
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ฉบับนี้ พบกับ....  
“ เรือ่ง ของ ถัว่ตา่ง ๆ ” ในสาระนา่รู ้

 

วารสาร การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 

                    ฉบับประจ ำเดือน เมษำยน ๒๕๖๕ 
                ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๒๘๙ 



 

 

สถำนภำพสมำชิก ณ สิ้นเดือน มนีำคม ๒๕๖๕ 
ประเภท จ ำนวน 

สมำชิกทัง้หมด                ๗๒,๑๗๔ คน 
สมำชิกขึ้นทะเบยีน เดือน มี.ค.๖๕ 

.๕๘ 

                      ๒๗ คน 
สมำชิกถูกถอนสภำพชั่วครำว    ๘๙ คน                  

๑๐๙  คน  

รำยละเอียดสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน มีนำคม ๒๕๖๕ 
ข้อมูล จ ำนวน 

ตั้งแต่อันดับศพที่   ๒๕๘๗๔ – ๒๕๙๙๙ 
จ ำนวนสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน มี.ค.๖๕                    ๑๒๖ ศพ 

อัตรำเงินสงเครำะห์ค่ำจัดกำรศพต่อ ๑ ศพ                        ๓ บำท 
รวมยอดเกบ็เงินสงเครำะห์ ในเดือน เม.ย.๖๕ 

ค.๖๑ 
                      ๓๗๘ บำท 

  
 

ตำรำงแสดงผล ร้อยละสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน มีนำคม ๒๕๖๕ 
รำยกำร จ ำนวน คิดเป็น(ร้อยละ) 

สมำชิกถึงแก่ควำมตำย เพศชำย    ๗๑ ศพ 

 

๕๖.๓๕ 
สมำชิกถึงแก่ควำมตำย เพศหญงิ    ๕๕ ศพ ๔๓.๖๕ 

สมำชิกถึงแก่ควำมตำย อำยตุ่ ำกวำ่ ๖๐ ป ี    ๑๓ ศพ 

 ๕  

      ๑๐.๓๒ 
สมำชิกถึงแก่ควำมตำย อำยุสงูกว่ำ ๖๐ ป ี  ๑๑๓ ศพ ๘๙.๖๘ 

 

  แผนกฌำปนกิจ กองกำรฌำปนกจิสงเครำะห์ กองกำรสงเครำะห์ กรมสวัสดิกำรทหำรอำกำศ 
ติดต่อ-สอบถำม โทร. ๐-๒๕๓๔-๓๘๑๕-๖  ภำยใน โทร.๒-๓๘๑๕-๖ 

 

ฝ่ำยทะเบียนและสถิติ ผฌก.กฌส.กสค.สก.ทอ. 
            - แจ้งสมำชิกถึงแก่ควำมตำย          - รับสมัครสมำชิก        - เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเครำะห ์

        - เปลี่ยนหมำยเลขบัญชีธนำคำร       - งดกำรหักเงิน           - โอนกำรหักเงิน 
        - เปลี่ยนแปลงกำรส่งเงินสงเครำะห์   - เปลีย่นชื่อตัว-ชื่อสกุล  - เปลีย่นแปลงที่อยู ่

 

ติดต่อ-สอบถำม โทร. ๐-๒๑๕๕-๒๓๕๙  ภำยใน โทร.๓-๒๓๕๙ 
www.cremation.rtaf.mi.th 

 
 
 
 
 



 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ถึงแก่กรรมใน  ม.ีค.๖๕ หน้า ๑ 

ล าดับ รายชื่อ เลขทะเบียน อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าหัก สังกัด 
ได้ถึงแก่ความตาย 
เป็นอันดับศพที่ 

๑ นางทองค า คณะธรรม ๑๖๘๐๖ ๑๐๓ มารดา น.อ.มานิตย์  คณะธรรม นอกสังกัด ๒๕๘๗๔ 
๒ นางรพีพงษ ์ย้ิมพงษ ์ ๑๑๗๙๒ ๗๘     นอกสังกัด ๒๕๘๗๕ 
๓ นางสุรีย์ พงษ์สมบุญ ๘๖๙๙ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๘๗๖ 
๔ น.อ.วันชัย จิตต์พิริยะการ ๒๐๘๑๐ ๘๑     นอกสังกัด ๒๕๘๗๗ 
๕ นายแปลก วงศ์กองแสง ๔๘๔๙๔ ๘๓ บิดา ร.ต.ทากรี วงศ์กองแสง บน.๕๖ ๒๕๘๗๘ 
๖ พ.อ.อ.ไทย คลองบาง ๔๗๑๗๑ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๘๗๙ 
๗ นางถวิล ค าแน่น ๒๖๔๑๘ ๙๕     นอกสังกัด ๒๕๘๘๐ 
๘ นางพะวงค์ หลิมสวัสด์ิ ๕๘๙๗ ๙๕     นอกสังกัด ๒๕๘๘๑ 
๙ นายสาโรจน์ อ่อนทา ๓๐๗๓๑ ๖๒     นอกสังกัด ๒๕๘๘๒ 

๑๐ นางวรรณา ดรครชุม ๒๑๘๐๔ ๗๑ ภรรยา ร.ต.ประมวล ดรครชุม นอกสังกัด ๒๕๘๘๓ 
๑๑ พล.อ.ต.เจริญ ปัญญาไว ๒๓๒๙๓ ๘๖     นอกสังกัด ๒๕๘๘๔ 
๑๒ น.ท.บุญทรง สมบูรณศ์ิร ิ ๔๕๗๐ ๗๘     นอกสังกัด ๒๕๘๘๕ 
๑๓ นางณัฐนันท์   ปานทอง ๒๗๖๔๓ ๖๔     นอกสังกัด ๒๕๘๘๖ 
๑๔ นางชิต เฟ่ืองชูนุต ๖๘๗๙๙ ๙๙ มารดา น.อ.หญิงอรทัย เฟ่ืองชูนุต นอกสังกัด ๒๕๘๘๗ 
๑๕ น.ส.ผกาทิพย์ ปริสุทธิกุล ๔๕๓๐๐ ๗๑     นอกสังกัด ๒๕๘๘๘ 
๑๖ นางทองเจือ สุขสมบูรณ ์ ๔๕๖๕๔ ๙๒ มารดา นางสุพร อินสุวรรณ นอกสังกัด ๒๕๘๘๙ 
๑๗ น.ส.นันทา รุ่งแกร ๒๙๐๕๘ ๗๑     นอกสังกัด ๒๕๘๙๐ 
๑๘ นายชัชวาล พูลผล ๓๐๖๗๖ ๖๓     นอกสังกัด ๒๕๘๙๑ 
๑๙ ร.ต.สมบัติ รัตนเพ็ง ๔๔๖๓๗ ๗๘     นอกสังกัด ๒๕๘๙๒ 
๒๐ นายวิสุทธ์ิ ผึ่งผาย ๓๑๙๒๗ ๕๒     กซอ.2 ชอ. ๒๕๘๙๓ 
๒๑ ร.ต.ทินกร เมืองโคตร ๕๓๕๙๐ ๕๘     นอกสังกัด ๒๕๘๙๔ 
๒๒ น.ต.นฤพนธ์ ชิณณะพงศ ์ ๕๗๐๗ ๕๗     นอกสังกัด ๒๕๘๙๕ 
๒๓ นายเอิบ ทองมุข ๓๐๒๘๖ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๘๙๖ 
๒๔ นายนที  เครง่ใจ ๕๓๗๙๔ ๗๙     นอกสังกัด ๒๕๘๙๗ 
๒๕ นายประยงค์ พงษ์เผือก ๔๒๓๘๑ ๙๑ บิดา น.อ.ประโยชน์ พงษ์เผือก กพ.ทอ. ๒๕๘๙๘ 
๒๖ น.ส.รุ่งรัชนี ประสงคศ์ร ี ๖๗๕๐๘ ๕๓     นอกสังกัด ๒๕๘๙๙ 
๒๗ พ.อ.อ.สอาด สุขแสง ๖๖๖ ๘๘     นอกสังกัด ๒๕๙๐๐ 
๒๘ ร.ต.ยุทธ รัตนพานิช ๒๖๘๕๖ ๘๗     นอกสังกัด ๒๕๙๐๑ 
๒๙ นางบุญช่วย โต๊ะธนานันต์ ๓๕๔๗ ๘๓ ภรรยา น.อ.เลื่อน  โต๊ะธนานันต์ นอกสังกัด ๒๕๙๐๒ 
๓๐ น.ท.ยม ข าขาว ๑๒๔๓๗ ๘๒     นอกสังกัด ๒๕๙๐๓ 
๓๑ นางบุญช่วย ประเสริฐทรง ๖๙๑๙๙ ๘๖ มารดา น.ส.วัชรา ประเสริฐทรง ชอ. ๒๕๙๐๔ 
๓๒ น.ต.ประจิตต์ ทานาแซง ๔๒๙๔๔ ๖๖     นอกสังกัด ๒๕๙๐๕ 
๓๓ น.ท.กุลพันธ์ สนธิเกษตริน ๔๘๙๕๖ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๙๐๖ 
๓๔ นางน้อม เสือม่วง ๑๙๘๙๙ ๙๔ มารดา น.อ.วินัย เสือม่วง นอกสังกัด ๒๕๙๐๗ 
๓๕ นายอ านวย วิชัย ๓๐๒๕๒ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๙๐๘ 
๓๖ นางมานี ใครค่รวญ ๑๐๘๐๘ ๙๕ มารดา พ.อ.อ.กมล ใคร่ครวญ นอกสังกัด ๒๕๙๐๙ 
๓๗ นางอรุณ โพธ์ิน้อย ๘๔๖๙ ๗๙     นอกสังกัด ๒๕๙๑๐ 
๓๘ นางวรรณภา จันทร์ศร ี ๗๔๒๕๖ ๕๕ ภรรยา ร.อ.อนุศักด์ิ จันทร์ศร ี นอกสังกัด ๒๕๙๑๑ 
๓๙ น.อ.วีระ อนันต์หน่อ ๙๒๐๙ ๘๖     นอกสังกัด ๒๕๙๑๒ 
๔๐ น.ท.ประพันธ์ ทรัพย์อุภัย ๑๐๕๒๖ ๙๘     นอกสังกัด ๒๕๙๑๓ 
๔๑ พล.อ.ต.ประเทือง ผดุงพจน์ ๔๓๗๗๕ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๙๑๔ 
๔๒ นางบุญส่ง นิลอร่าม ๔๗๗๙ ๘๗     นอกสังกัด ๒๕๙๑๕ 
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๔๓ พ.อ.อ.วิจิตร มูลกิจ ๖๕๑๗ ๘๔     นอกสังกัด ๒๕๙๑๖ 
๔๔ ร.ต.ภูมิ พลมณี ๕๐๙๕๙ ๖๒     นอกสังกัด ๒๕๙๑๗ 
๔๕ นางปราณี แจ่มจ ารัส ๖๙๘๓๗ ๗๔ ภรรยา ร.ต.ประเสริฐ แจ่มจ ารัส นอกสังกัด ๒๕๙๑๘ 
๔๖ พ.อ.อ.ไพรัช ชื่นชม ๔๘๖๑๖ ๗๐     นอกสังกัด ๒๕๙๑๙ 
๔๗ นางไข กรรณสดับ ๒๓๒๖๐ ๘๒ มารดา น.ต.หญิงทิพวรรณ กรรณสดับ พอ. ๒๕๙๒๐ 
๔๘ น.อ.สถิตย์ พิลึก ๒๔๐๗๕ ๘๖     นอกสังกัด ๒๕๙๒๑ 
๔๙ นายประจักร วิเศษลา ๖๓๕๔๐ ๗๐ บิดา ร.ต.สุรศาสตร ์วิเศษสา คปอ. ๒๕๙๒๒ 
๕๐ น.อ.สมศักด์ิ วิหกรัตน์ ๓๙๖๒๐ ๗๒     นอกสังกัด ๒๕๙๒๓ 
๕๑ นายคนึง กองแก้ว ๑๙๔๑๗ ๘๐ บิดา พ.อ.อ.กฤตชัย กองแก้ว บน.๑ ๒๕๙๒๔ 
๕๒ พล.อ.ท.ภาณุวัชร์ เปี่ยมศร ี ๗๐๗๙๑ ๕๘     บก.ทอ. ๒๕๙๒๕ 
๕๓ นางธนภรณ์ นาควะรี ๖๗๘๐๔ ๖๓ มารดา น.ส.ตวีกาญจน์  โตแดง นอกสังกัด ๒๕๙๒๖ 
๕๔ น.อ.ไพฑูรย์ จักรกลม ๒๓๕๔ ๙๔ บิดา พล.อ.อ.นฤพล  จักรกลม นอกสังกัด ๒๕๙๒๗ 
๕๕ ร.ต.ประสิทธ์ิ บุญเรือง ๕๒๓๙ ๘๕     นอกสังกัด ๒๕๙๒๘ 
๕๖ นางอุไรศร ีร่มเย็น ๑๖๘๐๓ ๘๓ ภรรยา ร.อ.สมชาย ร่มเย็น นอกสังกัด ๒๕๙๒๙ 
๕๗ นางเชี่ยน พรมชาติ ๔๑๒๐๘ ๘๘ มารดาภรรยา น.ท.วัฒนะ ชิณรักษ ์ นอกสังกัด ๒๕๙๓๐ 
๕๘ นางฉลวย พันธ์ุชื่น ๑๓๒๐๗ ๙๒ มารดา น.ท.หญิงรุจี สุวรรณช่าง นอกสังกัด ๒๕๙๓๑ 
๕๙ ร.ต.จันทร์ งามมาก ๒๓๒๗๖ ๙๐     นอกสังกัด ๒๕๙๓๒ 
๖๐ พ.อ.อ.วิเชียร นิลพันธ์ุ ๑๕๖๕ ๘๖     นอกสังกัด ๒๕๙๓๓ 
๖๑ นางอารี ไล้เลิศ ๕๑๑ ๙๔     นอกสังกัด ๒๕๙๓๔ 
๖๒ น.ท.สุวรรณ ลาสัมพันธ์ ๗๙๑๑ ๘๖     นอกสังกัด ๒๕๙๓๕ 
๖๓ นายเบิ้ม แสนสน ๓๘๒๔๘ ๘๙ บิดา น.อ.หญิง ฉวีวรรณ  แสนสน นอกสังกัด ๒๕๙๓๖ 
๖๔ นางสมจิต อุทัยศร ี ๒๘๔๓๓ ๘๖ มารดาภรรยา พ.อ.อ.ด าเนิน รังษโิย นอกสังกัด ๒๕๙๓๗ 
๖๕ ร.ต.แสวง บุญรอด ๗๘๑๕ ๙๓     นอกสังกัด ๒๕๙๓๘ 
๖๖ นายฟุ้ง นกแก้ว ๗๑๗๓๙ ๑๐๑ บิดา นายคงศักด์ิ นกแก้ว นอกสังกัด ๒๕๙๓๙ 
๖๗ พ.อ.อ.สมศักด์ิ บุญนะฤธี ๓๑๙๓๕ ๗๙     นอกสังกัด ๒๕๙๔๐ 
๖๘ นายประสูตร สุขทอง ๓๔๒๗๒ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๙๔๑ 
๖๙ นางเปล่งปลั่ง สนสร้อย ๓๒๖๘๖ ๙๖     นอกสังกัด ๒๕๙๔๒ 
๗๐ นางปราณี จอมใจธิปิ ๕๐๕๔ ๘๗     นอกสังกัด ๒๕๙๔๓ 
๗๑ นางลัดดา พิมพ์รัตน์ ๓๙๖๕๖ ๗๖     นอกสังกัด ๒๕๙๔๔ 
๗๒ น.ท.ปรีชา ชื่นแพร ๓๖๙๑๒ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๙๔๕ 
๗๓ พ.อ.อ.ทองใบ ขุนเมือง ๓๒๘๖๒ ๘๒     นอกสังกัด ๒๕๙๔๖ 
๗๔ พล.อ.ต.ณรงค์ อ่วมอิ่ม ๑๐๘๖๕ ๘๔     นอกสังกัด ๒๕๙๔๗ 
๗๕ นางอรุณ วรรณศร ี ๒๑๕๔๙ ๙๑ มารดาภรรยา ร.ต.วีระ พิทักษ์พล นอกสังกัด ๒๕๙๔๘ 
๗๖ นางประพิศ หงษ์ก าเนิด ๒๔๑๙๑ ๘๗ มารดา น.อ.สุรศักด์ิ หงษ์ก าเนิด นอกสังกัด ๒๕๙๔๙ 
๗๗ นางสังเวียน กลัดเชื้อ ๒๓๐๑๘ ๙๔     นอกสังกัด ๒๕๙๕๐ 
๗๘ นางนวล แย้มยงค์ ๒๓๐๓๙ ๙๒     นอกสังกัด ๒๕๙๕๑ 
๗๙ พ.อ.อ.ธวัชชัย ยอดย่ิง ๔๑๔๗๒ ๔๗     สน.ผบ.ดม. ๒๕๙๕๒ 
๘๐ พ.อ.อ.จัตุรงค ์มันตวัติ ๓๐๔๖ ๗๔     นอกสังกัด ๒๕๙๕๓ 
๘๑ ร.ต.ศิริ ถนอมจิตร์ ๒๔๐๓๒ ๘๖ บิดา นางพรรณ ีถนอมจิตร์ นอกสังกัด ๒๕๙๕๔ 
๘๒ พ.อ.อ.สุภัทร หงษ์ทอง ๙๕๔๓๗ ๓๒     บน.๕๖ ๒๕๙๕๕ 
๘๓ น.อ.ฉลาด ทองแท้ ๔๐๑๗๗ ๗๕     นอกสังกัด ๒๕๙๕๖ 
๘๔ ร.ต.ประวัส ศิร ิ ๔๐๕๘๗ ๖๓     นอกสังกัด ๒๕๙๕๗ 

 
 



 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ถึงแก่กรรมใน  ม.ีค.๖๕ หน้า ๓ 

ล าดับ รายชื่อ 
เลข

ทะเบียน 
อายุ 

เก่ียวข้อง
เป็น 

ชื่อผู้น าหัก สังกัด 
ได้ถึงแก่ความตาย 
เป็นอันดับศพที่ 

๘๕ นางประยงค ์สุขรอด ๒๙๖๗๖ ๘๖ มารดา ร.ต.ประสิทธ์ิ สุขรอด นอกสังกัด ๒๕๙๕๘ 
๘๖ นายสมนึก สุกใส ๗๑๗๕๔ ๘๔     นอกสังกัด ๒๕๙๕๙ 
๘๗ น.อ.พิสิทธ์ิ เฮงประเสริฐ ๑๒๓๙๕ ๗๕     นอกสังกัด ๒๕๙๖๐ 
๘๘ นายช านาญ คล้ายเพ็ญ ๓๕๐๙ ๘๗     นอกสังกัด ๒๕๙๖๑ 
๘๙ พ.อ.อ.อภิรมย์ กฤษวงษ์ ๙๖๖๕๗ ๔๐     รร.การบิน ๒๕๙๖๒ 
๙๐ ร.ต.อนุสรณ์ ชัยสันทนะ ๑๑๙๔๕ ๖๙     นอกสังกัด ๒๕๙๖๓ 
๙๑ นายนคร มีบุญ ๙๓๘๕๘ ๓๙     ชอ. ๒๕๙๖๔ 
๙๒ นางร าไพ วชิระไพโรจน์ ๔๐๐๕ ๘๕ ภรรยา น.อ.ทองหล่อ  วชิระไพโรจน์ นอกสังกัด ๒๕๙๖๕ 
๙๓ น.ส.ชม้าย ธรรมธาร ๗๒๕๔๐ ๙๐     นอกสังกัด ๒๕๙๖๖ 
๙๔ ร.ต.หญิงมัลลิกา นาวีวิตรผดุง ๑๑๗๙๙ ๗๓     นอกสังกัด ๒๕๙๖๗ 
๙๕ พล.อ.ต.สุรพล น้อยเชี่ยวกาญจน์ ๒๕๓๔๓ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๙๖๘ 
๙๖ พ.อ.อ.อรุณ ทองเกษม ๒๗๔๓๒ ๘๖     นอกสังกัด ๒๕๙๖๙ 
๙๗ นางเฮ๊ียะ อุ่มบางตลาด ๒๙๒๗๘ ๘๔ มารดา น.ต.สมควร อุ่มบางตลาด นอกสังกัด ๒๕๙๗๐ 
๙๘ นางแอ๊ด ทองงาม ๔๑๙๖๖ ๗๐ ภรรยา พ.อ.อ.สุรสิทธ์ิ  สุสุวรรณ นอกสังกัด ๒๕๙๗๑ 
๙๙ นายฉลาด พัวรักษา ๖๙๒๗๗ ๖๒     นอกสังกัด ๒๕๙๗๒ 
๑๐๐ พ.อ.อ.อุปถัมภ์ มัทธุจักร์ ๓๒๐๖๒ ๖๙     นอกสังกัด ๒๕๙๗๓ 
๑๐๑ นายล าจวน แดงธรรมชาติ ๒๖๙๐๒ ๙๕     นอกสังกัด ๒๕๙๗๔ 
๑๐๒ นางบุญมี ฤทธ์ิเดช ๔๗๔๖ ๙๘ มารดา นางมะลิ  เรียงสุข นอกสังกัด ๒๕๙๗๕ 
๑๐๓ จ.อ.ธีรภัทร ภาแก้ว ๙๖๔๙๓ ๒๒     บน.๓ ๒๕๙๗๖ 
๑๐๔ นางนก โตเรือง ๔๐๘๒๖ ๗๓ ภรรยา ร.ต.ส าราญ โตเรือง นอกสังกัด ๒๕๙๗๗ 
๑๐๕ พ.อ.อ.นัทธี พีรวัส ๔๓๗๐ ๖๖     นอกสังกัด ๒๕๙๗๘ 
๑๐๖ นางเล็ก เกิดพุ่ม ๑๗๖๔๐ ๑๐๒ มารดา น.อ.สมมาตย์ เกิดพุ่ม นอกสังกัด ๒๕๙๗๙ 
๑๐๗ ร.ต.บูรณะ รักยุติธรรม ๔๘๐๖ ๘๘     นอกสังกัด ๒๕๙๘๐ 
๑๐๘ นางอรฉัตร อรุณรุ่ง ๒๒๔๐๗ ๗๒     นอกสังกัด ๒๕๙๘๑ 
๑๐๙ พล.อ.ต.หญิงอัจฉรีย์ ศรีรัฐ ๒๗๘๗๓ ๗๔     นอกสังกัด ๒๕๙๘๒ 
๑๑๐ พ.อ.อ.มาโนช นิลเนียม ๕๗๒๘๗ ๔๘     สน.ผบ.ดม. ๒๕๙๘๓ 
๑๑๑ ร.ต.วุฒิเดช ศรีปลั่ง ๒๕๕๒๐ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๙๘๔ 
๑๑๒ น.อ.หญิงสุวีร์ สุคนธรักษ ์ ๑๔๑๒ ๙๐     นอกสังกัด ๒๕๙๘๕ 
๑๑๓ พ.อ.อ.สุดใจ เนตรเพ็ง ๗๐๕๕ ๗๕     นอกสังกัด ๒๕๙๘๖ 
๑๑๔ น.ส.นงค์นุช ไกรทอง ๗๓๔๒๘ ๕๖ น้องสาว นางกนกกาญจน  น้อยทอง รร.นนก. ๒๕๙๘๗ 
๑๑๕ นางชีพ ศรีนวลเอียด ๔๓๔๙๕ ๗๙ มารดา ร.ท.อดุลย์ แสงทอง นอกสังกัด ๒๕๙๘๘ 
๑๑๖ นางบังอร พลเจริญ ๓๒๒๑๒ ๖๕     นอกสังกัด ๒๕๙๘๙ 
๑๑๗ นางระเบียบ วรรณฉวี ๗๐๐๘๕ ๙๐ มารดา นายเสริม สุวรรณพันธ์ นอกสังกัด ๒๕๙๙๐ 
๑๑๘ นางนาด ฉิมอิ่ม ๓๓๐๔ ๙๑     นอกสังกัด ๒๕๙๙๑ 
๑๑๙ ร.ต.อนุกูล ต้ังสกุล ๒๗๓๙๒ ๘๕     นอกสังกัด ๒๕๙๙๒ 
๑๒๐ นางสะอาด รุจิวรรณ ์ ๖๘๗๕๒ ๙๖ มารดา พ.อ.อ.ประจิณ รุจิวรรณ ์ นอกสังกัด ๒๕๙๙๓ 
๑๒๑ นางแฉล้ม ออมสิน ๕๐๕๙๙ ๘๘ มารดา นายบุญเลิศ ออมสิน นอกสังกัด ๒๕๙๙๔ 
๑๒๒ นายบุญยฤทธ์ิ แก้วฉาย ๗๑๔๓๒ ๖๗     นอกสังกัด ๒๕๙๙๕ 
๑๒๓ ร.ต.สงวน อุนุค า ๒๘๖๗๓ ๗๓     นอกสังกัด ๒๕๙๙๖ 
๑๒๔ นางยุพิน จูตะเสน ๓๐๓๘ ๙๖ มารดา พ.อ.อ.จรัสพงษ์ จูตะเสน นอกสังกัด ๒๕๙๙๗ 
๑๒๕ นางบุญมา แทนมาลา ๔๖๔๓ ๙๘ มารดา น.อ.สุทิน  แทนมาลา นอกสังกัด ๒๕๙๙๘ 
๑๒๖ จ.อ.รักษ์ เพ็ชรย้ิม ๒๔๙๒๒ ๙๖ บิดา พ.อ.อ.สมคิด  กมลขันติบวร นอกสังกัด ๒๕๙๙๙ 

 
 



 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห ์ทอ.ขึ้นทะเบียน ๐๑ มี.ค.๖๕  ถึง  ๓๑ ม.ีค.๖๕ (เริ่มช าระศพที่ ๒๕๙๘๙) 

ล าดับ เลขทะเบียน รายชื่อ อายุ เกี่ยวข้องเป็น ชื่อผู้น าสมัคร ชื่อผู้น าหัก สังกัด 

๑ ๑๐๑๑๗๑ นาย สมชาย ศรีธร  ๕๕ บิดา พ.อ.อ.ผดุงพล ศรธีร พ.อ.อ.ผดุงพล ศรธีร บน.๒๓ 

๒ ๑๐๑๑๗๒ นาง สวาส ศรีธร  ๕๔ มารดา พ.อ.อ.ผดุงพล ศรธีร พ.อ.อ.ผดุงพล ศรธีร บน.๒๓ 

๓ ๑๐๑๑๗๓ 
ร.ต.หญิง รัสรินทร์ ปรชัญ
ภากร  ๓๙       คปอ. 

๔ ๑๐๑๑๗๔ น.ส. กิตติมา เพ็ญสว่าง  ๓๑ ภรรยา พ.อ.อ.สิทธิวัชร์ รุ้งทอง พ.อ.อ.สิทธิวัชร์ รุ้งทอง สน.ผบ.ดม. 

๕ ๑๐๑๑๗๕ นาย เมี้ยน แก้วอ าพันธ์  ๕๖ บิดา น.ส.อัมพิกา แกว้อ าพันธ ์ น.ส.อัมพิกา แกว้อ าพันธ ์ นอกสังกัด 

๖ ๑๐๑๑๗๖ น.ส. วาสนา โพธิ์พุดซา  ๕๓ มารดา พ.อ.อ.หญิงวีนัสนันท์ อิสินันท์ พ.อ.อ.หญิงวีนัสนันท์ อิสินันท์ ยศ.ทอ. 

๗ ๑๐๑๑๗๗ นาง สุกัญญา รอดแสง  ๕๕ มารดา น.ส.วรรณภา ถนอมสุวรรณ ์   นอกสังกัด 

๘ ๑๐๑๑๗๘ นาย อนันท์ สุวรรณนิโรจน์  ๓๙ พี่ชาย พ.อ.อ.อานนท์ สุวรรณนิโรจน์   นอกสังกัด 

๙ ๑๐๑๑๗๙ พ.อ.ท.หญิง ดวงสมร รุจิวรรณ  ๔๐       นอกสังกัด 

๑๐  ๑๐๐๑๘๐ จ.ท.หญิง ปารฉิัตร สอนกล่อม ๒๑ 
   

พอ. 

๑๑ ๑๐๑๑๘๑ จ.ท. สุรินทร์ กนิษฐสังกาศ  ๒๙       ขส.ทอ. 

๑๒ ๑๐๑๑๘๒ นาย ปรีชา บุญเด็ด  ๕๔ บิดา จ.อ.ชัยชนะ บุญเด็ด   นอกสังกัด 

๑๓ ๑๐๑๑๘๓ นาง มาณี เนียมกล่ า  ๕๒ มารดา นายปรีชา  บุญเด็ด นายปรีชา  บุญเด็ด นอกสังกัด 

๑๔ ๑๐๑๑๘๔ น.ส. ขวญันภา ซีกงูเหลือม  ๒๗ บุตร ร.ท.สมชาย   ซีกงูเหลือม ร.ท.สมชาย   ซีกงูเหลือม บน.๑ 

๑๕ ๑๐๑๑๘๕ จ.อ. กิตติธรา ดาวใส  ๒๙       บน.๒ 

๑๖ ๑๐๑๑๘๖ นาง สังวาลย์ สมณา  ๕๕ มารดา พ.อ.ต.อ านาจ สมณา พ.อ.ต.อ านาจ สมณา สพ.ทอ. 

๑๗ ๑๐๑๑๘๗ พ.อ.ต. จิรวัตร ดีนาจ  ๓๓       บน.๒ 

๑๘ ๑๐๑๑๘๘ น.ส. กาญจนา คลา้ยมณี  ๕๕ มารดา จ.อ.วรโชติ คลา้ยมณี จ.อ.วรโชติ คลา้ยมณี สน.ผบ.ดม. 

๑๙ ๑๐๑๑๘๙ น.ส. พรรณชนก ดาวใส  ๕๓ มารดา จ.อ.กิตติธรา ดาวใส จ.อ.กิตติธรา ดาวใส บน.๒ 

๒๐ ๑๐๑๑๙๐ จ.ต. ชนกันต์ เฉียงกลาง  ๓๐       บน.๒ 

๒๑ ๑๐๑๑๙๑ นาย ชยพล นาคประคอง  ๒๐ 
ผู้อยู่ใน
อุปการะ จ.ต.หญิงพัชรินทร์ นาคประคอง จ.ต.หญิงพัชรินทร์ นาคประคอง บน.๒๑ 

๒๒ ๑๐๑๑๙๒ น.ส. พัชร์สชิา เลศิวิริยะภคิน  ๓๓ ภรรยา พ.อ.อ.ทววีุฒ ิ ปิดตามาตา พ.อ.อ.ทววีุฒ ิ ปิดตามาตา คปอ. 

๒๓ ๑๐๑๑๙๓ นาง ดารุณี ดีนาจ  ๕๑ มารดา พ.อ.ต.จิรวัตร ดีนาจ พ.อ.ต.จิรวัตร ดีนาจ บน.๒ 

๒๔ ๑๐๑๑๙๔ จ.ต. ณัฐภัทร ขวัญมา  ๒๒       บน.๑ 

๒๕ ๑๐๑๑๙๕ น.ส. พัชรี สขุศร ี ๓๕       พอ. 

๒๖ ๑๐๑๑๙๖ นาย โกสินทร์ สิงห์ค าหาญ  ๔๐ บุตร ร.ต.เริงฤทธิ ์  สิงห์ค าหาญ   นอกสังกัด 

๒๗ ๑๐๑๑๙๗ นาย อภิสิทธิ์ วิสารทนันท ์ ๓๖ บุตร ร.ต.ทรงวุฒิ วสิารทนันท ์   นอกสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รำยช่ือสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ ทอ.ที่ถูกถอนสภำพออกจำกทะเบียนสมำชิกไว้ชั่วครำว ประจ ำเดือน มี.ค.๖๕ หน้ำ ๑ 

ล าดับ ยศ - นาม เลขทะเบียน สังกัด 
ค้างช าระเงิน 

ค้าง ศพท่ี 

๑ พล.อ.ต.วีรยุทธ สุทธิสรโยธิน ๒๓๙๗๔ ธ.สาขาบก.ทอ. ส.ค.๖๒ ๒๒๕๒๓ 

๒ นางสุนิดา สุทธิสรโยธิน ๒๓๙๗๕ ธ.สาขาบก.ทอ. ส.ค.๖๒ ๒๒๕๒๓ 

๓ ร.ท.บุญสืบ โกศะภูต ิ ๔๒๓๕๙ ธ.สาขาธาตุทอง ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 

๔ นางบุญนาค ปรามพินาศ ๔๑๐๐ ธ.สาขาเดอะคริสตัล มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๕ นายธรรมนูญ ปรามพินาศ ๗๑๔๕๙ ธ.สาขาเดอะคริสตัล มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๖ นายสนิท หมื่นไสยาท ๑๔๘๙๐ ธ.สาขาสะพานกรุงธน มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๗ นางทองใบ หมื่นไสยาท ๑๔๙๘๙ ธ.สาขาสะพานกรุงธน มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๘ นางสมาพร เอ่ียมฉิม ๗๕๑๕๖ ธ.สาขารพ.ภูมิพล มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๙ นางพิกุล ช่วงฉ่ า ๔๒๔๑๒ ธ.สาขารพ.ภูมิพล มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๑๐ นายพูนโชค ช่วงฉ่ า ๖๖๗๔๗ ธ.สาขารพ.ภูมิพล มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๑๑ นายศรายุทธ แสงไกร ๙๘๐๕๑ ธ.สาขาชัยนาท มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๑๒ นายวรพจน์ มะจันลา ๙๘๐๔๗ ธ.สาขาชัยนาท มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๑๓ นายระพีพัส บทรักษา ๙๘๐๔๓ ธ.สาขาชัยนาท มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๑๔ นายปพนวิช บัวเผื่อน ๙๘๐๔๔ ธ.สาขาชัยนาท มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๑๕ นายเทียนชัย เหล่ารอด ๙๘๐๓๘ ธ.สาขาชัยนาท มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๑๖ นายทินกร นิลพัตร ๙๘๐๔๒ ธ.สาขาชัยนาท มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๑๗ นายภานุพงศ์ นาคสวัสด์ิ ๙๘๐๔๕ ธ.สาขาชัยนาท มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๑๘ นายจักรกฤษ ปั้นเพ็ง ๙๘๐๓๓ ธ.สาขาชัยนาท มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๑๙ นายณัฐพล แก้วดี ๙๘๐๓๔ ธ.สาขาชัยนาท มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๒๐ นายศักด์ิอาวุฒิ อินทร์เลี้ยง ๙๘๐๔๙ ธ.สาขาชัยนาท มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๒๑ นายสุริยะ ปิกะตัง ๙๘๐๗๑ ธ.สาขาชัยนาท มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๒๒ นายอิศรา พักผ่อน ๙๘๐๖๔ ธ.สาขาชัยนาท มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๒๓ นายอนันต์ ชะโนภาส ๙๘๐๖๐ ธ.สาขาชัยนาท มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๒๔ นายธีรพล สมใจ ๙๘๐๕๖ ธ.สาขาชัยนาท มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๒๕ นายภานุวัฒน์ ยืนยั่ง ๙๘๐๔๐ ธ.สาขาชัยนาท มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๒๖ พ.อ.อ.มาโนช นาคสุก ๙๖๙๓๖ ธ.สาขาเพชรบุรี มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๒๗ ร.ต.ส าเริง พิมพ์หอม ๒๑๗๕๔ ธ.สาขาล าพูน มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๒๘ นายจักรกฤษ แดงสกุล ๙๘๐๐๐ ธ.สาขาถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๒๙ นายจตุรงค์ ยิ่งจ าเริญ ๙๗๘๓๘ ธ.สาขาถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๓๐ นายศักด์ิชัย โลสันเทียะ ๙๗๙๙๓ ธ.สาขาถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 
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๓๑ นายคมกริช สร้างนา ๙๘๐๒๖ ธ.สาขาถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๓๒ นายณัฐพงศ์ เพ็ชรพล ๙๘๐๒๓ ธ.สาขาถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๓๓ นายศุภกิตต์ ช่างไม้ ๙๘๐๐๘ ธ.สาขาย่อยหัวทะเล นครราชสีมา มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๓๔ นายสนธยา นิเวชกูล ๙๘๐๑๓ ธ.สาขาเดอะมอลล ์นครราชสีมา มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๓๕ พ.อ.อ.นักรบ ปราบศรีภูมิ ๖๘๔๓๒ ธ.สาขาย่อยถนนสุขาภิบาล ๒ มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๓๖ ร.ต.สมศักด์ิ สิงห์คูณ ๖๙๑๔๙ ธ.สาขาสะพานควาย มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๓๗ ร.ต.สมชาย กิจวิชัย ๕๔๔๐๘ ชย.ทอ. พ.ค.๖๓ ๒๓๔๔๙ 

๓๘ นางสุมล กิจวิชัย ๕๔๔๐๙ ชย.ทอ. พ.ค.๖๓ ๒๓๔๔๙ 

๓๙ ร.ท.หญิงศรัญญา แสงภักด ี ๘๙๑๖๖ พอ. พ.ค.๖๓ ๒๓๔๔๙ 

๔๐ พ.อ.อ.วิชัย บุญเกิด ๓๕๗๖๗ บน.๔ พ.ค.๖๓ ๒๓๔๔๙ 

๔๑ พ.อ.ต.อมรเทพ ถาวรศรี ๙๑๔๖๔ พธ.ทอ. พ.ค.๖๓ ๒๓๔๔๙ 

๔๒ นายจตุพันธ์ เรืองรัตน์ ๘๓๙๑๖ บน.๗ พ.ค.๖๓ ๒๓๔๔๙ 

๔๓ พ.อ.อ.ทัศนัย กลิ่นช้ัน ๘๔๘๔๖ กบ.ทอ. พ.ค.๖๓ ๒๓๔๔๙ 

๔๔ พ.อ.อ.ชาย ปราณี ๙๐๓๔๒ สอ. พ.ค.๖๓ ๒๓๔๔๙ 

๔๕ น.ส.มณีฉัตร อ่อนน้อม ๙๑๓๙๙ ชอ. พ.ค.๖๓ ๒๓๔๔๙ 

๔๖ พ.อ.อ.ปริญญา โตรัตน์ ๙๔๕๙๓ ชย.ทอ. พ.ค.๖๓ ๒๓๔๔๙ 

๔๗ ร.อ.หญิงอภิญญา ปัทมะ ๘๘๑๗๑ พอ. พ.ค.๖๓ ๒๓๔๔๙ 

๔๘ จ.ต.หญิงศศิร์อร ธนูมาศ ๙๗๔๔๗ รร.การบิน พ.ค.๖๓ ๒๓๔๔๙ 

๔๙ จ.ต.ประวิตร นันทอนันต์ ๙๖๘๙๓ บน.๑ ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๕๐ จ.ต.นฤชัย นามวงค์ ๙๖๘๙๔ บน.๑ ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๕๑ นางกิตติกร นิลจันทึก ๗๗๒๘๒ ธ.สาขาบก.ทอ. เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๕๒ จ.อ.พลภัทร มั่นคง ๙๘๕๗๒ ธ.สาขาบก.ทอ. เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๕๓ น.ส.ณัฐิดา พิศรูป ๖๘๐๖๙ ธ.สาขาสยามพารากอน เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๕๔ นางนพรัตน์ จิรโรจน์ ๑๔๔๖๒ ธ.สาขารพ.ภูมิพล เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๕๕ นายณัฐพล มีข า ๙๘๐๓๒ ธ.สาขาชัยนาท เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๕๖ นายธนชิต สงสุข ๙๘๐๕๓ ธ.สาขาชัยนาท เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๕๗ นายสิทธิพร หาญบุ่งคล้า ๙๘๐๕๐ ธ.สาขาชัยนาท เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๕๘ นายวีระยุทธ กลิ่นจีน ๙๘๐๓๐ ธ.สาขาชัยนาท เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๕๙ นายธนาวุธ เปลี่ยนขุนทด ๙๘๐๐๔ ธ.สาขาถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๐ นายรพีพัทธ์ นทีนันท์ ๙๘๐๑๘ ธ.สาขาถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 
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๖๑ นายพงศกร เชิดสูงเนิน ๙๘๔๒๒ ธ.สาขาถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๒ นายชาคริต ปราบภัย ๙๘๐๒๒ ธ.สาขาถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๓ นายวัชรพงษ์ สายอาภรณ ์ ๙๘๐๒๑ ธ.สาขาถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๔ นายสหภาพ เลียนอย่าง ๙๘๐๐๙ ธ.สาขาย่อยเดอะมอลล ์นครราชสีมา เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๕ นายธนาคาร จิตพิมาย ๙๘๐๑๖ ธ.สาขาย่อยเดอะมอลล ์นครราชสีมา เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๖ นายจักรพรรดิ นาขุนทด ๙๘๐๑๕ ธ.สาขาย่อยเดอะมอลล ์นครราชสีมา เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๗ นายภควัฒน์ เมี้ยนกลาง ๙๘๐๑๒ ธ.สาขาย่อยเดอะมอลล ์นครราชสีมา เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๘ นายอดิศร พรวาปี ๙๘๐๑๙ ธ.สาขาย่อยเดอะมอลล ์นครราชสีมา เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๙ นายสาธิต นาหมีด ๙๘๐๒๕ ธ.สาขาย่อยเดอะมอลล ์นครราชสีมา เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๗๐ นายจารุวัฒน์ สมประสงค์ ๙๘๐๑๐ ธ.สาขาย่อยเดอะมอลล ์นครราชสีมา เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๗๑ นายลัดฟ้า เขียวคราม ๙๘๐๒๔ ธ.สาขาย่อยเดอะมอลล ์นครราชสีมา เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๗๒ จ.ท.สุรนันท์ สุรภักด์ิ ๗๖๘๑๗ ธ.สาขาเซ็นทรัลพลาซา่ อุดรธานี เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๗๓ จ.ต.นพดล หลงละลวด ๘๐๖๕๔ บน.๑ เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๗๔ พ.อ.อ.คมกฤช ปิจดี ๗๙๖๗๑ ขส.ทอ. มิ.ย.๖๓ ๒๓๕๔๑ 

๗๕ จ.อ.พูลทรัพย ์ วงษ์สวัสด์ิ ๙๘๐๗๖ บน.๕ พ.ค.๖๓ ๒๓๔๔๙ 

๗๖ พ.อ.อ.วรันทร อินพาเพียร ๙๘๓๐๘ บน.๕ มิ.ย.๖๓ ๒๓๕๔๑ 

๗๗ พ.อ.อ.สุเมธ ทองสวัสด์ิ ๙๗๑๙๘ บน.๒๑ มิ.ย.๖๓ ๒๓๕๔๑ 

๗๘ ร.ท.หญิงวณิชยา สมัครแก้ว ๘๗๘๓๙ พอ. มิ.ย.๖๓ ๒๓๕๔๑ 

๗๙ จ.อ.ณัฐพงษ ์ ทักษิโณ ๙๑๕๗๐ อย. มิ.ย.๖๓ ๒๓๕๔๑ 

๘๐ พ.อ.อ.ปิโยรส ห่วงจริง ๙๓๓๖๗ อย. มิ.ย.๖๓ ๒๓๕๔๑ 

๘๑ พ.อ.ต.นิธิภัทร์ บุญสาร ๘๗๗๖๗ บน.๔๑ มิ.ย.๖๓ ๒๓๕๔๑ 

๘๒ จ.ต.ภควัต ลักษมัน ๙๑๑๑๔ ชอ. มิ.ย.๖๓ ๒๓๕๔๑ 

๘๓ พ.อ.อ.อิทธิวุฒิ นาคอ่อน ๙๒๖๔๗ ขส.ทอ. มิ.ย.๖๓ ๒๓๕๔๑ 

๘๔ พ.อ.อ.กนก นุตกาศ ๙๒๕๙๙ คปอ. พ.ค.๖๓ ๒๓๔๔๙ 

๘๕ จ.ท.สิทธิพล มีทรัพย ์ ๙๖๙๒๗ บน.๕ เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๘๖ จ.อ.มณเทียร แตงทอง ๘๑๙๔๖ บน.๕ มิ.ย.๖๓ ๒๓๕๔๑ 

๘๗ จ.ต.พงษ์นรินทร์ แรกเมือง ๙๘๘๒๖ สพ.ทอ. พ.ค.๖๓ ๒๓๔๔๙ 

๘๘ จ.อ.หญิงปริมล บานช่ืน ๘๕๔๑๑ ยศ.ทอ. พ.ค.๖๓ ๒๓๔๔๙ 

๘๙ นายไวทยา ถาจอหอ ๙๗๙๗๓ บน.๑ มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 
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