
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ฉบับนี้ พบกับ....  
“  7 อาหารตา้นเครียด  ” ในสาระนา่รู ้

 

วารสาร การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 

                    ฉบับประจ ำเดือน มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
                ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๒๙๑ 



 

 

สถำนภำพสมำชิก ณ สิ้นเดือน พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
ประเภท จ ำนวน 

สมำชิกทัง้หมด                ๗๒,๐๓๖ คน 
สมำชิกขึ้นทะเบยีน เดือน พ.ค.๖๕ 

.๕๘ 

                      ๖๖ คน 
สมำชิกถูกถอนสภำพชั่วครำว      -  คน                  

๑๐๙  คน  

รำยละเอียดสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
ข้อมูล จ ำนวน 

ตั้งแต่อันดับศพที่   ๒๖๑๒๑ – ๒๖๒๔๘ 
จ ำนวนสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน พ.ค.๖๕                    ๑๒๘ ศพ 

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

ค.๖๑ 
                      ๓๘๔ บำท 

  
 

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

สมำชิกถึงแก่ควำมตำย เพศชำย    ๖๕ ศพ 

 

๕๐.๗๘ 
สมำชิกถึงแก่ควำมตำย เพศหญงิ    ๖๓ ศพ ๔๙.๒๒ 

สมำชิกถึงแก่ควำมตำย อำยตุ่ ำกวำ่ ๖๐ ป ี      ๘ ศพ 

 ๕  

        ๖.๒๕ 
สมำชิกถึงแก่ควำมตำย อำยุสงูกว่ำ ๖๐ ป ี  ๑๒๐ 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  พ.ค.๖๕ หน้า ๑ 

ล าดับ รายชื่อ เลขทะเบียน อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าหัก สังกัด 
ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพที่ 

๑ นางศรีไพร ท้าวประสิทธ์ิ ๑๔๗๘๗ ๘๘ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๒๑ 

๒ นางจงกล อัตถมณี ๔๒๕๓๒ ๗๔ ภรรยา น.ท.สุเทพ  อัตถมณี นอกสังกัด ๒๖๑๒๒ 

๓ นางฝุ่น จอกเกล็ด ๔๕๐๑๕ ๘๗ มารดา นายออม จอกเกล็ด นอกสังกัด ๒๖๑๒๓ 

๔ นายเช่า แก่นสม ๓๑๕๔๒ ๘๐ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๒๔ 

๕ พ.อ.ท.กระจ่าง อมรวงศ ์ ๒๐๐๔ ๘๙ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๒๕ 

๖ น.อ.หญิงสมจิต ไชยปะ ๒๓๔๒๙ ๘๔ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๒๖ 

๗ นางอุไร สิทธิศุข ๓๓๘๒๔ ๙๓ มารดาภรรยา ร.ต.มนัส  ยมจินดา นอกสังกัด ๒๖๑๒๗ 

๘ นางแตง วิจิตรแสง ๗๑๕๑๘ ๘๔ ภรรยา น.อ.สุรีย์ วิจิตรแสง นอกสังกัด ๒๖๑๒๘ 

๙ นางประทิน แก้ววิเศษ ๓๔๙๙๐ ๗๒ มารดาภรรยา นายสมัย บัวลอย นอกสังกัด ๒๖๑๒๙ 

๑๐ นางค าพันธ์ เหลื่อมเจริญ ๒๒๖๐๖ ๘๔ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๓๐ 

๑๑ พ.อ.อ.ชัยสิทธ์ิ มีกุศล ๔๙๖๘๓ ๗๗ บิดา น.ส.ทัศนีย์  มีกุศล รร.การบิน ๒๖๑๓๑ 

๑๒ นายสุรพล แฉ่งฉวี ๒๒๕๕๗ ๗๔ ญาติ พ.อ.อ.ชัยวัฒน์  โปรยสุวรรณ บน.๒ ๒๖๑๓๒ 

๑๓ นางสุนีย์ ธาดาธนานันท์ ๓๒๐๕๖ ๗๕ ภรรยา พ.อ.อ.จิรภัทร ธาดาธนานันท์ นอกสังกัด ๒๖๑๓๓ 

๑๔ ร.ต.วิโรจน์ ถากันหา ๔๐๖๙๖ ๗๕ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๓๔ 

๑๕ น.ท.บันเทิง ฤทธ์ิรุไทย ๗๐๔๔๑ ๗๗ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๓๕ 

๑๖ นางสมจิตร ค าวงศ์ ๓๑๖๘๘ ๘๘ มารดา น.ท.ชัยเจริญ ค าวงศ ์ นอกสังกัด ๒๖๑๓๖ 

๑๗ นางสงัด นกแก้ว ๑๖๔๐๕ ๘๗ มารดาภรรยา ร.ต.บรรยง ไชยกิจ นอกสังกัด ๒๖๑๓๗ 

๑๘ นางอุไร อยู่จรรยา ๓๒๒๖๐ ๘๓ ญาติ น.ท.หญิงจรรยา สุขสงวน นอกสังกัด ๒๖๑๓๘ 

๑๙ ร.ต.สุทธิพร อาคมานนท์ ๑๑๙๐๒ ๖๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๓๙ 

๒๐ นางผิน ชั่งสุวรรณ ๒๔๗๔๐ ๘๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๔๐ 

๒๑ นางจิตรา มีสัตย์ธรรม ๔๐๕๓๔ ๘๖ มารดา ร.ต.ประวิทย์ มีสัตย์ธรรม นอกสังกัด ๒๖๑๔๑ 

๒๒ ร.ต.อนันต์ จุ้ยข า ๘๕๙๓ ๘๘ บิดาภรรยา น.อ.สมชาย  ภู่สาร นอกสังกัด ๒๖๑๔๒ 

๒๓ นางสมจิตต์ รัฐอาจ ๒๕๗๕๔ ๘๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๔๓ 

๒๔ น.อ.เชาวน์ โพธิสุวรรณ ๑๓๒๘๒ ๘๔ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๔๔ 

๒๕ นางอุ่น เจริญการ ๘๙๐๒ ๙๔ ญาติ นางประนอม  เวียงทอง นอกสังกัด ๒๖๑๔๕ 

๒๖ นางหวาน บุม ี ๕๐๐๙๗ ๘๒ มารดา ร.อ.สามารถ บุม ี สอ.ทอ. ๒๖๑๔๖ 

๒๗ ร.ท.ประพันธ์ สุนันทะ ๔๗๕๗๒ ๖๓ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๔๗ 

๒๘ ร.ต.พยุงศักด์ิ เอ่ียมทัศน์ ๖๓๗๓๓ ๖๘ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๔๘ 

๒๙ นางสุดใจ ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา ๔๔๓๑๙ ๙๑ มารดา ร.ต.นนทศักด์ิ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นอกสังกัด ๒๖๑๔๙ 

๓๐ พ.อ.ต.วิทยา บุญวัง ๘๒๙๘๐ ๓๓ 
  

บน.๒๑ ๒๖๑๕๐ 

๓๑ พ.อ.อ.ส ารวม รื่นเริง ๑๐๔๕๗ ๘๕ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๕๑ 

๓๒ นางถนอม สุทธารัตน์ ๔๘๓๖๒ ๘๑ มารดาภรรยา น.ต.ส ารวย แตงเพ็ชร นอกสังกัด ๒๖๑๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ถึงแก่กรรมใน  พ.ค.๖๕ หน้า ๒ 

ล าดับ รายชื่อ เลขทะเบียน อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าหัก สังกัด 
ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพที่ 

๓๓ พล.อ.ต.สถาพร รัศมีพรหม ๒๐๖๙๕ ๗๒ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๕๓ 

๓๔ น.ท.พยุง ทับทอง ๕๐๓๖๙ ๘๐ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๕๔ 

๓๕ ร.ต.มงคล เนตรธานนท์ ๔๙๙๐๙ ๗๘ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๕๕ 

๓๖ นางช าเลือง พลอยน้อย ๔๑๘๙๓ ๗๒ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๕๖ 

๓๗ นายไสว มิ่งขวัญ ๗๙๒๒ ๙๘ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๕๗ 

๓๘ นางนวลพันธ์ แก้วนิล ๒๓๖๗๗ ๘๓ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๕๘ 

๓๙ ร.ต.หญิงประหยัด สุนทโรทก ๒๓๗๔๙ ๘๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๕๙ 

๔๐ ร.ต.หญิงอาภา เสาวดี ๕๐๙๑๙ ๘๑ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๖๐ 

๔๑ น.อ.สุดใจ พิมพ์แสง ๓๘๑๘๒ ๗๗ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๖๑ 

๔๒ นางย้อย ปาละกะวงษ ์ ๖๐๘๕ ๘๖ ญาติ นางจ ารัสลักษณ ์ ประทุมแสง นอกสังกัด ๒๖๑๖๒ 

๔๓ นายสุภกิณห์ ป้านภูมิ ๑๐๑๑๔๙ ๕๕ บิดา พ.อ.ท.ชลวิทย์ ป้านภูมิ บน.๒๑ ๒๖๑๖๓ 

๔๔ นางเฉลา เล็ดรอด ๘๖๘๓ ๗๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๖๔ 

๔๕ นางค าเพียร ยารังษ ี ๑๑๗๕๙ ๗๔ มารดา น.ต.สายชล ยารังษ ี ขส.ทอ. ๒๖๑๖๕ 

๔๖ นางบุบผา พุ่มเกิด ๓๕๕๑๘ ๘๑ มารดา น.อ.ธเนศวร พุ่มเกิด กพ.ทอ. ๒๖๑๖๖ 

๔๗ นายจัตุรพล สุวรรณวัฒน์ ๑๖๗๖๘ ๖๘ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๖๗ 

๔๘ นายเชื่อม เนวชื่น ๓๓๘๕ ๘๐ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๖๘ 

๔๙ นางศิริพันธ์ เผือกสกนธ์ ๑๐๘๓ ๙๑ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๖๙ 

๕๐ ร.ต.ธงชัย ทัพอภินันท์ ๑๗๕๙๗ ๗๗ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๗๐ 

๕๑ จ.ท.ณัฐพล โตะยู ๑๐๐๖๗๐ ๒๑ 
  

บน.๗ ๒๖๑๗๑ 

๕๒ นางแป้น จ าเนียรกาล ๑๘๑๗๒ ๘๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๗๒ 

๕๓ นางไฉน อาจหาญ ๔๖๗๓๙ ๗๘ มารดา พ.อ.อ.ภาณุวัฒน์  อาจหาญ บน.๒๑ ๒๖๑๗๓ 

๕๔ นางหนูแดง บุญแก้ว ๗๑๗๖๑ ๘๘ มารดาภรรยา พ.อ.อ.สมเดช  สุขเรืองรอง นอกสังกัด ๒๖๑๗๔ 

๕๕ นางสุพรรณ อุดมโชค ๑๓๖๙ ๙๐ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๗๕ 

๕๖ นางเล็ก สักเนตร์ ๔๘๘๙๕ ๘๙ มารดาภรรยา นายประหยัด เพ็ชรอินทร์ นอกสังกัด ๒๖๑๗๖ 

๕๗ น.ท.สมหวัง ฆ้องกลาง ๒๔๑๘๑ ๘๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๗๗ 

๕๘ นายกล้า แย้มกลัด ๘๖๒๕ ๘๘ สามี นางพยัพ  แย้มกลัด นอกสังกัด ๒๖๑๗๘ 

๕๙ พ.อ.อ.สมยศ ไทยคง ๗๖๑๗ ๗๓ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๗๙ 

๖๐ นางอุไร ไขว้พันธ์ุ ๓๒๕๘๖ ๙๐ มารดา น.อ.หญิงวัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ นอกสังกัด ๒๖๑๘๐ 

๖๑ ร.ต.พินิจ วิจารณ์ ๙๐๙๘ ๙๐ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๘๑ 

๖๒ นางวิไล โมกขมุล ๑๒๐๖๕ ๘๑ มารดา น.ท.อรรถวีร์ โมกขมุล ขส.ทอ. ๒๖๑๘๒ 

๖๓ ร.ต.ทศทิศ โอสถานนท์ ๒๔๗๑๕ ๘๗ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๘๓ 

๖๔ ด.ต.ทองสุข ต้นบุญ ๕๙๒๗๘ ๗๓ บิดา น.ท.หญิงเบญจมาภรณ์ ต้นบุญ พอ. ๒๖๑๘๔ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ถึงแก่กรรมใน  พ.ค.๖๕ หน้า ๓ 

ล าดับ รายชื่อ เลขทะเบียน อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าหัก สังกัด 
ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพที่ 

๖๕ นางปราณี โพธิสัตย์ ๒๘๒๐๒ ๙๓ มารดา น.อ.หญิง ยุพดี  โพธิสัตย์ นอกสังกัด ๒๖๑๘๕ 

๖๖ นางพ่วง นนท์ช้าง ๔๔๑๕๘ ๘๙ มารดาภรรยา ร.ต.จอม พัดเพ่ิม นอกสังกัด ๒๖๑๘๖ 

๖๗ นางกัลยา สัตตพงศ์ ๑๒๕๙ ๘๒     นอกสังกัด ๒๖๑๘๗ 

๖๘ นางจ ารัส สุวรรณรัญ ๒๖๒๔๘ ๙๐ มารดา นายนพพร สุวรรณรัญ นอกสังกัด ๒๖๑๘๘ 

๖๙ นางบุญชู แก้วสีขาว ๔๐๘๐๙ ๗๘ ภรรยา ร.ต.ศรชัย แก้วสีขาว นอกสังกัด ๒๖๑๘๙ 

๗๐ นางสังวาลย์ รัตนจันทร์ ๑๔๘๑ ๘๙     นอกสังกัด ๒๖๑๙๐ 

๗๑ น.ส.สุขสินธ์ุ เกตุถล ๓๓๑๔๓ ๗๔     นอกสังกัด ๒๖๑๙๑ 

๗๒ น.ส.กานดา เอ่ียมเจริญ ๕๘๖๐๒ ๖๒     นอกสังกัด ๒๖๑๙๒ 

๗๓ นางสมพร พรหมเนาว์ ๕๘๘๘๘ ๖๔     นอกสังกัด ๒๖๑๙๓ 

๗๔ น.ท.สุนทร บุปผาพิบูลย์ ๖๔๐๑ ๙๖     นอกสังกัด ๒๖๑๙๔ 

๗๕ จ.ต.ณภัทร พานิชย์ ๙๘๒๙๘ ๒๙     นอกสังกัด ๒๖๑๙๕ 

๗๖ ร.ต.ประวิทย์ อุดมผล ๔๐๕๒๙ ๘๒     นอกสังกัด ๒๖๑๙๖ 

๗๗ พ.อ.อ.ธนพนธ์ จิตต์ชื่น ๙๖๕๙๙ ๒๘     บน.๒ ๒๖๑๙๗ 

๗๘ พ.อ.อ.ถวิล นันทกูล ๔๗๔๘๕ ๘๐     นอกสังกัด ๒๖๑๙๘ 

๗๙ นายส ารวย คลี่บุญ ๕๔๕๔๙ ๗๔ บิดา นางวัฒนา คลี่บุญ นอกสังกัด ๒๖๑๙๙ 

๘๐ พ.อ.อ.ประทุม เชื้อชาย ๙๗๐๖ ๙๒     นอกสังกัด ๒๖๒๐๐ 

๘๑ นางอุไร เสนาะจิตร์ ๖๙๔๖๘ ๘๔ ภรรยา นายสมนึก  เสนาะจิตร์ นอกสังกัด ๒๖๒๐๑ 

๘๒ ร.ต.ประสงค ์รักษาสุวรรณ ๘๙๒๓ ๘๘     นอกสังกัด ๒๖๒๐๒ 

๘๓ นางพวงษ์ ปุนนารักษ์ ๖๙๒๗๑ ๘๒     นอกสังกัด ๒๖๒๐๓ 

๘๔ ร.ต.ประธาน พันวิภาค ๓๘๖๕๘ ๗๙     นอกสังกัด ๒๖๒๐๔ 

๘๕ นายถวิล อินทร์แก้ว ๒๒๐๗๖ ๘๙ บิดา น.ท.เจน อินทร์แก้ว นอกสังกัด ๒๖๒๐๕ 

๘๖ นางสายทอง หนูศาสตร์ ๒๘๒๐๖ ๘๙ มารดาภรรยา น.อ.สุพจน์ พลการ นอกสังกัด ๒๖๒๐๖ 

๘๗ พ.อ.อ.ประมิตร อาจแสน ๖๘๖๘๓ ๕๑     ชอ. ๒๖๒๐๗ 

๘๘ น.อ.นิพนธ์ ชั่งใจ ๒๖๑๓๐ ๘๔     นอกสังกัด ๒๖๒๐๘ 

๘๙ นายอุทัย ทองกอง ๓๖๗๖๔ ๘๕ บิดาสาม ี นางสมถวิล งอกศิลป ์ นอกสังกัด ๒๖๒๐๙ 

๙๐ นางฝาง ลาสกุล ๕๑๗๐ ๙๔     นอกสังกัด ๒๖๒๑๐ 

๙๑ พ.อ.อ.ละออ เหว่าหวา ๗๒๘๘๑ ๗๗     นอกสังกัด ๒๖๒๑๑ 

๙๒ นายบุญทา อะพินธ์ุ ๒๒๓๗ ๘๗ บิดา น.ต.สุขสันต์  ทับชม นอกสังกัด ๒๖๒๑๒ 

๙๓ น.ท.เจริญ สุวรรณาลัย ๒๖๒๐๑ ๘๕     นอกสังกัด ๒๖๒๑๓ 

๙๔ นางยวง ค าเขียว ๒๕๓๖๙ ๙๖ มารดาภรรยา ร.ต.จ าเนียร  บริบูรณ ์ นอกสังกัด ๒๖๒๑๔ 

๙๕ นางบุญมา ภู่งามชื่น ๔๖๓๗ ๘๔     นอกสังกัด ๒๖๒๑๕ 

๙๖ ร.ต.เจริญ บุตรศิร ิ ๒๙๐๕๐ ๗๘     นอกสังกัด ๒๖๒๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ถึงแก่กรรมใน  พ.ค.๖๕ หน้า ๔ 

ล าดับ รายชื่อ เลขทะเบียน อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าหัก สังกัด 
ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพที่ 

๙๗ นายบุญช่วย ช่วยบ ารุง ๕๑๒๗๗ ๗๐     นอกสังกัด ๒๖๒๑๗ 

๙๘ นายสหัส สารีค า ๘๔๒๘๙ ๕๕ บิดา จ.ต.เอกพัฒน์ สารีค า บน.๔ ๒๖๒๑๘ 

๙๙ นางกระแสร ์แสวงผล ๒๕๖๗๑ ๘๖ มารดา พล.อ.อ.ทรงศักด์ิ ตะวันแจ้ง นอกสังกัด ๒๖๒๑๙ 

๑๐๐ นางลูกอินทร์ ย้ิมแก้ว ๒๒๗๒๔ ๙๒ มารดา พล.อ.อ.อุทิศ ย้ิมแก้ว นอกสังกัด ๒๖๒๒๐ 

๑๐๑ นางธนิดา   โปรง่สละ ๒๔๘๓๒ ๗๙ ภรรยา น.ท.ทอง   โปร่งสละ นอกสังกัด ๒๖๒๒๑ 

๑๐๒ นางสมเชื้อ แจ้งเจนกิจ ๗๒๓๐๙ ๙๘ มารดา พล.อ.ท.รังสรรค ์แจ้งเจนกิจ นอกสังกัด ๒๖๒๒๒ 

๑๐๓ นางน้ าหวาน ทองค า ๕๙๑๑๒ ๖๒ ภรรยา ร.ต.ประกิจ ทองค า นอกสังกัด ๒๖๒๒๓ 

๑๐๔ นางสุนันทา บุษสาย ๗๐๐๐๐ ๙๙     นอกสังกัด ๒๖๒๒๔ 

๑๐๕ พ.อ.อ.ประคอง รบเลิศ ๑๒๐๔ ๘๖     นอกสังกัด ๒๖๒๒๕ 

๑๐๖ ร.อ.ประวิทย์ ไวการยุทธ ๒๙๕๑๔ ๖๔     นอกสังกัด ๒๖๒๒๖ 

๑๐๗ พ.อ.อ.บุญสม อัศวินวงศ์ ๙๐๑๕ ๘๘     นอกสังกัด ๒๖๒๒๗ 

๑๐๘ ร.ต.นรังษี พรมตระการ ๖๓๗๑๑ ๖๙     นอกสังกัด ๒๖๒๒๘ 

๑๐๙ ร.ต.สุรสรรค ์แฝงฤทธ์ิ ๕๐๑๕๒ ๗๙     นอกสังกัด ๒๖๒๒๙ 

๑๑๐ นายสวัสด์ิ ย้ิมแย้ม ๓๐๔๕๖ ๙๕ บิดา น.ส.วีนัส ย้ิมแย้ม นอกสังกัด ๒๖๒๓๐ 

๑๑๑ นางกาญจนวดี    กิติญาดา ๖๕๘๗๖ ๔๘ ภรรยา ร.ต.มนตรี แพรพันธ์ุ ชอ. ๒๖๒๓๑ 

๑๑๒ นางไข่มุก มูลรัตน์ ๑๘๙๑๗ ๘๓ มารดาภรรยา ร.ต.มนตรี กลัดเพ็ชร์ นอกสังกัด ๒๖๒๓๒ 

๑๑๓ นายมูล มูลธง ๔๙๑๔๔ ๘๖ บิดา นางศรีพูล ศิริต๊ะ นอกสังกัด ๒๖๒๓๓ 

๑๑๔ น.อ.สมุทร สุวรรณวัฒน์ ๑๐๔๘๔ ๘๕     นอกสังกัด ๒๖๒๓๔ 

๑๑๕ นางทองย้อย แก้วมณี ๔๘๕๕๔ ๘๘ มารดา ร.ต.ประนอม แก้วมณี นอกสังกัด ๒๖๒๓๕ 

๑๑๖ ร.ต.วิช อินทแพทย์ ๒๒๗๕๑ ๙๕     นอกสังกัด ๒๖๒๓๖ 

๑๑๗ ร.ต.สุรวิช   เจริญสุข ๒๘๕๑๘ ๗๐     นอกสังกัด ๒๖๒๓๗ 

๑๑๘ นางนวลจันทร์ ณ พิกุล ๗๐๗๑ ๙๑ มารดา พ.อ.อ.สุจินต์ ณ พิกุล นอกสังกัด ๒๖๒๓๘ 

๑๑๙ น.อ.เล็ก เทียนก้อน ๑๐๔๒๘ ๗๖     นอกสังกัด ๒๖๒๓๙ 

๑๒๐ นางลักษณีย์ ทองค า ๒๒๐๐ ๘๕ ภรรยา พล.อ.ต.วิชัย  ทองค า นอกสังกัด ๒๖๒๔๐ 

๑๒๑ ร.ต.ประสิทธ์ิ คล้ายดอน ๑๕๗๔๗ ๗๗     นอกสังกัด ๒๖๒๔๑ 

๑๒๒ นายเศวต เกตุเกิด ๒๕๑๙๙ ๘๕     นอกสังกัด ๒๖๒๔๒ 

๑๒๓ นางสุพัตรา ศรเกตุ ๓๑๔๑ ๘๓     นอกสังกัด ๒๖๒๔๓ 

๑๒๔ จ.อ.ไพฑูรย์ รัตนสุวรรณ ๘๓๒๒ ๘๖     นอกสังกัด ๒๖๒๔๔ 

๑๒๕ ร.ท.พิพัฒน์ ลียะวณิช ๔๓๐๓๘ ๖๖     นอกสังกัด ๒๖๒๔๕ 

๑๒๖ นางวรรณี วิเชียรทอง ๔๕๑๓๒ ๘๗ มารดา น.ส.นฤมล ขวัญชัย นอกสังกัด ๒๖๒๔๖ 

๑๒๗ ร.ต.หงษ์ สารพิชญ์ ๓๖๐๙๓ ๗๘     นอกสังกัด ๒๖๒๔๗ 

๑๒๘ พ.อ.อ.ประสาท วิบูลย์เจริญ ๒๖๖๑๖ ๘๕     นอกสังกัด ๒๖๒๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.ข้ึนทะเบียน ๐๑ พ.ค.๖๕  ถึง  ๓๑ พ.ค.๖๕ (เริ่มช าระศพที่ ๒๖๒๒๙) หน้า ๑ 

ล าดับ 
เลข

ทะเบียน รายชื่อ อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าสมัคร ชื่อผู้น าหัก สังกัด 

๑ ๑๐๑๒๔๐ พ.อ.อ. สุทธิพัฒน์ พันธ์ประสิทธิ ์ ๓๕       อย. 

๒ ๑๐๑๒๔๑ นาย ณัฐพล หาญกล้า  ๔๐ บุตร น.ท.ประทิน หาญกล้า น.ท.ประทิน หาญกล้า นอกสังกัด 

๓ ๑๐๑๒๔๒ น.ส. เมธาพันธ์ แสงสุวรรณ์  ๔๐ บุตร ร.ต.สมควร   แสงสุวรรณ ์   นอกสังกัด 

๔ ๑๐๑๒๔๓ นาย อภิวัฒน์ แสนสุด  ๓๓ บุตรเขย ร.ต.สมควร   แสงสุวรรณ ์ น.ส.เมธาพันธ์ แสงสุวรรณ ์ นอกสังกัด 

๕ ๑๐๑๒๔๔ จ.ต. อนุพันธ์ หมู่โยธา  ๒๐       บน.๒ 

๖ ๑๐๑๒๔๕ จ.ต. สันติพงษ์ นาคชุ่ม  ๒๓       ชอ. 

๗ ๑๐๑๒๔๖ จ.ต. ชญาลัญ สุขสมบูรณ์  ๒๓       ชอ. 

๘ ๑๐๑๒๔๗ นาย ไพศาล โรจนสโรช  ๓๙ บุตร น.อ.ภาคภูมิ โรจนสโรช น.อ.ภาคภูมิ โรจนสโรช นอกสังกัด 

๙ ๑๐๑๒๔๘ จ.ต. จิรายุส งามแฉ่ง  ๒๑       สอ. 

๑๐ ๑๐๑๒๔๙ น.ส. อรทัย กิ่งแก้ว  ๓๘       รร.การบิน 

๑๑ ๑๐๑๒๕๐ พ.อ.อ. จักรกริช แก้วแสงใส  ๔๐       บน.๒๓ 

๑๒ ๑๐๑๒๕๑ พ.อ.อ. เอกพล เรืองเดช  ๓๑       บน.๔๖ 

๑๓ ๑๐๑๒๕๒ จ.ต. ธีรสัณห์ แก้วประสิทธ์ิ  ๒๒       ขส.ทอ. 

๑๔ ๑๐๑๒๕๓ นาง พัฒน์นรี แก้วประสิทธ์ิ  ๔๗ มารดา จ.ต. ธีรสัณห์ แก้วประสิทธ์ิ  จ.ต. ธีรสัณห์ แก้วประสิทธ์ิ  ขส.ทอ. 

๑๕ ๑๐๑๒๕๔ จ.ส.อ. ณัฐพากย์ แก้วประสิทธ์ิ  ๕๐ บิดา จ.ต. ธีรสัณห์ แก้วประสิทธ์ิ  จ.ต. ธีรสัณห์ แก้วประสิทธ์ิ  ขส.ทอ. 

๑๖ ๑๐๑๒๕๕ น.ส. มุกมณี ค าภีระ  ๒๕       ชอ. 

๑๗ ๑๐๑๒๕๖ นาง สุนิศา ค าภีระ  ๔๘ มารดา น.ส. มุกมณี ค าภีระ  น.ส. มุกมณี ค าภีระ  ชอ. 

๑๘ ๑๐๑๒๕๗ น.ส. ฉวีวรรณ พันธ์เพ็ง  ๕๕ มารดาภรรยา พ.อ.อ.ปรัชญา  พิมพ์ดี พ.อ.อ.ปรัชญา  พิมพ์ดี คปอ. 

๑๙ ๑๐๑๒๕๘ น.ส. ปุณยวิรัล ค าเจริญ  ๔๐ บุตร ร.ต.ณรงค ์  ขันธรักษ์   นอกสังกัด 

๒๐ ๑๐๑๒๕๙ นาย ภูเบศ ขันธรักษ์  ๓๘ บุตร ร.ต.ณรงค ์  ขันธรักษ์   นอกสังกัด 

๒๑ ๑๐๑๒๖๐ นาง ภัทรา แสงอ่อน  ๕๕ มารดา พ.อ.อ.อภินันท์ แสงอ่อน พ.อ.อ.อภินันท์ แสงอ่อน สอ. 

๒๒ ๑๐๑๒๖๑ จ.ต. ก้องภพ ยืนยง  ๒๐       บน.๒ 

๒๓ ๑๐๑๒๖๒ จ.ต. พศิน ภวิสสันติ  ๒๑       บน.๒ 

๒๔ ๑๐๑๒๖๓ จ.ต. พุทธิธรรม รัมมะฉัตร  ๒๐       บน.๒ 

๒๕ ๑๐๑๒๖๔ จ.ต. บุญภัทร บุญเรืองศร ี ๒๐       บน.๑ 

๒๖ ๑๐๑๒๖๕ จ.ต. พงษ์กมล เลิศชาญวิวัฒน์  ๒๒       บน.๑ 

๒๗ ๑๐๑๒๖๖ จ.ต. สุทธิพงษ์ ตรงคมาลี  ๒๒       บน.๑ 

๒๘ ๑๐๑๒๖๗ จ.ต. กฤษณะลักษณ์ จันทร์ศร ี ๒๐       บน.๑ 

๒๙ ๑๐๑๒๖๘ จ.ต. ชญานนท์ สุจิตต์อนันต์  ๒๐       บน.๑ 

๓๐ ๑๐๑๒๖๙ จ.ต. กฤตพิชาญ นาคพวง  ๒๐       บน.๑ 

๓๑ ๑๐๑๒๗๐ จ.ต. ภาคชัยเพชร มานะพิมลหิรัญ  ๒๐       บน.๑ 

๓๒ ๑๐๑๒๗๑ จ.ต. กฤตวัฒน์ เทียมสุวรรณ  ๒๑       บน.๑ 

๓๓ ๑๐๑๒๗๒ จ.ต. ศุทธวีร์ เบ็ญจจินดา  ๒๐       บน.๑ 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห ์ทอ.ข้ึนทะเบียน ๐๑ พ.ค.๖๕  ถึง  ๓๑ พ.ค.๖๕ (เริ่มช าระศพที่ ๒๖๒๒๙) หน้า ๒ 
ล าดับ เลขทะเบียน รายชื่อ อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าสมัคร ชื่อผู้น าหัก สังกัด 

๓๔ ๑๐๑๒๗๓ จ.ต. สุทธิพจน์ มัธยม  ๒๑       บน.๑ 

๓๕ ๑๐๑๒๗๔ จ.ต. ภาคภูมิ ลาภประเสริฐ  ๒๑       บน.๑ 

๓๖ ๑๐๑๒๗๕ จ.ต. ฉัตรชัย ปานชารี  ๒๑       บน.๑ 

๓๗ ๑๐๑๒๗๖ จ.ต. ธีรจิต กาวชู  ๒๑       บน.๑ 

๓๘ ๑๐๑๒๗๗ จ.ต. วรเมษ ช่วยบุญญะ  ๒๑       บน.๑ 

๓๙ ๑๐๑๒๗๘ จ.ต. เกียรติศักด์ิ กลิ่นหอม  ๒๑       บน.๑ 

๔๐ ๑๐๑๒๗๙ จ.ต. ปิยวัฒน์ มณีโชติ  ๒๑       บน.๑ 

๔๑ ๑๐๑๒๘๐ จ.ต. พงศกร ส่งเสริม  ๒๐       บน.๑ 

๔๒ ๑๐๑๒๘๑ จ.ต. พลกฤต เปรมชาติ  ๒๒       บน.๑ 

๔๓ ๑๐๑๒๘๒ จ.ต. ชญานิน ศรีสมบูรณ ์ ๒๑       บน.๑ 

๔๔ ๑๐๑๒๘๓ จ.ต. สหัสวรรษ ค าพรรณ ์ ๒๒       บน.๑ 

๔๕ ๑๐๑๒๘๔ จ.ต. รัฐธรรมมนูญ พริบไหว  ๒๑       บน.๑ 

๔๖ ๑๐๑๒๘๕ นาง หนูกาญจน์ พลดงนอก  ๕๕ มารดา ร.ท.หญิงพัชรี พลดงนอก ร.ท.หญิงพัชรี พลดงนอก กง.ทอ. 

๔๗ ๑๐๑๒๘๖ น.ส. ชยาภา ลิ้มสงวน  ๓๘ ผู้อยู่ในอุปการะ น.อ.ประเทศ  ทองพิทักษ์ น.อ.ประเทศ  ทองพิทักษ์ นอกสังกัด 

๔๘ ๑๐๑๒๘๗ พ.อ.อ. รัฐพล นาคเสนา  ๔๐ บุตร พ.อ.อ.มนตรี  นาคเสนา พ.อ.อ.มนตรี  นาคเสนา นอกสังกัด 

๔๙ ๑๐๑๒๘๘ นาง ขัตติยา ศิริรัตน์  ๓๒ ภรรยา พ.อ.อ.พลกร ศิริรัตน์ พ.อ.อ.พลกร ศิริรัตน์ พอ. 

๕๐ ๑๐๑๒๘๙ น.ส. พจนา ฉายาอนุกูลวัฒน์  ๕๕ มารดา จ.อ.อดิศร พ่วงย่ิง จ.อ.อดิศร พ่วงย่ิง บน.๗ 

๕๑ ๑๐๑๒๙๐ จ.อ. ฐากูร พัฒนมาศ  ๒๔       สอ. 

๕๒ ๑๐๑๒๙๑ น.ส. นิตยา พรมฤทธ์ิ  ๕๕ มารดา จ.อ.ชนินทร์  พรมฤทธ์ิ   นอกสังกัด 

๕๓ ๑๐๑๒๙๒ นาย ทรงกรด สุภาการ  ๔๐ บุตร ร.ท.ทรงเกียรติ สุภาการ ร.ท.ทรงเกียรติ สุภาการ นอกสังกัด 

๕๔ ๑๐๑๒๙๓ นาง รัชนี ผลแสงส ี ๕๕ มารดา พ.อ.อ.วัชรพล ผลแสงส ี พ.อ.อ.วัชรพล ผลแสงส ี บน.๗ 

๕๕ ๑๐๑๒๙๔ น.ส. น้ าฝน บ ารุงราษฎร ์ ๔๐ บุตร น.อ.สมโภชน์  บ ารุงราษฎร ์ น.อ.สมโภชน์  บ ารุงราษฎร ์ นอกสังกัด 

๕๖ ๑๐๑๒๙๕ จ.ต. ธนวันต์ อนันต์วิไล  ๒๖       บน.๔๑ 

๕๗ ๑๐๑๒๙๖ จ.ท. ยุทธการณ์ ใจเอ้ย  ๓๒       บน.๔๖ 

๕๘ ๑๐๑๒๙๗ พ.อ.ท. สุรักษ์ รอดข า  ๓๕       รร.การบิน 

๕๙ ๑๐๑๒๙๘ จ.ท. วัฒนา ไทยโสภา  ๒๙       บน.๒๓ 

๖๐ ๑๐๑๒๙๙ จ.ต. กิตติพันธ์ นุ้ยเพียร  ๒๐       บน.๑ 

๖๑ ๑๐๑๓๐๐ จ.ต. จักร์ชัย แซ่ขวย  ๒๑       บน.๑ 

๖๒ ๑๐๑๓๐๑ จ.ต. ศรัณย์ อรรคฮาตส ี ๒๑       บน.๑ 

๖๓ ๑๐๑๓๐๒ นาย พงศธร คุณประสาท  ๒๒       บน.๑ 

๖๔ ๑๐๑๓๐๓ จ.ต. ศักด์ิสมบูรณ์ อยู่สมบูรณ์  ๒๑       บน.๒ 

๖๕ ๑๐๑๓๐๔ นาย ชัยศร สุขศร ี ๖๐ บิดา น.ส.พัชรี สุขศร ี น.ส.พัชรี สุขศร ี พอ. 

๖๖ ๑๐๑๓๐๕ นาง สมนึก เกศรินทร์  ๕๑ มารดาภรรยา พ.อ.ต.ดลวัฒน์ วรรณอุ่น   นอกสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ผู้จัดท ำ... 

น.ส.สุพรรณษำ  อำจกล้ำ 
พนักงำนบริหำรงำนจัดกำรผลประโยชน์ 

ผฌก.กฌส.กสค.สก.ทอ. 
สาระ
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