
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ฉบับนี้ พบกับ....  

“ ผลไมท่ี้หา้มกนิตอนท้องวา่ง ” ในสาระนา่รู ้

 

วารสาร การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
                    ฉบับประจ ำเดือน กันยำยน ๒๕๖๕ 

                ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๒๙๔ 



 

 

สถำนภำพสมำชิก ณ สิ้นเดือน สงิหำคม ๒๕๖๕ 
ประเภท จ ำนวน 

สมำชิกทัง้หมด                ๗๑,๗๐๕ คน 
สมำชิกขึ้นทะเบยีน เดือน ส.ค.๖๕ 

.๕๘ 

                      ๘๒ คน 
สมำชิกถูกถอนสภำพชั่วครำว    ๘๙ คน                  

๑๐๙  คน  

รำยละเอียดสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน สิงหำคม ๒๕๖๕ 
ข้อมูล จ ำนวน 

ตั้งแต่อันดับศพที่   ๒๖๔๖๒ – ๒๖๖๑๒ 
จ ำนวนสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน ส.ค.๖๕                    ๑๕๑ ศพ 

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

ค.๖๑ 
                      ๔๕๓ บำท 

  
 

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

สมำชิกถึงแก่ควำมตำย เพศชำย    ๘๔ ศพ 

 

๕๕.๖๓ 
สมำชิกถึงแก่ควำมตำย เพศหญงิ    ๖๗ ศพ ๔๔.๓๗ 

สมำชิกถึงแก่ควำมตำย อำยตุ่ ำกวำ่ ๖๐ ป ี      ๖ ศพ 

 ๕  

        ๓.๙๗ 
สมำชิกถึงแก่ควำมตำย อำยุสงูกว่ำ ๖๐ ป ี   ๑๔๕ ศพ ๙๖.๐๓ 

 

  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  ส.ค.๖๕ หน้า ๑ 

ล าดับ รายชื่อ 
เลข

ทะเบียน 
อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าหัก สังกัด 

ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพที่ 

๑ ร.ต.บุญมา มากรด ๔๖๒๙ ๗๖     นอกสังกัด ๒๖๔๖๒ 

๒ นางสายันต์ เย็นเปิง ๓๘๐๔๕ ๑๐๒ มารดา น.อ.พยุง เย็นเปิง นอกสังกัด ๒๖๔๖๓ 

๓ นายกะหรัด สละมัจฉา ๕๒๒๗๘ ๙๑ บิดา นายณัฐวัชร สละมัจฉา พธ.ทอ. ๒๖๔๖๔ 

๔ น.อ.ประภัศร ์โชติมา ๓๖๙๐๘ ๘๓     นอกสังกัด ๒๖๔๖๕ 

๕ นางประจวบ คงดี ๕๖๒๙๕ ๘๘     นอกสังกัด ๒๖๔๖๖ 

๖ นางกัลยา รักษาพงษ ์ ๔๓๘๕๘ ๖๖ ภรรยา น.ท.ยุทธนา รักษาพงษ ์ นอกสังกัด ๒๖๔๖๗ 

๗ น.ต.สร้อย ศิริจันทร ์ ๙๓๓๐ ๘๕     นอกสังกัด ๒๖๔๖๘ 

๘ นางทองพูน โพธ์ิทอง ๘๗๘๖ ๘๙ มารดาภรรยา น.ต.เศรณี  กัลปนก นอกสังกัด ๒๖๔๖๙ 

๙ ร.ต.บุญสืบ ศรีเพ็ชร ๔๙๗๗๐ ๗๗     นอกสังกัด ๒๖๔๗๐ 

๑๐ นายอนุศิษย์ จาดรัศม ี ๓๑๖๗๔ ๖๙     นอกสังกัด ๒๖๔๗๑ 

๑๑ ร.ต.ประเสริฐ รัตนะ ๖๓๕๘๒ ๖๗ บิดา พ.อ.อ.หญิง ชัญญกัญญ์  รัตนะ อย. ๒๖๔๗๒ 

๑๒ นายชะโอด นกทอง ๓๐๔๙๙ ๗๑     นอกสังกัด ๒๖๔๗๓ 

๑๓ ร.ต.เสนาะ หมู่โยธา ๑๗๔๗๐ ๖๖     นอกสังกัด ๒๖๔๗๔ 

๑๔ พ.อ.อ.ฤทธิรงค์ ชุ่มขุนทด ๘๙๘๐๕ ๕๕     บน.๑ ๒๖๔๗๕ 

๑๕ พ.อ.อ.ชุมพรต เหลือแย้ม ๙๐๐๘๔ ๕๓     บน.๕๖ ๒๖๔๗๖ 

๑๖ ร.ต.สอาด ชีอยู่ ๘๐๒๓ ๘๘     นอกสังกัด ๒๖๔๗๗ 

๑๗ ร.ต.พยุงศักด์ิ สิงหร์า ๔๖๔๖๓ ๗๓     นอกสังกัด ๒๖๔๗๘ 

๑๘ นางหล้า มาสวัสด์ิ ๒๙๓๘๔ ๘๘     นอกสังกัด ๒๖๔๗๙ 

๑๙ นางชมพูนุช ธานี ๒๔๑๑๔ ๘๕     นอกสังกัด ๒๖๔๘๐ 

๒๐ น.อ.มาโนช งามเนตร ๕๔๔๒๘ ๖๔     นอกสังกัด ๒๖๔๘๑ 

๒๑ พล.อ.ท.สุรสิทธ์ิ โหละสุต ๖๒๐๕๐ ๖๗     นอกสังกัด ๒๖๔๘๒ 

๒๒ นางกรองแก้ว โพธ์ิวิเชียร ๓๑๐๘๘ ๗๖     นอกสังกัด ๒๖๔๘๓ 

๒๓ น.ท.สุรศักด์ิ ช่อรัตนกุล ๑๕๐๔๒ ๗๔     นอกสังกัด ๒๖๔๘๔ 

๒๔ น.ท.สุกรี พัฒนจันทร์ ๒๔๐๔๓ ๘๖     นอกสังกัด ๒๖๔๘๕ 

๒๕ นางสอาด เสืออิ่ม ๖๘๘๐๔ ๘๓     นอกสังกัด ๒๖๔๘๖ 

๒๖ ร.ต.รังสรรค ์โพธิหลักทรัพย์ ๒๙๔๘๔ ๗๘     นอกสังกัด ๒๖๔๘๗ 

๒๗ นางผล สาริกา ๑๗๕๓๔ ๙๒ มารดา ร.ต.วันชัย สาริกา นอกสังกัด ๒๖๔๘๘ 

๒๘ นายปรีชา ปาละกะวงษ์ ๓๔๒๘๔ ๗๒     นอกสังกัด ๒๖๔๘๙ 

๒๙ นางดอกไม้ หลวงเจริญ ๓๔๓๗๘ ๘๙ มารดา น.ส.วิมล หลวงเจริญ นอกสังกัด ๒๖๔๙๐ 

๓๐ ร.ต.บุญปลูก เสืออิ่ม ๒๖๕๒๔ ๘๙     นอกสังกัด ๒๖๔๙๑ 

๓๑ นางบังอร ไชยานุกูล ๑๕๘๕๐ ๘๒ มารดา พ.อ.อ.ปภพ ไชยานุกูล นอกสังกัด ๒๖๔๙๒ 

๓๒ น.ท.อนันต์ รัชเวทย์ ๑๘๔๘ ๑๐๐     นอกสังกัด ๒๖๔๙๓ 

๓๓ น.อ.ท านุ ดุษฎีพัฒนกุล ๑๗๖๖๗ ๗๙ บิดา น.อ.ชูชาติ ไตรเลิศ นอกสังกัด ๒๖๔๙๔ 

๓๔ ร.ต.ธีระศักด์ิ พิทักษ์พูลศิลป ์ ๓๕๒๘๑ ๗๐     นอกสังกัด ๒๖๔๙๕ 

๓๕ นางสมบุญ แสงพรรณราย ๗๓๖๙ ๙๘     นอกสังกัด ๒๖๔๙๖ 

๓๖ น.อ.ไฉน ครุธมีชัย ๒๐๙๕ ๙๓     นอกสังกัด ๒๖๔๙๗ 

๓๗ นางทองรัก บุญล้อม ๓๙๙๗๖ ๘๖ มารดา น.อ.วิทยา บุญล้อม นอกสังกัด ๒๖๔๙๘ 
 
 
 



 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ถึงแก่กรรมใน  ส.ค.๖๕ หน้า ๒ 

ล าดับ รายชื่อ 
เลข

ทะเบียน 
อายุ 

เก่ียวข้อง
เป็น 

ชื่อผู้น าหัก สังกัด 
ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพที่ 

๓๘ พ.อ.อ.วรรณพงษ์ ยินดี ๔๗๗๘๓ ๖๗     นอกสังกัด ๒๖๔๙๙ 

๓๙ น.ท.ภัทพล ศิริพรรค ๕๙๔๒๔ ๕๐     ยก.ทอ. ๒๖๕๐๐ 

๔๐ นายอรุณ นาคคล้าย ๘๑๖๙๔ ๔๔ น้อง พ.อ.อ.ชาญณรงค ์นาคคล้าย บน.๔๑ ๒๖๕๐๑ 

๔๑ ร.ต.พิทักษ์ นิยมสุข ๖๘๙๐๖ ๖๘     นอกสังกัด ๒๖๕๐๒ 

๔๒ ร.ท.โยธิน(วิฑูรย์) เขียวแก้ว ๔๓๑๓๑ ๖๘     นอกสังกัด ๒๖๕๐๓ 

๔๓ น.ท.พิรัตน์ นิตยานนท์ ๒๘๑๒๖ ๖๙     นอกสังกัด ๒๖๕๐๔ 

๔๔ พ.อ.อ.บุญเก้ือ แก้วสาหร่าย ๗๓๕๙๙ ๕๔     บน.๖ ๒๖๕๐๕ 

๔๕ นางบุญยืน สงใย ๒๖๗๗๘ ๘๙     นอกสังกัด ๒๖๕๐๖ 

๔๖ นายถนอม เมืองมีศร ี ๓๗๑๘๘ ๘๓ บิดา ร.ต.มณู เมืองมีศร ี นอกสังกัด ๒๖๕๐๗ 

๔๗ นางมะลิ พงศ์พิริยะภาพย์ ๓๕๐๕๗ ๙๒ มารดา ร.ต.เจริญ พงศ์พิริยะภาพย์ นอกสังกัด ๒๖๕๐๘ 

๔๘ ร.ท.พรชัย สอนสุภาพ ๔๙๘๔๘ ๕๙     นอกสังกัด ๒๖๕๐๙ 

๔๙ นางอาชีพ สุวรรณรัตน์ ๒๖๓๑๐ ๘๕     นอกสังกัด ๒๖๕๑๐ 

๕๐ นายสุดใจ คงข า ๑๒๘๒๕ ๘๐     นอกสังกัด ๒๖๕๑๑ 

๕๑ พ.อ.อ.สมคิด บุญกระเต้ือง ๖๙๒๙ ๗๙     นอกสังกัด ๒๖๕๑๒ 

๕๒ ร.ต.สวัสด์ิ ประเสริฐวงษ ์ ๗๘๖๓ ๙๙     นอกสังกัด ๒๖๕๑๓ 

๕๓ ร.ต.จรูญ จ าปาศร ี ๔๑๓๒๗ ๘๓ บิดา น.ท.ไพรัตน์ จ าปาศร ี สอ.ทอ. ๒๖๕๑๔ 

๕๔ นางบุญรอด ส้มน่วม ๒๘๔๖๓ ๘๘ มารดา ร.ต.สมเจตน์ ส้มน่วม นอกสังกัด ๒๖๕๑๕ 

๕๕ นายสมพร แก้วจ ารัส ๘๐๕๔๖ ๖๐ บิดา พ.อ.อ.อรรถพล แก้วจ ารัส อย. ๒๖๕๑๖ 

๕๖ พ.อ.อ.วิรัตน์ อินทร์เถ่ือน ๓๕๗๒๙ ๖๖     นอกสังกัด ๒๖๕๑๗ 

๕๗ นางเมี้ยน สอนผุย ๕๘๐๖๗ ๗๑ มารดา ร.ท.วีรยุทธ สอนผุย บน.๔๖ ๒๖๕๑๘ 

๕๘ ร.ต.สุนันท์ เนตรมณี ๔๓๒๙๔ ๗๓     นอกสังกัด ๒๖๕๑๙ 

๕๙ นายเหมือน พาขุนทด ๓๗๗๗๔ ๗๒ สาม ี นางชูจิตร พาขุนทด นอกสังกัด ๒๖๕๒๐ 

๖๐ ร.ต.สมจิตร ย่ีสุ่นทอง ๕๑๑๗๖ ๗๗     นอกสังกัด ๒๖๕๒๑ 

๖๑ น.ท.ประยูร เกิดสุข ๒๔๖๒๖ ๘๙     นอกสังกัด ๒๖๕๒๒ 

๖๒ พ.อ.อ.อนุ วรรณศิลปิน ๒๕๖๖ ๘๗     นอกสังกัด ๒๖๕๒๓ 

๖๓ นางจรูญ เสมแย้ม ๔๕๒๒๖ ๙๖ มารดา นายประทีป เสมแย้ม นอกสังกัด ๒๖๕๒๔ 

๖๔ นางค าตัน อ่ าทรัพย์ ๕๐๓๔๓ ๘๒ มารดา น.อ.สีหนาท อ่ าทรัพย์ นอกสังกัด ๒๖๕๒๕ 

๖๕ น.อ.นิจสิน วงศ์เจริญรัตน์ ๒๓๘๘๕ ๘๘     นอกสังกัด ๒๖๕๒๖ 

๖๖ นางเอ้ืออารี วิริยกุล ๘๖๑๔ ๙๐     นอกสังกัด ๒๖๕๒๗ 

๖๗ นายศรีเนียร ยารังษ ี ๑๑๗๖๐ ๘๑ บิดา น.ต.สายชล ยารังษ ี ขส.ทอ. ๒๖๕๒๘ 

๖๘ นางสงัด วิชาเพียร ๑๙๓๖๐ ๖๙ ภรรยา ร.ต.วิรัช วิชาเพียร นอกสังกัด ๒๖๕๒๙ 

๖๙ ร.ท.สมเกียรติ  สุนทรวิทย์ ๖๔๗๐๘ ๖๔     นอกสังกัด ๒๖๕๓๐ 

๗๐ นายนิตย์ สว่างเรือง ๓๙๘๑๘ ๙๙ บิดา นางกนกวรรณ  สว่างเรือง นอกสังกัด ๒๖๕๓๑ 

๗๑ นางทองมาศ สมสวาสด์ิ ๓๑๕๔๕ ๗๕ มารดาสามี นางประชิต ดอกไม้พุ่ม นอกสังกัด ๒๖๕๓๒ 

๗๒ ร.ต.สกล ประทุมมาลย์ ๑๐๒๖๔ ๘๗     นอกสังกัด ๒๖๕๓๓ 

๗๓ ร.ต.ไพฑูรย์ ณ หนองคาย ๕๗๔๘ ๘๗     นอกสังกัด ๒๖๕๓๔ 

๗๔ จ.อ.คืน หอมแสน ๒๗๕๗ ๘๑     นอกสังกัด ๒๖๕๓๕ 
 
 
 



 
 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ถึงแก่กรรมใน  ส.ค.๖๕ หน้า ๓ 

ล าดับ รายชื่อ 
เลข

ทะเบียน 
อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าหัก สังกัด 

ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพที่ 

๗๕ นางดารา สุนทรกิจ ๑๐๔๔๑ ๘๒     นอกสังกัด ๒๖๕๓๖ 

๗๖ นางทอง เนียมชัยภูมิ ๑๘๖๑๕ ๘๔ มารดา นางสุภลักษณ ์เนียมชัยภูมิ นอกสังกัด ๒๖๕๓๗ 

๗๗ นางอาหลี ยศนันท์ ๘๔๕๕ ๘๘ มารดา ร.ท.สุวรรณ  รัมมะสินธ์ุ นอกสังกัด ๒๖๕๓๘ 

๗๘ พล.อ.ต.อาสน์ ตันก าแหง ๒๔๓๙๙ ๘๖     นอกสังกัด ๒๖๕๓๙ 

๗๙ นางบรรจบ รักเอก ๔๔๗๖ ๙๕     นอกสังกัด ๒๖๕๔๐ 

๘๐ พล.อ.ต.ปรีชา วรรณภูม ิ ๒๓๑๖ ๘๗     นอกสังกัด ๒๖๕๔๑ 

๘๑ นางสนอง สินไพบูลย์ ๗๑๗๒๙ ๙๔ มารดา นางจินตนา รอดดี นอกสังกัด ๒๖๕๔๒ 

๘๒ นางซิว มารูปหมอก ๑๑๔๔๖ ๘๖ มารดา ร.ท.ประสิทธ์ิ มารูปหมอก นอกสังกัด ๒๖๕๔๓ 

๘๓ น.อ.มรว.กระสินธ์ุ เกษมสันต์ ๒๕๔๔ ๘๙     นอกสังกัด ๒๖๕๔๔ 

๘๔ น.อ.เฉลิมชัย ส าราญถ่ิน ๒๔๘๕๑ ๗๗     นอกสังกัด ๒๖๕๔๕ 

๘๕ นางชุบ ทับทิม ๓๓๐๐ ๘๘ มารดา นายสมศักด์ิ ทับทิม นอกสังกัด ๒๖๕๔๖ 

๘๖ นางเย้ือน แก้วดวงเด่น ๒๓๐๕๕ ๑๐๐     นอกสังกัด ๒๖๕๔๗ 

๘๗ นางสายทอง ราชอาจ ๔๖๘๐๘ ๘๔ มารดา น.อ.สากล ทองนนท์ นอกสังกัด ๒๖๕๔๘ 

๘๘ ร.ต.ฉลาด วรเวช ๒๓๓๑๔ ๘๖     นอกสังกัด ๒๖๕๔๙ 

๘๙ พล.อ.ท.สุพจน์ กาญจนกุล ๑๔๔๖๔ ๘๑     นอกสังกัด ๒๖๕๕๐ 

๙๐ น.ท.สวัสด์ิ ทิพย์รักษ์ ๑๓๐๗๖ ๘๑     นอกสังกัด ๒๖๕๕๑ 

๙๑ นางปรุง พลัดไพร ๓๙๕๖๗ ๙๓ มารดาภรรยา น.อ.ชยเวก  บุญเจริญ นอกสังกัด ๒๖๕๕๒ 

๙๒ พ.อ.อ.ถนอม ศรรีัตนกูล ๓๘๐๔ ๘๔     นอกสังกัด ๒๖๕๕๓ 

๙๓ จ.อ.ศิริ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ๖๗๙๕ ๘๕     นอกสังกัด ๒๖๕๕๔ 

๙๔ นางวรรณะ แสงสว่าง ๑๑๗๓๗ ๙๑ มารดา ร.ต.หญิงทัศนา หลวงจอก นอกสังกัด ๒๖๕๕๕ 

๙๕ นางสมศร ีตรีเงิน ๗๖๙๔๘ ๖๑ ญาติ นายเกรียงศักด์ิ  สร้อยจิตต์ นอกสังกัด ๒๖๕๕๖ 

๙๖ น.ต.สุทัศน์ พิลาล้ า ๒๗๐๘๔ ๘๘     นอกสังกัด ๒๖๕๕๗ 

๙๗ น.ต.เสนอ คัมภีรวงษ ์ ๒๐๘๗๒ ๗๒     นอกสังกัด ๒๖๕๕๘ 

๙๘ นายสุทน จันทร์แจ่มใส ๗๔๓๔๖ ๖๖ บิดาภรรยา นายฐิรพรรษ สงวนบุญ รร.นนก. ๒๖๕๕๙ 

๙๙ น.อ.หญิงปรีดี ปุษปะวรรณ ๓๐๘ ๙๐     นอกสังกัด ๒๖๕๖๐ 

๑๐๐ นางพจนี ย้ิมรักษ ์ ๗๐๔๓๔ ๘๔ มารดาภรรยา ร.อ.สุเทพ อิ่มประไพ นอกสังกัด ๒๖๕๖๑ 

๑๐๑ นางสุดใจ คุณล้าน ๒๔๘๖๙ ๘๒ ภรรยา พ.อ.อ.ประยูร คุณล้าน นอกสังกัด ๒๖๕๖๒ 

๑๐๒ นางฮวย กัติยัง ๕๕๖๓๔ ๗๖ มารดาภรรยา ร.ต.เทวินทร์ กรมเมือง นอกสังกัด ๒๖๕๖๓ 

๑๐๓ นางส าเรียง วิชัยกุล ๘๒๖๐๖ ๖๒ มารดา จ.อ.หญิงนิภาพร วิชัยกุล บน.๑ ๒๖๕๖๔ 

๑๐๔ นางสมคูณ ศิลา ๕๑๕๓๓ ๘๓     นอกสังกัด ๒๖๕๖๕ 

๑๐๕ นางบุญล้อม จันทร์นวล ๘๒๑๓ ๘๙     นอกสังกัด ๒๖๕๖๖ 

๑๐๖ ร.ต.หญิงสมพร จันทร์ด า ๒๔๕๔๕ ๘๙     นอกสังกัด ๒๖๕๖๗ 

๑๐๗ นายทวี ค าบ ารุง ๗๒๑๖๐ ๗๙     นอกสังกัด ๒๖๕๖๘ 

๑๐๘ นางนารี แสนเวียงจันทร์ ๓๗๖๓๔ ๘๑ มารดา นางจิตราพร  แสนเวียงจันทร์ นอกสังกัด ๒๖๕๖๙ 

๑๐๙ นายแหวน เกิดแก่น ๔๓๙๒๐ ๙๔ บิดา น.ท.วิรัตน์  เกิดแก่น นอกสังกัด ๒๖๕๗๐ 

๑๑๐ นางสะอาด ดีฉนวน ๓๕๕๐๘ ๗๙ มารดา น.ต.ประเทือง ดีฉนวน บน.๔ ๒๖๕๗๑ 

๑๑๑ นายบุญช่วย คงรักษ ์ ๔๕๑๓ ๙๓     นอกสังกัด ๒๖๕๗๒ 
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เป็นอันดับศพที่ 

๑๑๒ นางเฉลิม บุญเกิด ๑๑๘๐๖ ๑๐๕ มารดา ร.ต.มนัส บุญเกิด นอกสังกัด ๒๖๕๗๓ 

๑๑๓ นายส าเริง จินดาเฟ่ือง ๘๐๗๕๔ ๖๒ บิดา พ.อ.อ.สรสาท จินดาเฟ่ือง อย. ๒๖๕๗๔ 

๑๑๔ นายประเสริฐ สังเกตุ ๕๒๒๘๑ ๘๕ บิดา นายประสงค ์สังเกตุ รร.การบิน ๒๖๕๗๕ 

๑๑๕ พ.อ.อ.หญิงเจริญ หน่องพงษ์ ๓๑๐๙ ๗๘     นอกสังกัด ๒๖๕๗๖ 

๑๑๖ น.อ.อ าพร จรเทศ ๒๔๓๕๓ ๘๘     นอกสังกัด ๒๖๕๗๗ 

๑๑๗ นางทองใส ทองแสง ๕๐๑๓๗ ๙๓ มารดาภรรยา ร.ท.เสรีรักษ ์เกษประทุม นอกสังกัด ๒๖๕๗๘ 

๑๑๘ นางจันทร์ฉาย อินทรนันท์ ๓๘๑๗๔ ๘๙ มารดาภรรยา น.อ.ศุภางค์ ปานะพันธ์ นอกสังกัด ๒๖๕๗๙ 

๑๑๙ นางอ าไพ กันทวงค์ ๕๗๑๘๒ ๗๖     นอกสังกัด ๒๖๕๘๐ 

๑๒๐ นางจินต์ จันทร์ศริ ิ ๖๐๔๘๑ ๗๐ มารดา นางไอยทิพย์ สุวรรณจุณ ี บน.๕๖ ๒๖๕๘๑ 

๑๒๑ นางภาวิณี ใจยเลิศ ๗๘๓๖๗ ๖๒ มารดา พ.อ.อ.เจษฎากร ใจยเลิศ นอกสังกัด ๒๖๕๘๒ 

๑๒๒ พล.อ.ท.ประยุทธ เพ่ิมทรัพย์ ๓๓๐ ๙๔     นอกสังกัด ๒๖๕๘๓ 

๑๒๓ นางลัดดา บัวเขียว ๒๙๗๐๖ ๗๕ ญาติ ร.ต.ประยูร  บัวเขียว นอกสังกัด ๒๖๕๘๔ 

๑๒๔ นางทวีป ฉิมฉลาด ๑๗๒๕๗ ๘๕ มารดาภรรยา ร.ท.เฉลียว เรืองศร ี นอกสังกัด ๒๖๕๘๕ 

๑๒๕ นางต๋ิม จันทราช ๓๕๕๖๙ ๗๑     นอกสังกัด ๒๖๕๘๖ 

๑๒๖ นายบรรจง พานทอง ๔๑๑๕๗ ๙๔ บิดา น.อ.ไพโรจน์ พานแก้วปัญญากร นอกสังกัด ๒๖๕๘๗ 

๑๒๗ นายสรรค ์ฟักเขียว ๓๗๕๖๘ ๗๙ สามี นางยุพา  ฟักเขียว นอกสังกัด ๒๖๕๘๘ 

๑๒๘ ร.อ.วิเชษฐ ฉายสุวรรณ์ ๕๐๐๐๕ ๖๒     นอกสังกัด ๒๖๕๘๙ 

๑๒๙ พ.อ.อ.สมคิด เสนศิร ิ ๒๗๓๔๓ ๘๔     นอกสังกัด ๒๖๕๙๐ 

๑๓๐ พ.อ.อ.ชั้น ปานเฟือง ๒๔๔๔ ๘๙     นอกสังกัด ๒๖๕๙๑ 

๑๓๑ นางศรีนวล ครุฑเกิด ๔๙๕๒๑ ๗๑ ภรรยา พ.อ.อ.เสนอ  ครุฑเกิด นอกสังกัด ๒๖๕๙๒ 

๑๓๒ นายสังเวียน บัวอุย ๕๐๒๗๑ ๘๓     นอกสังกัด ๒๖๕๙๓ 

๑๓๓ นางแก้ว สุขทั่วญาติ ๔๙๒๑๘ ๘๑ มารดาภรรยา ร.ต.อิทธิพล  อินทะ นอกสังกัด ๒๖๕๙๔ 

๑๓๔ นางศรีค า กาละวงศ ์ ๓๑๘๔๗ ๘๕ มารดาภรรยา ร.ต.บุญเลิศ ไม้ทอง นอกสังกัด ๒๖๕๙๕ 

๑๓๕ ร.ต.วีระพล ไชยกาล ๔๖๕๒๑ ๗๖     นอกสังกัด ๒๖๕๙๖ 

๑๓๖ นางจิราภรณ ์บุญบูรา ๔๘๙๙๑ ๘๐ มารดา น.อ.ธีระ บุญบุรา นอกสังกัด ๒๖๕๙๗ 

๑๓๗ นางบุญเรือน กลัดนิล ๒๕๒๘๑ ๘๗     นอกสังกัด ๒๖๕๙๘ 

๑๓๘ นางบุญปลูก แสนเสนาะ ๕๖๓๙ ๘๕     นอกสังกัด ๒๖๕๙๙ 

๑๓๙ น.ท.เกษม รัตนรักษ์ ๔๓๕๘๘ ๘๓     นอกสังกัด ๒๖๖๐๐ 

๑๔๐ ร.ต.ณรงค ์ไผ่ศิร ิ ๒๒๘๖๖ ๙๑     นอกสังกัด ๒๖๖๐๑ 

๑๔๑ น.อ.ทองหล่อ กายเพชร ๒๓๔๙๒ ๘๗     นอกสังกัด ๒๖๖๐๒ 

๑๔๒ นางบัวไข ปะวรณา ๑๑๕๖๖ ๗๘ ภรรยา ร.ต.บุญชู ปะวรณา นอกสังกัด ๒๖๖๐๓ 

๑๔๓ นางเตือนใจ จูจันทร ์ ๔๐๐๗๑ ๘๖ มารดา นายปรีชา จูจันทร์ นอกสังกัด ๒๖๖๐๔ 

๑๔๔ นางอรุณี เนตรศรีทอง ๘๔๓๘ ๑๐๐     นอกสังกัด ๒๖๖๐๕ 

๑๔๕ นายบูรณะ ทองค า ๕๑๒๘๐ ๗๐     นอกสังกัด ๒๖๖๐๖ 

๑๔๖ พ.อ.อ.เหลี่ยน ศิริจันทร ์ ๒๐๖๙ ๙๓ บิดา น.ส.ณิชมน   ศิริจันทร ์ นอกสังกัด ๒๖๖๐๗ 

๑๔๗ ร.ท.สมปอง มณีวัณณ์ ๑๐๒๖๘ ๘๘     นอกสังกัด ๒๖๖๐๘ 

๑๔๘ นางดวงพร  ธารีฉัตร ๑๒๕๐ ๙๑ มารดา พล.อ.อ.วรฉัตร ธารีฉัตร นอกสังกัด ๒๖๖๐๙ 

๑๔๙ ร.ต.จ ารัส ตินตะโมระ ๘๖๓๕ ๘๕     นอกสังกัด ๒๖๖๑๐ 

๑๕๐ นางจุรีรัตน์ อินทรมานวงศ์ ๕๕๙๖ ๙๓     นอกสังกัด ๒๖๖๑๑ 

๑๕๑ นางมะลิ เฟ่ืองฟุ้ง ๙๒๒๖ ๙๔     นอกสังกัด ๒๖๖๑๒ 
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๑ ๑๐๑๔๓๘ พ.อ.อ. ภานุพงศ์ บุญหนู  ๒๙       สอ. 

๒ ๑๐๑๔๓๙ จ.ต. ธนพงษ์ บยอร์น มาร์เทนส์ โคลอฟ  ๓๑       ขว.ทอ. 

๓ ๑๐๑๔๔๐ น.ส. รุจิรา ล าเจียก  ๒๙       ยศ.ทอ. 

๔ ๑๐๑๔๔๑ จ.ต. นวภพ ภู่ประดิษฐ์  ๒๑       กบ.ทอ. 

๕ ๑๐๑๔๔๒ จ.ท. สุบินย์ พินิจทรัพย์  ๓๒       ขว.ทอ. 

๖ ๑๐๑๔๔๓ นาย ธนายง คงตรีแก้ว  ๒๘       ขว.ทอ. 

๗ ๑๐๑๔๔๔ จ.ต. ปัญญวุฒิ กุลชนะประสิทธิ์  ๒๙       บน.๒ 

๘ ๑๐๑๔๔๕ พ.อ.อ. จิรายุทธ ปานเงิน  ๓๘       บน.๒ 

๙ ๑๐๑๔๔๖ ร.ต. สมรักษ์ ชนะสงคราม  ๓๙       รร.การบิน 

๑๐ ๑๐๑๔๔๗ พ.อ.อ. ชาตรี สุดสวาท  ๓๘       บน.๖ 

๑๑ ๑๐๑๔๔๘ น.ส. เมนิษา ใจดี  ๒๙       ขว.ทอ. 

๑๒ ๑๐๑๔๔๙ นาง สุวรรณา วรสุทธิ์  ๖๐ มารดา น.ส. เมนิษา ใจดี  น.ส. เมนิษา ใจดี  ขว.ทอ. 

๑๓ ๑๐๑๔๕๐ น.ส. รุ่งรัตน์ ชลพลัง  ๓๗ ภรรยา พ.อ.อ.นพดล  ชลพลัง พ.อ.อ.นพดล  ชลพลัง บน.๔ 

๑๔ ๑๐๑๔๕๑ ร.อ. ภาณุมาศ เสวก  ๓๐       รร.การบิน 

๑๕ ๑๐๑๔๕๒ น.ส. ดวงหทัย ดวงสนั่น  ๒๖       บน.๓ 

๑๖ ๑๐๑๔๕๓ น.ส. ปภัสสร มาชอบ  ๒๕       บน.๓ 

๑๗ ๑๐๑๔๕๔ พ.อ.ท. สบุิน รักหวาน  ๓๐       บน.๗ 

๑๘ ๑๐๑๔๕๕ ร.ท. จิรัฐ วินิจ  ๓๘       อย. 

๑๙ ๑๐๑๔๕๖ จ.ต. ธนารักษ์ บุตกง  ๒๑       กบ.ทอ. 

๒๐ ๑๐๑๔๕๗ จ.ต. พิชัย คงมั่น  ๒๗       สก.ทอ. 

๒๑ ๑๐๑๔๕๘ นาย รอชิต ชาญชล  ๕๔ บิดา ร.ท.หญิงชลธิชา ชาญชล ร.ท.หญิงชลธิชา ชาญชล กง.ทอ 

๒๒ ๑๐๑๔๕๙ นาย สุเทพ วิทยาพิพัฒน์  ๕๔ บิดา พ.อ.อ.ชาล ีวิทยาพิพัฒน์ พ.อ.อ.ชาล ีวิทยาพิพัฒน์ สพ.ทอ. 

๒๓ ๑๐๑๔๖๐ นาย ศรัทธา เหมี้ยงยา  ๕๖ บิดา จ.ต.เฉลิมชัย เหมี้ยงยา จ.ต.เฉลิมชัย เหมี้ยงยา กบ.ทอ. 

๒๔ ๑๐๑๔๖๑ น.ส. สมพิศ ไชยเมธา  ๔๙ มารดา จ.ต.เฉลิมชัย เหมี้ยงยา จ.ต.เฉลิมชัย เหมี้ยงยา กบ.ทอ. 

๒๕ ๑๐๑๔๖๒ นาง รตนพร เลงเฟลเนอร์  ๕๐ มารดา พ.อ.ต.กฤษฎ์ิพฤทธ์ิ โตรัตคุนานนท์ พ.อ.ต.กฤษฎ์ิพฤทธ์ิ โตรัตคุนานนท์ สตน.ทอ. 

๒๖ ๑๐๑๔๖๓ น.ส. กรองกาญจน์ ลิ้มสกุล  ๓๒ ภรรยา พ.อ.อ.เอกชัย ลิ้มสกุล พ.อ.อ.เอกชัย ลิ้มสกุล ชย.ทอ. 

๒๗ ๑๐๑๔๖๔ นาย ประสิทธิ์ หันทยุง  ๕๔ บิดา จ.อ.หญิงปวณีา หันทยุง จ.อ.หญิงปวณีา หันทยุง บน.๓ 

๒๘ ๑๐๑๔๖๕ นาง วิริยา หันทยุง  ๕๑ มารดา จ.อ.หญิงปวณีา หันทยุง จ.อ.หญิงปวณีา หันทยุง บน.๓ 

๒๙ ๑๐๑๔๖๖ นาง รัตนา บุษบงษ์  ๕๕ มารดา จ.ท.หญิงอรณ ีบุษบงษ์   นอกสังกัด 

๓๐ ๑๐๑๔๖๗ นาย รัชพล ภูมิสุวรรณ  ๔๐ บุตร น.ต.ปรีชา  ภูมิสุวรรณ น.ต.ปรีชา  ภูมิสุวรรณ นอกสังกัด 

๓๑ ๑๐๑๔๖๘ จ.อ. ทนันต์ โพธิ์เกิด  ๓๗       บน.๔๖ 

๓๒ ๑๐๑๔๖๙ จ.อ. คณาภรณ์ เชียงทอง  ๓๑       บน.๔๖ 

๓๓ ๑๐๑๔๗๐ จ.ท. วิวัฒน์ ใจสว่าง  ๓๐       บน.๒๑ 

๓๔ ๑๐๑๔๗๑ นาย เจริญ สีสินธุ์  ๕๕ บิดา พ.อ.อ.คมสันต์ สีสินธุ์ พ.อ.อ.คมสันต์ สีสินธุ ์ บน.๒๑ 

๓๕ ๑๐๑๔๗๒ จ.ต. พัชรพล เสาร์เพ็ชร  ๒๐       บน.๕๖ 

๓๖ ๑๐๑๔๗๓ จ.อ. อัครวัฒน์ ทวียศเดชานันท์  ๓๓       บน.๕๖ 

๓๗ ๑๐๑๔๗๔ นาย อ านาจ แข็งเขตกิจ  ๕๑ บิดา จ.อ.ธนากร  แข็งเขตกิจ จ.อ.ธนากร  แข็งเขตกิจ บน.๔ 

๓๘ ๑๐๑๔๗๕ นาย พงษ์นิรันดร์ ยามวงค์  ๓๙ สามี น.ส.กรรณิดา สุกันทา น.ส.กรรณิดา สุกันทา บน.๔๑ 

๓๙ ๑๐๑๔๗๖ น.ส. ศิริพร ใต้อุดม  ๓๘ ภรรยา พ.อ.อ.วิทวัส บ ารุงเรือง พ.อ.อ.วิทวัส บ ารุงเรือง สน.ผบ.ดม. 

๔๐ ๑๐๑๔๗๗ พ.อ.ท. สันติภาพ บุญศักด์ิ  ๒๗       คปอ. 

๔๑ ๑๐๑๔๗๘ ร.ต. รุ่งชัย ต๊ะลุ  ๓๔       ยศ.ทอ. 
 



 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.ขึ้นทะเบียน ๐๑ ส.ค.๖๕  ถึง  ๓๑ ส.ค.๖๕ เร่ิมช าระศพที่ ๒๖๕๙๙ หน้า ๒ 

ล าดับ เลขทะเบียน รายชื่อ อายุ เก่ียวข้องเป็น   ชื่อผู้น าหัก สังกัด 

๔๒ ๑๐๑๔๗๙ น.ส. พิมลรัตน์ น้อยการุณ  ๓๙ พี่สาว พ.อ.ท.ณรงค ์น้อยการุณ พ.อ.ท.ณรงค ์น้อยการุณ คปอ. 

๔๓ ๑๐๑๔๘๐ นาง สมหมาย แก้วพรหม  ๕๕ มารดา พ.อ.ท.รณกร รุณมณ ี   นอกสังกัด 

๔๔ ๑๐๑๔๘๑ พ.อ.อ. ณัฎฐ์นพัต โรจนวิภาค  ๔๐       บน.๓ 

๔๕ ๑๐๑๔๘๒ จ.ต. วันฉัตร ร่มโพธิ์เย็น  ๒๑       บน.๓ 

๔๖ ๑๐๑๔๘๓ นาย ณัฐณกรณ์ เกตุมงกุฎ  ๓๖       บน.๔๑ 

๔๗ ๑๐๑๔๘๔ น.ส. ลัดดาวัลย์ ปิ่นทอง  ๒๖       บน.๓ 

๔๘ ๑๐๑๔๘๕ จ.ต. ปัญจพล ยามา  ๒๑       บน.๒๓ 

๔๙ ๑๐๑๔๘๖ จ.ต. วีรภัทร เมืองสุข  ๒๑       บน.๒๓ 

๕๐ ๑๐๑๔๘๗ จ.ต. จักกริช ไชยยศ  ๒๐       บน.๒๓ 

๕๑ ๑๐๑๔๘๘ จ.ต. เจษฎา ยนต์ชัย  ๒๕       บน.๒๓ 

๕๒ ๑๐๑๔๘๙ นาง อรทัย เหมวัตร์  ๕๕ มารดา พ.อ.อ.ศุทธวีร์ เหมวัตร์ พ.อ.อ.ศุทธวีร์ เหมวัตร์ คปอ. 

๕๓ ๑๐๑๔๙๐ น.ส. สราญรัตน์ ทองภักดี  ๓๓       กซอ.๑ 

๕๔ ๑๐๑๔๙๑ ร.อ. นุกูล สงแก้ว  ๕๑       บน.๕๖ 

๕๕ ๑๐๑๔๙๒ พ.อ.อ. สุทัศชัย กุลแก้ว  ๔๒       สวบ.ทอ. 

๕๖ ๑๐๑๔๙๓ นาย ธงไชย คุ้มแก้ว  ๕๐ บิดา พ.อ.ท.หญงิพิมพกา คุ้มแก้ว พ.อ.ท.หญงิพิมพกา คุ้มแก้ว อย. 

๕๗ ๑๐๑๔๙๔ น.ส. ณภัสสร เปร้ียวน่ิม  ๓๙       สอ. 

๕๘ ๑๐๑๔๙๕ นาย ประพรรณ จาดพันธุ์อินทร์  ๓๔ ผู้อยู่ในอุปการะ น.ส.ฐิติยา ยางม่วง น.ส.ฐิติยา ยางม่วง ชย.ทอ. 

๕๙ ๑๐๑๔๙๖ นาง มนัสนันท์ ถิตย์รัศมี  ๕๕ มารดา จ.ท.อนันยช โพธิ์ทอง จ.ท.อนันยช โพธิ์ทอง คปอ. 

๖๐ ๑๐๑๔๙๗ จ.ต. ปณิธาน บุบผา  ๒๙       บน.๒ 

๖๑ ๑๐๑๔๙๘ จ.ต. ธนาลักษณ์ เมยท่าแค  ๒๒       บน.๒ 

๖๒ ๑๐๑๔๙๙ นาง มณีรัตน์ เมยท่าแค  ๔๙ มารดา จ.ต. ธนาลักษณ์ เมยท่าแค  จ.ต. ธนาลักษณ์ เมยท่าแค  บน.๒ 

๖๓ ๑๐๑๕๐๐ นาย ค ารณ คีรี  ๕๔ บิดา จ.อ.ยศวิสิฐ คีรี จ.อ.ยศวิสิฐ คีรี สอ. 

๖๔ ๑๐๑๕๐๑ พ.อ.อ. ศรัณย์ สิงคะกุล  ๓๒       ขส.ทอ. 

๖๕ ๑๐๑๕๐๒ นาย ทองดี หวันประวัติ  ๕๔ มารดา ร.ต.พลากร หวันประวัติ   นอกสังกัด 

๖๖ ๑๐๑๕๐๓ ร.อ.หญิง นิศากร การเดช  ๓๔       รร.การบิน 

๖๗ ๑๐๑๕๐๔ นาย สุรพล หินซ้อน  ๕๕ บิดา จ.อ.เอกลักษณ์ หินซ้อน จ.อ.เอกลักษณ์ หินซ้อน สพ.ทอ. 

๖๘ ๑๐๑๕๐๕ นาง สายสมร หินซ้อน  ๕๕ มารดา จ.อ.เอกลักษณ์ หินซ้อน จ.อ.เอกลักษณ์ หินซ้อน สพ.ทอ. 

๖๙ ๑๐๑๕๐๖ พ.อ.ท. ไพศาล สงัฆะมณี  ๒๗       พอ. 

๗๐ ๑๐๑๕๐๗ น.ส. อุฑารัตน์ แก้วมุกดากุล  ๓๖ ภรรยา ร.อ.ศักด์ิโสภณ สงชัย ร.อ.ศักด์ิโสภณ สงชัย คปอ. 

๗๑ ๑๐๑๕๐๘ นาง ปัทมา มานิจสิน  ๔๖ ภรรยา น.อ.บวรศักด์ิ   มานิจสิน น.อ.บวรศักด์ิ   มานิจสิน สก.ทอ. 

๗๒ ๑๐๑๕๐๙ นาง นันทรัตน์ ศิรพิันธ์โนน บูเงาะแงะ  ๔๑ ภรรยา น.อ.วินัย บูเงาะแงะ น.อ.วินัย บูเงาะแงะ สปช.ทอ. 

๗๓ ๑๐๑๕๑๐ จ.อ. สุรสิทธิ์ เดชกุมมาร  ๓๒       คปอ. 

๗๔ ๑๐๑๕๑๑ นาย ธวัช อินทแพทย์  ๔๐ บุตร พ.อ.ต.ธเนศ  อินทแพทย์ พ.อ.ต.ธเนศ  อินทแพทย์ นอกสังกัด 

๗๕ ๑๐๑๕๑๒ นาง นุชจรินทร์ นราทอง  ๕๕ มารดา พ.อ.อ.เศรษฐศักด์ิ นราทอง พ.อ.อ.เศรษฐศักด์ิ นราทอง คปอ. 

๗๖ ๑๐๑๕๑๓ นาง พินันดา ศรีหาชัย  ๔๐ ภรรยา พ.อ.อ.ศักรินทร์ ศรีหาชัย พ.อ.อ.ศักรินทร์ ศรีหาชัย บน.๒๓ 

๗๗ ๑๐๑๕๑๔ นาย ชัยวัตร ปันยารชุน  ๕๕ บิดา พ.อ.อ.กฤษณะ ปันยารชุน พ.อ.อ.กฤษณะ ปันยารชุน สน.ผบ.ดม. 

๗๘ ๑๐๑๕๑๕ น.ท.หญิง ธนาวดี เจริญสุข  ๕๑       นอกสังกัด 

๗๙ ๑๐๑๕๑๖ นาย วธัญญู เจริญสุข  ๕๓ สามี น.ท.หญิง ธนาวดี เจริญสุข    นอกสังกัด 

๘๐ ๑๐๑๕๑๗ น.ส. เบญญาภา พัดลม  ๒๗       นอกสังกัด 

๘๑ ๑๐๑๕๑๘ น.ส. กรกมล เกษรไพบูลย์  ๔๐ บุตร ร.ต.นิวัติ เกษรไพบูลย์   นอกสังกัด 

๘๒ ๑๐๑๕๑๙ พ.อ.อ. วุฒิ การธราชว์  ๔๒       นอกสังกัด 
 
 



 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห ์ทอ.ที่ถูกถอนสภาพออกจากทะเบียนสมาชิกไว้ชั่วคราว  หน้า ๑ 

ล าดับ ยศ - นาม เลขทะเบียน สังกัด 
ค้างช าระเงิน 

ค้าง ศพที่ 

๑ พ.อ.อ.ศุภชัย มาเที่ยง ๕๐๘๘๒ ธ.สาขารพ.ภูมิพล ก.ค.๖๓ ๒๓๖๒๕ 

๒ นางหอมหวล ประทุมมา ๘๑๓๑๔ ธ.ถนนสุขาภิบาล ๑ ก.ค.๖๓ ๒๓๖๒๕ 

๓ นายจิโรจน์ แสนช านาญ ๗๗๔๖๓ ธ.สาขาเพียวเพลส รามค าแหง ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๔ นางบัญชร สาตมูล ๒๔๑๐๕ ธ.สาขางามวงศ์วาน ส.ค.๖๕ ๒๓๗๒๐ 

๕ นายสว่าง อ้นศรี ๗๐๔๗๓ ธ.สาขามีนบุร ี ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๖ นายชนะพล วงษ์ปู่ ๘๘๙๔๙ ธ.สาขารพ.ภูมิพล ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๗ น.ส.สายชล น้อมจันทึก ๙๐๖๙๔ ธ.สาขารพ.ภูมิพล ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๘ นายเทพฤทธิ์ ชัยภูมิพิทักษ์ ๗๔๓๘๒ ธ.สาขารพ.ภูมิพล ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๙ พลฯกีรติ เรืองกาญจนโชติ ๙๘๐๑๗ ธ.สาขาถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๑๐ พลฯธวัชชัย ชาญเวช ๙๘๐๑๔ ธ.สาขาถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๑๑ พลฯวายุ ต่อชีวี ๙๘๐๐๓ ธ.สาขาถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๑๒ พลฯพงษ์พัฒน์ แก้วนิล ๙๘๐๒๐ ธ.สาขาถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๑๓ พลฯจิราวัฒน์ ผาเทพ ๙๘๐๑๑ ธ.สาขาย่อยเดอะมอลล์นครราชสีมา ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๑๔ พลฯกฤษฎา สุขเกษม ๙๘๐๐๗ ธ.สาขาย่อยเดอะมอลล์นครราชสีมา ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๑๕ นายอนุชา เพ่ิมเทวา ๙๗๗๒๐ ธ.สาขาย่อยเดอะมอลล์นครราชสีมา ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๑๖ ร.ต.สุชิต ทองระเริง ๕๕๐๓๖ ธ.สาขาย่อยเดอะมอลล์นครราชสีมา ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๑๗ นางเชื้อ ทองระเริง ๕๕๓๕๕ ธ.สาขาย่อยเดอะมอลล์นครราชสีมา ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๑๘ ร.ท.ธวัฒชัย บุตรรักษ์ ๕๓๓๔๘ ธ.สาขารพ.ภูมิพล ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๑๙ พ.อ.อ.สมพงษ์ อภิสุข ๒๗๐๖๘ ธ.สาขาถนนติวานนท์ ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๒๐ นางสมบูรณ์ สุวรรณสิทธิ ์ ๔๘๗๕๔ ธ.สาขาสุราษฎร์ธานี ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๒๑ พลฯณัฐวุฒิ ประสาทสิกิจ ๙๘๐๕๗ ธ.สาขาชัยนาท ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๒๒ พลฯวุฒิชัย แก่นสาร ๙๘๐๓๕ ธ.สาขาชัยนาท ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๒๓ พลฯอรรถพล บุญศิลป ์ ๙๘๐๕๔ ธ.สาขาชัยนาท ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๒๔ พลฯขวัญชัย เจนเขตรการ ๙๘๐๖๙ ธ.สาขาชัยนาท ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๒๕ พลฯวัยธนา สระแก้ว ๙๘๐๖๗ ธ.สาขาชัยนาท ส.ค.๖๓ ๒๓๗๒๐ 

๒๖ นายชัยพร เที่ยงพูนวงศ์ ๙๑๕๔๕ ชอ. ต.ค.๖๓ ๒๓๙๓๒ 

๒๗ นายสุนทร จุ้ยสกุล ๙๐๒๒๖ ชย.ทอ. ต.ค.๖๓ ๒๓๙๓๒ 

๒๘ ร.อ.หญิง กมลวรรณ ภูติเกียรติขจร ๙๐๖๐๙ กร.ทอ. ต.ค.๖๓ ๒๓๙๓๒ 

๒๙ นายศิริชัย ยมนัตถ์ ๘๗๗๙๘ สอ. ต.ค.๖๓ ๒๓๙๓๒ 

๓๐ พ.อ.ต.หญิง ปิยวัชร ท าดี ๘๖๓๘๐ สอ. ต.ค.๖๓ ๒๓๙๓๒ 

๓๑ น.ส.ริสา ชูเดช ๘๕๐๗๐ ยศ.ทอ. ต.ค.๖๓ ๒๓๙๓๒ 

๓๒ พ.อ.ต.วุฒิพงษ์ จามน้อยพรหม ๙๕๓๓๔ บน.๒๓ ต.ค.๖๓ ๒๓๙๓๒ 

๓๓ นายประหยัด อ่ าค า ๙๓๙๑๕ บน.๕ ต.ค.๖๓ ๒๓๙๓๒ 

๓๔ จ.อ.เปรมศักด์ิ เจนบรรจง ๘๑๓๕๙ บน.๕ ต.ค.๖๓ ๒๓๙๓๒ 

๓๕ นางนิรมล ชื่นอารมณ์ ๗๔๘๓๔ ขส.ทอ. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 
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๓๖ พ.อ.อ.สรณะ กาลศิลป ์ ๙๕๓๗๓ บน.๔ ต.ค.๖๓ ๒๓๙๓๒ 

๓๗ จ.ต.ธนกร รอดขาว ๙๙๑๑๖ บน.๔ ต.ค.๖๓ ๒๓๙๓๒ 

๓๘ พลฯธนากร สีชมภ ู ๙๗๙๙๒ ธ.สาขาย่อยเดอะมอลล์นครราชสีมา ก.ย.๖๓ ๒๓๘๒๗ 

๓๙ พ.อ.อ.มนต์ชัย สุบุญสันติ ๕๕๙๔๙ ธ.สาขาถนนห้วยแก้ว-เชียงใหม่ ก.ย.๖๓ ๒๓๘๒๗ 

๔๐ นางอรอนงค์ บุญสุข ๘๐๘๖๓ ธ.สาขาธาตุพนม ก.ย.๖๓ ๒๓๘๒๗ 

๔๑ นายศักดา บุญสุข ๘๐๘๘๘ ธ.สาขาธาตุพนม ก.ย.๖๓ ๒๓๘๒๗ 

๔๒ นายประยงค์ กันหาชัย ๘๒๘๙๒ ธ.สาขาย่อยแฟชั่นไอซ์แลนด์ ก.ย.๖๓ ๒๓๘๒๗ 

๔๓ น.ส.อรพรรณ แนบเน้ือ ๘๔๒๑๒ ธ.สาขาย่อยเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ก.ย.๖๓ ๒๓๘๒๗ 

๔๔ พ.อ.อ.สมจิตต์ เกิดประดิษฐ์ ๑๑๖๔๒ ธ.สาขารพ.ภูมิพล ก.ย.๖๓ ๒๓๘๒๗ 

๔๕ นายสิริเดช ประยูรโภคราช ๖๒๒๒๗ ธ.สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง ก.ย.๖๓ ๒๓๘๒๗ 

๔๖ นายหยด มะลิวงษ์ ๓๗๗๗๖ ธ.สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง ก.ย.๖๓ ๒๓๘๒๗ 

๔๗ นางสมสมัย ต่างใจ ๔๑๙๔๑ ธ.สาขาบก.ทอ. ก.ย.๖๓ ๒๓๘๒๗ 

๔๘ น.ส.ลลิตา ต่างใจ ๘๒๑๐๖ ธ.สาขาบก.ทอ. ก.ย.๖๓ ๒๓๘๒๗ 

๔๙ พ.อ.อ.นิติพงค ์ ชยางกูร ณ อยุธยา ๙๕๕๑๑ ขส.ทอ. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๕๐ พ.อ.อ.ส าเริง อินทรสาร ๘๗๑๘๗ บน.๔๑ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๕๑ พ.อ.อ.ภคัพล ลาภเวช ๘๙๐๗๘ บน.๒ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๕๒ จ.อ.พันธกานต์ มีมาก ๘๓๗๗๗ คปอ. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๕๓ จ.อ.ณัฐกร ทัศบุตร ๙๕๘๖๑ บน.๒๑ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๕๔ จ.ท.ธงชัย เนตรแสง ๗๖๗๘๑ กพ.ทอ. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๕๕ น.ท.ภูพิชญ ์ เฟ่ืองวรวงศ์ ๖๘๐๐๔ รพ.ภูมิพล พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๕๖ นางชนนนาถ เฟ่ืองวรวงศ์ ๖๘๐๐๕ รพ.ภูมิพล พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๕๗ น.อ.อัฐกร โพธิสุวรรณ ๗๓๙๐๖ ยศ.ทอ. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๕๘ จ.ต.สุปวีณ์ อุปการ ๙๔๗๙๗ อย. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๕๙ จ.ท.วณิกคร จันทร์ปลั่ง ๘๓๔๓๙ อย. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๖๐ จ.ท.นิมิตต์ มากผาสขุ ๙๓๕๘๕ อย. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๖๑ จ.อ.ชวลิต แก้วดา ๘๒๕๔๖ อย. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๖๒ จ.ต.ชัยวุฒ ิ หาญสมบัติ ๙๓๕๑๘ อย. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๖๓ จ.ต.พงศกร หาบุญม ี ๙๗๐๔๕ อย. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๖๔ จ.ต.ปรัชญา พิมพาค า ๙๙๓๙๗ อย. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๖๕ จ.ต.นครินทร ์ คุ้มเขว้า ๙๙๒๘๗ อย. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๖๖ จ.ต.ธนพล คงชาวนา ๙๙๓๔๑ อย. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๖๗ จ.ต.ณรงค์รัชช ์ สอนสินฐิติ ๙๙๒๐๘ อย. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๖๘ จ.ท.สยาม ใคล้แค ๘๓๕๗๓ อย. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๖๙ จ.ต.ชนะตะวัน ตันทะสุข ๙๙๕๕๐ อย. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๗๐ จ.ต.จักนริณ นกแก้ว ๙๙๓๘๘ อย. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 
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๗๑ จ.ต.เมธาสิทธิ ์ เหมือนทอง ๙๙๕๔๓ อย. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๗๒ จ.ต.พงศ์วรศิ ผัดโพธิ์ ๙๙๒๙๒ อย. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๗๓ จ.ต.อัจฉริยะ หอมขจร ๙๗๔๘๕ อย. พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๗๔ พลฯกฤษฎา รักษาพล ๙๘๑๓๙ บน.๒ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๗๕ พลฯจักรพรรดิ ดิไธสง ๙๗๘๕๓ บน.๒ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๗๖ พลฯจุมพล คลังพระศร ี ๙๗๘๕๙ บน.๒ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๗๗ พลฯเจริญ สุภาฉาย ๙๗๘๖๒ บน.๒ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๗๘ พลฯเจษฎา จันสุราช ๙๗๘๔๔ บน.๒ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๗๙ พลฯณัฐพล ชุ่มย้ิม ๙๘๑๔๐ บน.๒ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๘๐ พลฯธนพล โชติชุ่ม ๙๗๘๖๕ บน.๒ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๘๑ พลฯมนัส อ่อนละมุล ๙๗๘๕๔ บน.๒ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๘๒ พลฯเรวัติ จ าเริญลาภ ๙๗๘๕๒ บน.๒ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๘๓ พลฯศตวรรษ ณ วิชา ๙๗๘๔๒ บน.๒ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๘๔ พลฯสมพร เอียดจะบก ๙๗๘๕๘ บน.๒ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๘๕ พลฯสมหมาย พินิจรัมย์ ๙๗๘๖๓ บน.๒ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๘๖ พลฯสุทัศน์ ญานสาร ๙๗๘๕๗ บน.๒ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๘๗ พลฯสุริโย รุ่งแสง ๙๗๘๔๓ บน.๒ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๘๘ พลฯอภิเดช ศรีอภัย ๙๗๘๕๑ บน.๒ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 

๘๙ พลฯเอกลักษณ์ ทับทิมกลาง ๙๗๘๖๐ บน.๒ พ.ย.๖๓ ๒๔๐๑๔ 
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