
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ฉบับนี้ พบกับ....  

“พรกิไทย  กระชาย สมนุไพรไทย กบั เมนชูสูขุภาพ” ในสาระ

นา่รู ้

 

วารสาร การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
                    ฉบับประจ ำเดือน สิงหำคม ๒๕๖๕ 

                ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๒๙๓ 



 

 

สถำนภำพสมำชิก ณ สิ้นเดือน กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
ประเภท จ ำนวน 

สมำชิกทัง้หมด                ๗๑,๘๕๘ คน 
สมำชิกขึ้นทะเบยีน เดือน ก.ค.๖๕ 

.๕๘ 

                      ๔๗ คน 
สมำชิกถูกถอนสภำพชั่วครำว      -  คน                  

๑๐๙  คน  

รำยละเอียดสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
ข้อมูล จ ำนวน 

ตั้งแต่อันดับศพที่   ๒๖๓๕๐ – ๒๖๔๖๑ 
จ ำนวนสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน ก.ค.๖๕                    ๑๑๒ ศพ 

อัตรำเงินสงเครำะห์ค่ำจัดกำรศพต่อ ๑ ศพ                        ๓ บำท 
รวมยอดเกบ็เงินสงเครำะห์ ในเดือน ส.ค.๖๕ 

ค.๖๑ 
                      ๓๓๖ บำท 

  
 

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

สมำชิกถึงแก่ควำมตำย เพศชำย    ๖๔ ศพ 

 

๕๗.๑๔ 
สมำชิกถึงแก่ควำมตำย เพศหญงิ    ๔๘ ศพ ๔๒.๘๖ 

สมำชิกถึงแก่ควำมตำย อำยตุ่ ำกวำ่ ๖๐ ป ี      ๗ ศพ 

 ๕  

        ๖.๒๕ 
สมำชิกถึงแก่ควำมตำย อำยุสงูกว่ำ ๖๐ ป ี   ๑๐๕ ศพ ๙๓.๗๕ 

 

  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  ก.ค.๖๕ หน้า ๑ 

ล าดับ รายชื่อ 
เลข

ทะเบียน 
อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าหัก สังกัด 

ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพที่ 

๑ ร.ต.ประเทือง เกตุการณ์ ๖๐๗๙๕ ๖๗     นอกสังกัด ๒๖๓๕๐ 

๒ นางปรุง มณีเอี่ยม ๓๐๑๙๑ ๘๙     นอกสังกัด ๒๖๓๕๑ 

๓ ร.ต.บุญมา ร่มพูลผล ๑๑๔๓๘ ๗๓     นอกสังกัด ๒๖๓๕๒ 

๔ นางทองดี ศรีเจริญ ๖๐๕๓ ๘๓     นอกสังกัด ๒๖๓๕๓ 

๕ นางกิมลี้ บัลลังก ์ ๔๔๖๔๓ ๘๗     นอกสังกัด ๒๖๓๕๔ 

๖ นายวีระ ศรีอินทร ์ ๖๑๘๑๘ ๖๖     นอกสังกัด ๒๖๓๕๕ 

๗ นางบุญศร ีพิภักดี ๒๒๘๔๘ ๘๘ มารดาภรรยา พ.อ.อ.สามารถ เต็มชื่น นอกสังกัด ๒๖๓๕๖ 

๘ นางเฉลียว จันทร ๔๒๔๙ ๘๘ มารดา นางนงนุช รักขิตตธรรม นอกสังกัด ๒๖๓๕๗ 

๙ พล.อ.ต.ธนะชัย รอดสุทธิ ๕๑๕๒๖ ๘๗     นอกสังกัด ๒๖๓๕๘ 

๑๐ นายจ านงค์ ส าแดงฤทธ์ิ ๒๒๖๑๑ ๘๖     นอกสังกัด ๒๖๓๕๙ 

๑๑ ร.ท.ธนาคม เทศแก่น ๕๓๖๗๙ ๕๘     สอ.ทอ. ๒๖๓๖๐ 

๑๒ ร.ต.นิด หงีสง่า ๔๑๔๘๙ ๗๕     นอกสังกัด ๒๖๓๖๑ 

๑๓ นายเสาร์ สุขเจริญ ๖๙๐๒ ๙๓     นอกสังกัด ๒๖๓๖๒ 

๑๔ นางระเบียบ ชูวารีย์ ๒๖๓๐๗ ๘๗     นอกสังกัด ๒๖๓๖๓ 

๑๕ ร.อ.วิเชียร ธีรชาติธ ารง ๖๕๕๖ ๘๔     นอกสังกัด ๒๖๓๖๔ 

๑๖ น.ท.บุญสม วิเชียรวรรณ ๓๓๒๗๐ ๘๓     นอกสังกัด ๒๖๓๖๕ 

๑๗ นางเชื้อ กลิ่นหวล ๑๔๘๙๔ ๘๘ มารดาภรรยา น.ต.ยุทธภูมิ ย่ีสุ่นแก้ว นอกสังกัด ๒๖๓๖๖ 

๑๘ นายแฉล้ม จันทราช ๓๓๐๗๖ ๖๔ สามี นางทองสร้อย จันทราช นอกสังกัด ๒๖๓๖๗ 

๑๙ นางบ๊ะ ศักด์ิณรงค ์ ๔๔๑๖ ๘๙     นอกสังกัด ๒๖๓๖๘ 

๒๐ ร.อ.สมพงษ์ เขียนสา ๗๐๔๔๕ ๗๗     นอกสังกัด ๒๖๓๖๙ 

๒๑ พ.อ.อ.จิรศักด์ิ สัจจโสภณ ๔๕๙๙๔ ๗๕     นอกสังกัด ๒๖๓๗๐ 

๒๒ นางบุญให้ ชูสุวรรณ ๔๗๙๖ ๙๑     นอกสังกัด ๒๖๓๗๑ 

๒๓ นางรัมภา บุญเจริญ ๖๘๘๒๙ ๙๖ มารดา น.อ.หญิงขนิษฐา โคสลัก นอกสังกัด ๒๖๓๗๒ 

๒๔ นางบุญยัง ประพฤติ ๕๓๓๓๐ ๗๖ มารดาภรรยา พ.อ.อ.พงษ์พันธ์ุ หาดี กซอ.1 ชอ. ๒๖๓๗๓ 

๒๕ นางอนงค์พรรณ วิสารทนันท์ ๓๘๕๔๒ ๗๑ ภรรยา ร.ต.ทรงวุฒิ วิสารทนันท ์ นอกสังกัด ๒๖๓๗๔ 

๒๖ ร.ท.กอบเกียรติ พิทักษ์พล ๑๒๙๖๓ ๖๖     นอกสังกัด ๒๖๓๗๕ 

๒๗ ร.อ.ภูวดล จุฑามาศ ๕๙๒๓ ๖๙     นอกสังกัด ๒๖๓๗๖ 

๒๘ ร.ต.สมชัย เรืองเดช ๔๑๙๕๗ ๗๕     นอกสังกัด ๒๖๓๗๗ 

๒๙ นางสุดา จ๋ายประยูร ๒๓๓๖๑ ๘๒ ภรรยา น.อ.ชุบ จ๋ายประยูร นอกสังกัด ๒๖๓๗๘ 

๓๐ นายสมเกียรติ ดีงาม ๓๐๗๔๑ ๗๐     นอกสังกัด ๒๖๓๗๙ 
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๓๑ นางจันทร์สุข รักเผ่า ๓๔๑๕ ๙๔     นอกสังกัด ๒๖๓๘๐ 

๓๒ นางแฉล้ม ศรีถวิล ๔๒๗๕๖ ๙๐ มารดาภรรยา ร.ต.ฉลอง  เปรื่องเวทย์ นอกสังกัด ๒๖๓๘๑ 

๓๓ นายวันชาติ ผลนาค ๘๗๐๕๙ ๕๖     นอกสังกัด ๒๖๓๘๒ 

๓๔ นายใช้ เพ่ิมทองอินทร์ ๑๓๖๒๘ ๑๐๓ บิดา พล.อ.ท.ช านาญ  เพ่ิมทองอินทร์ นอกสังกัด ๒๖๓๘๓ 

๓๕ นายสรรพสิทธ์ิ สุวรรณโคตร ๕๙๙๖๐ ๖๓     นอกสังกัด ๒๖๓๘๔ 

๓๖ น.ท.ญาณพจน์ ค าต๋ัน ๖๖๐๕๐ ๓๘     ศปอว.ทอ. ๒๖๓๘๕ 

๓๗ นางวรรณะ แสงเงิน ๑๑๘๔๙ ๘๙     นอกสังกัด ๒๖๓๘๖ 

๓๘ นายสมศักด์ิ เปี่ยมใย ๓๔๕๐๐ ๘๐     นอกสังกัด ๒๖๓๘๗ 

๓๙ น.ท.จ าเนียร เอกฐิน ๒๕๗๓๖ ๘๔     นอกสังกัด ๒๖๓๘๘ 

๔๐ นางบ่วย เพชรสน ๔๗๙๙๐ ๙๑ มารดาภรรยา ร.ท.อ าพร อ่วมนะ นอกสังกัด ๒๖๓๘๙ 

๔๑ นายโสฬส สีชาแอน ๘๗๒๑๗ ๔๔     สพ.ทอ. ๒๖๓๙๐ 

๔๒ น.ท.ชลอ พฤกเกษม ๓๙๕๑๐ ๗๖     นอกสังกัด ๒๖๓๙๑ 

๔๓ พล.อ.อ.สมศักด์ิ วรฉัตร ๒๗๘๖๙ ๘๒     นอกสังกัด ๒๖๓๙๒ 

๔๔ นางมณี ปานทั่ง ๖๘๘๒๗ ๗๖     นอกสังกัด ๒๖๓๙๓ 

๔๕ น.อ.วิชิต เปรมสวัสด์ิ ๒๓๑๕๓ ๘๖     นอกสังกัด ๒๖๓๙๔ 

๔๖ นางเอ่ียม โพธิศิลา ๘๒๕๒ ๙๑     นอกสังกัด ๒๖๓๙๕ 

๔๗ นางสุรินทร ์กล้วยไม้ ๑๘๐๐๐ ๘๒ มารดา ร.ต.จิต กล้วยไม้ นอกสังกัด ๒๖๓๙๖ 

๔๘ ร.ต.ไพบูลย์ ชมเชย ๒๘๗๒๔ ๗๕     นอกสังกัด ๒๖๓๙๗ 

๔๙ นางชั้น มีสง่า ๑๘๔๕๔ ๘๕ มารดา พ.อ.อ.วันเดิม มีสง่า ศวอ.ทอ. ๒๖๓๙๘ 

๕๐ ร.ต.เน่ือง พูนบางยุง ๔๙๗๖๒ ๘๓ บิดาภรรยา ร.ท.ณรงค ์ พูนบางยุง นอกสังกัด ๒๖๓๙๙ 

๕๑ นางทองใบ ทองศร ี ๑๑๖๔๗ ๙๐ มารดาภรรยา ร.ต.สถิต แกแง้ว นอกสังกัด ๒๖๔๐๐ 

๕๒ นางทิพวรรณ มาธรรม ๘๑๒๑๖ ๖๔ มารดา พ.อ.ต.หญิงวิลาวรรณ มาธรรม กง.ทอ. ๒๖๔๐๑ 

๕๓ นางลัดดาวัลย์ ฤทธ์ิเกรียง ๗๗๒๘๘ ๖๕ มารดา น.ท.สิทธิพงษ์ ฤทธ์ิเกรียง ขว.ทอ. ๒๖๔๐๒ 

๕๔ น.ส.อัมพร จุลละทรัพย์ ๕๓๑๓๑ ๖๔     นอกสังกัด ๒๖๔๐๓ 

๕๕ ร.ต.แก้ว อ่วมดี ๑๔๖๖๗ ๗๘     นอกสังกัด ๒๖๔๐๔ 

๕๖ นายสว๊ิก คนสันทัด ๑๒๘๒๑ ๗๒     นอกสังกัด ๒๖๔๐๕ 

๕๗ น.อ.จ านอง หนองตะไกร ๑๔๓๑๗ ๘๑     นอกสังกัด ๒๖๔๐๖ 

๕๘ น.ท.มนตรี นาคะนคร ๕๙๗๕ ๖๙     นอกสังกัด ๒๖๔๐๗ 

๕๙ น.อ.พงษ์เทพ พันธ์ประสิทธ์ิ ๔๒๔๑๕ ๖๓     นอกสังกัด ๒๖๔๐๘ 

๖๐ น.อ.หญิงโสภา อุสันโน ๕๖๐๒๕ ๘๖     นอกสังกัด ๒๖๔๐๙ 
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๖๑ นางส าลี เหมรา ๗๑๗๘๒ ๑๐๐     นอกสังกัด ๒๖๔๑๐ 

๖๒ นายบุญเทียน หลอดทอง ๒๘๘๘๑ ๘๑ บิดาภรรยา ร.อ.อ าพัน จรัสรัตนโชติ สพ.ทอ. ๒๖๔๑๑ 

๖๓ พ.อ.อ.ส าราญ น้อยยาโน ๗๒๒๔๓ ๕๒     ชอ. ๒๖๔๑๒ 

๖๔ นายสานิตย์ พงษ์หว่ัน ๔๕๗๐๓ ๖๑     นอกสังกัด ๒๖๔๑๓ 

๖๕ ร.ต.วรชัย งามสมทรัพย์ ๑๙๖๒๕ ๗๗     นอกสังกัด ๒๖๔๑๔ 

๖๖ นางลี แก้วพรม ๔๔๒๘๖ ๘๒ มารดา นางอุษา แก้วพรม นอกสังกัด ๒๖๔๑๕ 

๖๗ พ.อ.อ.มนูญ มณีวรรณ ๖๐๑๕ ๘๐     นอกสังกัด ๒๖๔๑๖ 

๖๘ น.อ.ประเวศ ลีลาไว ๒๓๗๐๕ ๘๕     นอกสังกัด ๒๖๔๑๗ 

๖๙ จ.อ.มานิตย์ หินพลอย ๖๐๐๐ ๘๐     นอกสังกัด ๒๖๔๑๘ 

๗๐ นางไพเราะ เชิงไกรยัง ๔๗๓๖๔ ๘๓ มารดา ร.อ.ฉัตร เชิงไกรยัง นอกสังกัด ๒๖๔๑๙ 

๗๑ น.ท.ปรีชา เมตไตรย์ ๒๒๙๑๑ ๙๔     นอกสังกัด ๒๖๔๒๐ 

๗๒ นางปิ่น เม่นแย้ม ๓๖๙๙๕ ๙๘ มารดา น.อ.ศักด์ิชัย เม่นแย้ม นอกสังกัด ๒๖๔๒๑ 

๗๓ พล.อ.ต.เสถียร เขมากโรทัย ๑๓๘๐๘ ๗๗     นอกสังกัด ๒๖๔๒๒ 

๗๔ นางจรรยา บุญถนอม ๔๒๗๒๒ ๘๙ มารดา ร.ท.จิระศักด์ิ บุญถนอม นอกสังกัด ๒๖๔๒๓ 

๗๕ น.อ.ก าแหง ปานะสูตร ๓๗๘๒๙ ๗๖     นอกสังกัด ๒๖๔๒๔ 

๗๖ นางกัลยา ธนรักษ์ ๑๒๒๕๖ ๙๔ มารดาสามี นางมารศร ีธนรักษ์ นอกสังกัด ๒๖๔๒๕ 

๗๗ น.ต.เศก ภู่เสวก ๔๓๒๓๘ ๕๘     นอกสังกัด ๒๖๔๒๖ 

๗๘ นายสม เสืออุดม ๓๓๗๗๕ ๘๒ บิดา ร.ต.ประเสริฐ เสืออุดม ชอ. ๒๖๔๒๗ 

๗๙ นางลินจง พยัคฆเพศ ๖๗๐๑๔ ๖๕ ภรรยา น.อ.ส าราญ พยัคฆเพศ นอกสังกัด ๒๖๔๒๘ 

๘๐ นางชูศร ีชูชมชื่น ๒๗๗๙๙ ๘๐ มารดา ร.อ.อนุชา  ชูชมชื่น นอกสังกัด ๒๖๔๒๙ 

๘๑ น.ท.สุนทร เขมะจารี ๙๗๔๙ ๙๐     นอกสังกัด ๒๖๔๓๐ 

๘๒ นางประเทือง ทิมฤกษ์ ๙๖๕๑ ๘๙     นอกสังกัด ๒๖๔๓๑ 

๘๓ นายเฉลียว ศรีสุข ๒๒๓๐๒ ๘๓ บิดา น.อ.ประจง ศรีสุข ขว.ทอ. ๒๖๔๓๒ 

๘๔ นางฉลวย นาคะอภิ ๖๙๙๔๑ ๙๘     นอกสังกัด ๒๖๔๓๓ 

๘๕ พ.อ.อ.เกษม จยาวรรณ ๔๕๙๘๖ ๘๑     นอกสังกัด ๒๖๔๓๔ 

๘๖ นางเสถียร ปิ่นมณี ๓๑๔๕๓ ๘๕ มารดา น.อ.หญิงรัชตา กิตตินนทฤทธ์ิ นอกสังกัด ๒๖๔๓๕ 

๘๗ ร.ต.ปองศักด์ิ ศิรินาม ๖๙๔๔๒ ๗๘     นอกสังกัด ๒๖๔๓๖ 

๘๘ นายบุญเลิศ มีกุศล ๔๕๑๖๗ ๗๒     นอกสังกัด ๒๖๔๓๗ 

๘๙ น.ส.สุนีย์ แผ้วสอาด ๓๒๑๖๓ ๘๓     นอกสังกัด ๒๖๔๓๘ 

๙๐ นายเจียน หินอ่อน ๗๑๗๒๓ ๙๑ บิดา ร.ต.สุรพล หินอ่อน นอกสังกัด ๒๖๔๓๙ 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ถึงแก่กรรมใน  ก.ค.๖๕ หน้า ๔ 

ล าดับ รายชื่อ เลขทะเบียน อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าหัก สังกัด 
ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพที่ 

๙๑ นางบุญศร ีบัวแย้ม ๒๖๕๕๓ ๘๗     นอกสังกัด ๒๖๔๔๐ 

๙๒ พล.อ.ต.วรวุฒิ จันทโรจวงค ์ ๖๖๗ ๙๑     นอกสังกัด ๒๖๔๔๑ 

๙๓ นางศิริภรณ ์กลิ่นเกลา ๑๐๔๓ ๘๗     นอกสังกัด ๒๖๔๔๒ 

๙๔ น.ท.หญิงโภชนา แหยมศรีไทร ๒๕๙๕๔ ๘๓     นอกสังกัด ๒๖๔๔๓ 

๙๕ นางสมใจ แย้มขยาย ๓๕๔๔ ๘๒ มารดา พ.อ.อ.ธนูชัย แย้มขยาย บน.๔๖ ๒๖๔๔๔ 

๙๖ นายธัญญา เจริญชัย ๕๘๑๘๒ ๗๓ บิดา ร.ท.ณัฐวุฒิ เจริญชัย บน.๒๑ ๒๖๔๔๕ 

๙๗ นายริ่น ทองค า ๔๘๕๔๓ ๙๓ บิดา ร.ต.หญิงบุญเรือน ทองค า นอกสังกัด ๒๖๔๔๖ 

๙๘ นายลอย ปัชชา ๓๖๕๔๓ ๘๓ บิดา น.อ.ประดิษฐ์ ปัชชา ยศ.ทอ. ๒๖๔๔๗ 

๙๙ ร.ต.มนตรี นวะมะรัตน ๙๕๙๓ ๘๘     นอกสังกัด ๒๖๔๔๘ 

๑๐๐ น.อ.สวัสด์ิ จ่าภา ๒๔๒๒๑ ๘๘     นอกสังกัด ๒๖๔๔๙ 

๑๐๑ ร.ต.นิวัติ เนตรนุช ๒๖๕๐๒ ๙๕     นอกสังกัด ๒๖๔๕๐ 

๑๐๒ นางสุภิดา  วรกุลพัชร ๗๑๙๒๓ ๖๗ ภรรยา น.ท.ประสงค ์ข าประดิษฐ์ นอกสังกัด ๒๖๔๕๑ 

๑๐๓ น.ต.ประกอบ ศรีพรหม ๒๒๖๙๘ ๗๔     นอกสังกัด ๒๖๔๕๒ 

๑๐๔ นางบุญชู นาสวน ๓๙๖๗๗ ๗๘     นอกสังกัด ๒๖๔๕๓ 

๑๐๕ นางจินตนา ค าคงเกลี้ยง ๕๔๙๓๔ ๖๓     นอกสังกัด ๒๖๔๕๔ 

๑๐๖ นายนพพร อ่อนเร่ง ๕๗๔๙๒ ๕๒     รร.การบิน ๒๖๔๕๕ 

๑๐๗ นางกัลยา มูลจวง ๒๘๗๘๙ ๗๗ มารดาภรรยา พ.อ.อ.โอภาส จอมพุก สพ.ทอ. ๒๖๔๕๖ 

๑๐๘ นายประวิง พันธ์ุไพโรจน์ ๕๒๑๔ ๙๕ บิดาภรรยา ร.ต.โชคชัย  วิภาศินนท์ นอกสังกัด ๒๖๔๕๗ 

๑๐๙ นางสมรวย มารศร ี ๑๑๖๗๒ ๘๔ มารดา ร.ท.อนุรัตน์ มารศร ี ขส.ทอ. ๒๖๔๕๘ 

๑๑๐ น.ท.สมศักด์ิ ใจท้วม ๑๔๔๘๐ ๗๖     นอกสังกัด ๒๖๔๕๙ 

๑๑๑ น.ท.หญิงเขมิกา ราชประสิทธ์ิ ๓๒๑๒๖ ๖๕     นอกสังกัด ๒๖๔๖๐ 

๑๑๒ พ.อ.อ.สันต์ชัย จันทนากร ๑๐๓๐๕ ๗๙     นอกสังกัด ๒๖๔๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห ์ทอ.ข้ึนทะเบียน ๐๑ ก.ค.๖๕  ถึง  ๓๑ ก.ค.๖๕ (เริ่มช าระศพที่ ๒๖๔๓๘)  หน้า ๑ 

ล าดับ 
เลข

ทะเบียน 
รายชื่อ อายุ 

เก่ียวข้อง
เป็น 

ชื่อผู้น าสมัคร ชื่อผู้น าหัก สังกัด 

๑ ๑๐๑๓๙๐ พ.อ.ท. สุรสีห์ มั่นคง  ๒๗       บน.๔๖ 

๒ ๑๐๑๓๙๑ น.ท. จักรกฤษ์ วรกุลพาณิชย์  ๓๙       พอ. 

๓ ๑๐๑๓๙๒ น.ส. ภาวิดา ลิ้มตระกูล  ๓๗ ภรรยา น.ท.จักรกฤษ์ วรกุลพาณิชย์ น.ท.จักรกฤษ์ วรกุลพาณิชย์ พอ. 

๔ ๑๐๑๓๙๓ นาย ธีรยุทธ พูลสวัสด์ิ  ๓๘ บุตร ร.ท.สุมล พูลสวัสด์ิ ร.ท.สุมล พูลสวัสด์ิ บน.๕ 

๕ ๑๐๑๓๙๔ พ.อ.อ. ศุภฤกษ์ จินดาธัญธิติ  ๓๐       ยศ.ทอ. 

๖ ๑๐๑๓๙๕ นาง สายพิณ สุขเหลือ  ๕๔ มารดา จ.ท.สาธิต สุขเหลือ จ.ท.สาธิต สุขเหลือ ชอ. 

๗ ๑๐๑๓๙๖ น.ส. สุวรรณี สุวรรณรัญ  ๒๒ บุตร นายนพพร สุวรรณรัญ นายนพพร สุวรรณรัญ นอกสังกัด 

๘ ๑๐๑๓๙๗ น.ส. อุษณีย์ งามข า  ๓๕ ภรรยา น.ท.สหเทพ   สอนหลักทรัพย์   นอกสังกัด 

๙ ๑๐๑๓๙๘ นาย ด ารงศักด์ิ โต๊ะเงิน  ๓๓ พ่ีชาย จ.อ.หญิงอารียา โต๊ะเงิน จ.อ.หญิงอารียา โต๊ะเงิน พอ. 

๑๐ ๑๐๑๓๙๙ พ.อ.อ. อัตถ์วัฒน์ ทวีสุวรรณไกร  ๓๐       คปอ. 

๑๑ ๑๐๑๔๐๐ จ.ท. พิพัฒน์ ปัญโญวาท  ๓๓       บน.๔๑ 

๑๒ ๑๐๑๔๐๑ พ.อ.ท. ยศพันธ์ สุริยฉาย  ๓๘       บน.๔๑ 

๑๓ ๑๐๑๔๐๒ น.ส. สาทิสรัตน์ พรหมโชติ  ๓๔       บน.๔๑ 

๑๔ ๑๐๑๔๐๓ พ.อ.อ. ปฐมพงษ์ ช่วยนา  ๓๗       บน.๕๖ 

๑๕ ๑๐๑๔๐๔ พ.อ.อ. นราวุฒิ รื่นเริงใจ  ๓๓       บน.๕๖ 

๑๖ ๑๐๑๔๐๕ พ.อ.อ. สิทธิ เทพนิมิตร  ๓๒       บน.๕๖ 

๑๗ ๑๐๑๔๐๖ พ.อ.ท. ศิริชัย ขาวศิริ  ๒๗       บน.๕๖ 

๑๘ ๑๐๑๔๐๗ จ.อ. ศราวุฒิ อินทะเอียด  ๒๓       บน.๕๖ 

๑๙ ๑๐๑๔๐๘ จ.ต. เฉลิมชัย เหมี้ยงยา  ๒๑       กบ.ทอ. 

๒๐ ๑๐๑๔๐๙ จ.ต.หญิง กาณฑส์ุภัค อโนทัย  ๒๑       บน.๖ 

๒๑ ๑๐๑๔๑๐ ว่าที่ พ.ต. คเณศภณ อโนทัย  ๕๒ บิดา จ.ต.หญิง กาณฑ์สุภัค อโนทัย  จ.ต.หญิง กาณฑ์สุภัค อโนทัย  บน.๖ 

๒๒ ๑๐๑๔๑๑ นาง ภัทรภรณ์ อโนทัย  ๔๘ มารดา จ.ต.หญิง กาณฑ์สุภัค อโนทัย  จ.ต.หญิง กาณฑ์สุภัค อโนทัย  บน.๖ 

๒๓ ๑๐๑๔๑๒ จ.อ. คณพศ แสงประจวบ  ๒๖       บน.๒ 

๒๔ ๑๐๑๔๑๓ จ.ต. กฤษณพัฒน์ กังอิ่ม  ๒๖       บน.๒ 

๒๕ ๑๐๑๔๑๔ จ.ต. ปัญญาวุฒิ ดังกลาง  ๓๐       บน.๒ 

๒๖ ๑๐๑๔๑๕ พ.อ.อ. จักร เมืองมณี  ๓๖       บน.๔๖ 

๒๗ ๑๐๑๔๑๖ น.ส. ณัฐพัชร์ อัครเรืองโสภิญ  ๔๐ บุตร ร.ต.สมชาย เหมือนจีน ร.ต.สมชาย เหมือนจีน นอกสังกัด 

๒๘ ๑๐๑๔๑๗ นาย กชณัช นาคหาดกระบือ  ๕๕ บิดา น.ส.ชิสาพัชร์ ใจแปลง น.ส.ชิสาพัชร์ ใจแปลง กพ.ทอ. 

๒๙ ๑๐๑๔๑๘ น.ส. ชไมพร พุ่มสว่าง  ๓๑       สก.ทอ. 

๓๐ ๑๐๑๔๑๙ พ.อ.อ. วชัรากร งามเจรญิ  ๓๖       ชย.ทอ. 
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๓๑ ๑๐๑๔๒๐ น.ส. ปาริชาติ รักษาชาติ  ๔๐       ชย.ทอ. 

๓๒ ๑๐๑๔๒๑ นาย กิตต์ินิธิภพ แก้วสีไว  ๓๑       ขว.ทอ. 

๓๓ ๑๐๑๔๒๒ จ.ต. อาณัติ วงษ์อารี  ๓๐       ขว.ทอ. 

๓๔ ๑๐๑๔๒๓ นาง ร าพึง พุ่มสว่าง  ๖๐ มารดา น.ส.ชไมพร พุ่มสว่าง น.ส.ชไมพร พุ่มสว่าง สก.ทอ. 

๓๕ ๑๐๑๔๒๔ พ.อ.อ. ธนบัตร จิตต์อ านวยศักดา  ๓๒       อย. 

๓๖ ๑๐๑๔๒๕ จ.ต. เจษฎา เจริญลาภ  ๒๙       ขว.ทอ. 

๓๗ ๑๐๑๔๒๖ นาง แก้วกัลยา พ่ึงขุนทด  ๕๐ มารดา จ.อ.ศุภฤกษ์ พ่ึงขุนทด จ.อ.ศุภฤกษ์ พ่ึงขุนทด บน.๔ 

๓๘ ๑๐๑๔๒๗ จ.ต. นฤพน แทนบุญ  ๓๐       บน.๖ 

๓๙ ๑๐๑๔๒๘ จ.ท. ศอรฟัน มะนอ  ๒๖       ขว.ทอ. 

๔๐ ๑๐๑๔๒๙ จ.ต.หญิง จุฑามาศ อาทรวิริยกุล  ๒๐       ศปอว.ทอ. 

๔๑ ๑๐๑๔๓๐ พ.อ.อ. ธราธาร มนนามอญ  ๓๑       บน.๒๓ 

๔๒ ๑๐๑๔๓๒ นาง ชุลีกร สรุะกูล  ๔๐ ภรรยา ร.ท.กนก  สุระกูล   นอกสังกัด 

๔๓ ๑๐๑๔๓๓ นาง อ านวย ธรรมราช  ๕๔ มารดา พ.อ.อ.กันต์ธร ธรรมราช พ.อ.อ.กันต์ธร ธรรมราช บน.๔๖ 

๔๔ ๑๐๑๔๓๔ พ.อ.อ. ศรัณย์รัชต์ รักษ์วงศ์ชนก  ๓๙       บน.๔๖ 

๔๕ ๑๐๑๔๓๕ พ.อ.ต. ธันวา เหย่ือแสวง  ๒๗       รร.การบิน 

๔๖ ๑๐๑๔๓๖ ร.อ. ศิรัส บุญชัย  ๔๐       รร.การบิน 

๔๗ ๑๐๑๔๓๗ พ.อ.ท. เกียรติก้อง จงเจริญวานิชย์ ๓๑       รร.การบิน 
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