับ
บุคลากร	 โรงพยาบาลรามคำาแหง	 จำานวน	 ๖	 คน	 เข้าศึกษาดูงานและตอบปัญหาเกี่ยวกับการ
บริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 ห้องประชุมศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ	อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร	(เจริญ	สุวฑฺฒโน)	ชั้น	๕	
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การรับแสดงความจำ นงบริจาคอวัยวะ

 กิจกรรมบริจาคโลหิต และอวัยวะ ถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร	โดยมีนักแสดง	คุณชนานา	 
นุตาคม,	คุณเค	เลิศสิทธิชัย	และคุณเคน	เลิศสิทธิชัย	
ร่วมรณรงค์	และประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะ	คือ 
ที่สุดแห่งการให้		เมื่อวันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๖๓	ณ	MBK	 
Center

 กิจกรรมรับบริจาคอวัยวะ ดวงตา ร่างกาย	ร่วมกับอาสากาชาดสภากาชาดไทย	เมื่อวันที่	 
๑๘	ตุลาคม	๒๕๖๓	ณ	วัดหัวตะพาน	อำาเภอสรรคบุรี	จังหวัดชัยนาท	

 กิจกรรมทำาบุญสูงสุดในชีวิตเปิดรับบริจาคอวัยวะ ดวงตา ร่างกาย	ร่วมกับอาสากาชาด
สภากาชาดไทย	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	ณ	 ศาลาประชาคม	 เคหะชุมชนท่าทราย	
หลักสี่	กรุงเทพฯ
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 โครงการจิตอาสา เราทำาความดี ด้วยหัวใจเพ่ือพ่อ	ณ	โรงเรียนนายสิบทหารบก	มีผู้แสดง 
ความจำานงบริจาคอวัยวะมากถึง	จำานวน	๒,๐๒๖	นาย	 เมื่อวันที่	๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	
ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ	จ.ประจวบคีรีขันธ์	

 กิจกรรมบุญยิ่งใหญ่@การบริจาคอวัยวะและดวงตา	 จัดโดยศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ	 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	โดยมีคุณบงกช	เบญจรงคกุล	นักแสดง	
ร่วมแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 โถงเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตน์	ชั้น	๑	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาล
รามาธิบดี
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ภาพดอกไม้จาก

โครงการ Let Them See love 2021

เปรียบ	“อวัยวะ”	เป็น	“ดอกไม้”	ที่สวยงาม	
ถ้าทิ้งไว้ก็จะเหี่ยวเฉาไปโดยเปล่าประโยชน์	

ในวันที่	“อวัยวะ”	ของเรา	
ไม่มีโอกาสได้ใช้แล้ว	

ยังสามารถส่งต่อ	“อวัยวะที่มีคุณค่า”
เพื่อให้	“ชีวิตใหม่”	แก่ผู้อื่นอีกครั้ง
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