
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ฉบับนี้ พบกับ....  
“ เมนเูสน้ จากประเทศในเอเชยี ” ในสาระนา่

รู ้

 

วารสาร การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 

                    ฉบับประจ ำเดือน พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
                ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๒๙๐ 

15 พ.ค. 

65 



 

 

สถำนภำพสมำชิก ณ สิ้นเดือน เมษำยน ๒๕๖๕ 
ประเภท จ ำนวน 

สมำชิกทัง้หมด                ๗๒,๐๙๗ คน 
สมำชิกขึ้นทะเบยีน เดือน เม.ย.๖๕ 

.๕๘ 

                      ๔๒ คน 
สมำชิกถูกถอนสภำพชั่วครำว      -  คน                  

๑๐๙  คน  

รำยละเอียดสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน เมษำยน ๒๕๖๕ 
ข้อมูล จ ำนวน 

ตั้งแต่อันดับศพที่   ๒๖๐๐๐ – ๒๖๑๒๐ 
จ ำนวนสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน เม.ย.๖๕                    ๑๒๑ ศพ 

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

ค.๖๑ 
                      ๓๖๓ บำท 

  
 

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

สมำชิกถึงแก่ควำมตำย เพศชำย    ๖๐ ศพ 

 

๔๙.๕๙ 
สมำชิกถึงแก่ควำมตำย เพศหญงิ    ๖๑ ศพ ๕๐.๔๑ 

สมำชิกถึงแก่ควำมตำย อำยตุ่ ำกวำ่ ๖๐ ป ี      ๕ ศพ 

 ๕  

        ๔.๑๓ 
สมำชิกถึงแก่ควำมตำย อำยุสงูกว่ำ ๖๐ ป ี  ๑๑๖ ศพ ๙๕.๘๗ 

 

  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  เม.ย.๖๕ หน้า ๑ 

ล าดับ รายชื่อ 
เลข

ทะเบียน 
อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าหัก สังกัด 

ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพที่ 

๑ นางบรรจง ข าสุด ๗๖๐๑ ๘๔ ภรรยา นายเสมอ ข าสุด นอกสังกัด ๒๖๐๐๐ 

๒ นางนัสศิร ิวัจนสวัสด์ ๔๕๙๓๐ ๘๕ มารดา ร.อ.ธีระพงษ์ วัจนสวัสด์ิ นอกสังกัด ๒๖๐๐๑ 

๓ นางสุณี พันธ์ุทวี ๓๗๔๔๘ ๗๒ มารดา นางทวีพรรณ นาคเงิน พธ.ทอ. ๒๖๐๐๒ 

๔ ร.ต.ขจร ช านาญเนตร์ ๗๐๐๓๙ ๖๓ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๐๓ 

๕ นางลัง รัตนศฤงค์ ๑๔๒๔๔ ๙๔ มารดา นางสุภาพร  ภู่นวนกมล นอกสังกัด ๒๖๐๐๔ 

๖ ร.ต.จตุพร สุญาสิทธ์ิ ๖๑๐๕๙ ๖๕ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๐๕ 

๗ น.อ.อนันต์ ทวีทรัพย์ ๓๒๘๐๖ ๖๘ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๐๖ 

๘ นางมี กระตุดนาค ๓๑๘๐๐ ๙๓ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๐๗ 

๙ นายสมคิด สุวรรณดี ๕๐๗๐๑ ๗๓ บิดา นางวราพร รักทรง รร.การบิน ๒๖๐๐๘ 

๑๐ นางล้วน ตรีเมฆ ๕๐๓๐๙ ๙๓ มารดา น.ท.นิยม ตรีเมฆ นอกสังกัด ๒๖๐๐๙ 

๑๑ นางเสนาะ วิจิตรพันธ์ุ ๒๗๐๗๙ ๘๘ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๑๐ 

๑๒ นายบุญช่วย ค าย่ิง ๒๖๕๗๕ ๘๗ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๑๑ 

๑๓ นายไพฑูรย์ นกแก้ว ๘๕๙๕๔ ๕๘ 
  

ชย.ทอ. ๒๖๐๑๒ 

๑๔ น.อ.จเร   มานพ ๑๗๖๘๓ ๖๒ บิดา นางนิษฐกานต์ กองสาล ี นอกสังกัด ๒๖๐๑๓ 

๑๕ นางสมร เหมรา ๓๔๔๓๘ ๘๐ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๑๔ 

๑๖ พ.อ.อ.ยงยุทธ เยือกเย็น ๒๑๕๐๔ ๗๕ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๑๕ 

๑๗ พ.อ.อ.ศรีระศาสตร ์สุ่มเข็มทอง ๒๙๑๕๔ ๗๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๑๖ 

๑๘ ร.ต.วิเชียร แสงอรุณ ๔๘๖๘๗ ๗๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๑๗ 

๑๙ นายยงยุทธ สิงหส์ูง ๒๙๙๙๒ ๘๑ บิดา ร.ท.เฉลิมชนม์ สิงห์สงู บน.๒ ๒๖๐๑๘ 

๒๐ นางละม้าย กรีรัตน์ ๓๙๒๕๓ ๘๖ ภรรยา พ.อ.อ.ประจักษ์ กรีรัตน์ นอกสังกัด ๒๖๐๑๙ 

๒๑ น.ท.ทองหล่อ เสนมา ๔๐๑๑ ๙๓ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๒๐ 

๒๒ ร.ต.ประทีป เล็กทิมทอง ๕๐๑๑ ๙๓ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๒๑ 

๒๓ นางเลียบ เมืองราช ๗๐๗๓ ๙๑ มารดาภรรยา พ.อ.อ.จักรพรรด์ิ  เมืองราช บน.๗ ๒๖๐๒๒ 

๒๔ นางบุษศร ีอุปนิสากร ๗๑๒๓ ๙๓ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๒๓ 

๒๕ นางสุดาภรณ์ ทองสกุล ๖๑๙๔๒ ๔๑ ภรรยา พ.อ.อ.ภูวดล ทองสกุล คปอ. ๒๖๐๒๔ 

๒๖ นางทองดี วิมลสุข ๖๘๕๑๕ ๘๔ มารดา นายสุชาติ  วิมลสุข นอกสังกัด ๒๖๐๒๕ 

๒๗ นางจินดา แจ้งเจริญ ๕๒๐๐๔ ๘๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๒๖ 

๒๘ นางวัฒนา ทรัพย์ศรี ๓๘๕๒๔ ๘๘ มารดาภรรยา ร.ต.เทอดเกียรติ  อ่องเพ็ชร ์ นอกสังกัด ๒๖๐๒๗ 

๒๙ พล.อ.ต.หญิงสุนีย์ หุตะจูฑะ ๑๓๔๘๐ ๘๓ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๒๘ 

๓๐ นางสมคิด สุริยะ ๓๘๑๙๔ ๗๒ ภรรยา น.ท.สละ ประสงค์สจัจา นอกสังกัด ๒๖๐๒๙ 
 
 
 



 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ถึงแก่กรรมใน  เม.ย.๖๕ หน้า ๒ 

ล าดับ รายชื่อ เลขทะเบียน อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าหัก สังกัด 
ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพที่ 

๓๑ ร.ต.สมพงษ์ พิพัฒสัจจา ๑๑๐๑๕ ๗๕ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๓๐ 

๓๒ พ.อ.อ.เสนาะ ผ่องจิตต์ ๒๗๓๕๓ ๘๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๓๑ 

๓๓ นายเล็ก ฐิตะโลหิต ๖๓๒๑ ๘๔ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๓๒ 

๓๔ นางประจวบ สุดจิตร ๒๗๗๕๐ ๖๑ ภรรยา ร.ท.สุเทพ ยังนุสสะ นอกสังกัด ๒๖๐๓๓ 

๓๕ นางส าเภา เฟ่ืองอักษร ๔๒๐๑ ๙๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๓๔ 

๓๖ น.ท.ชูชาติ ขวัญชื้น ๓๔๙๑ ๘๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๓๕ 

๓๗ ร.ต.วีระพล แย้มศรีบัว ๕๑๑๔๐ ๗๔ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๓๖ 

๓๘ นางชรินทร ์อุทัยวรรณ ๑๑๖๙๐ ๘๕ มารดา ร.อ.สมยศ  อุทัยวรรณ ขส.ทอ. ๒๖๐๓๗ 

๓๙ นายนิรันดร เหมนาไลย ๓๙๙๑๑ ๙๕ สาม ี น.ท.หญิง ชนีกร  เหมนาไลย นอกสังกัด ๒๖๐๓๘ 

๔๐ น.อ.ส ารวย แจ่มเท่ียงตรง ๑๐๖๙๑ ๘๕ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๓๙ 

๔๑ นางยุพิน จันทร์เพ็ง ๔๙๐๙๕ ๙๐ มารดา น.อ.สายฝน  จันทร์เพ็ง นอกสังกัด ๒๖๐๔๐ 

๔๒ นางสมบัติ แก้วถาวร ๕๐๐๕๖ ๗๖ ภรรยา ร.ต.สุนทร แก้วถาวร นอกสังกัด ๒๖๐๔๑ 

๔๓ นางสมพร ศรีบุตร ๗๒๙๐ ๘๗ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๔๒ 

๔๔ นางบัวผัน วีระสุข ๑๓๔๓๗ ๙๔ มารดาภรรยา น.อ.เทพ เพ่ิมไทย นอกสังกัด ๒๖๐๔๓ 

๔๕ นายภาณุเดช นามชวัด ๙๘๒๐๙ ๕๕ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๔๔ 

๔๖ นายด ารงค์ วงษ์เสนาะ ๕๕๘๗๓ ๗๘ บิดา นางอริยา วงษ์เสนาะ รร.นนก. ๒๖๐๔๕ 

๔๗ พ.อ.อ.สุทานิน ศิริมหา ๙๕๖๘๔ ๔๐ 
  

บน.๖ ๒๖๐๔๖ 

๔๘ พ.อ.อ.สุชาติ น่วมเปี่ยม ๗๑๓๔ ๘๓ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๔๗ 

๔๙ น.อ.ปาลิไลยก์ ไทยกล้า ๒๐๒๗๔ ๖๓ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๔๘ 

๕๐ นายเชษฐ พรสมมาตร ๗๙๑๖๙ ๖๕ บิดา ร.ต.หญิงสมพร พรสมมาตร สบ.ทอ. ๒๖๐๔๙ 

๕๑ ร.ต.สงัด ใคร่ครวญขจร ๗๐๑๐ ๘๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๕๐ 

๕๒ นางน้อย วิทยาวิโรจน์ ๗๑๐๘๖ ๗๙ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๕๑ 

๕๓ พ.อ.อ.สมบัติ อิ่มใจ ๔๓๓๐๖ ๘๐ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๕๒ 

๕๔ นางสุนีย์ เดชพลมาตย์ ๗๒๒๒ ๗๙ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๕๓ 

๕๕ นางสมวงศ ์นกแก้ว ๘๒๓๗ ๙๒ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๕๔ 

๕๖ นางอุดม กลิ่นย่ีสุ่น ๓๖๘๑๒ ๗๗ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๕๕ 

๕๗ นางสวิง อินทรา ๓๕๒๑๖ ๙๓ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๕๖ 

๕๘ ร.อ.เบญจรงค ์รามัญวงศ์ ๒๐๓๙ ๘๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๕๗ 

๕๙ พ.อ.อ.สุธรรม ดวงแสงจันทร์ ๗๓๕๐ ๘๗ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๕๘ 

๖๐ นางชุบ ครรภาฉาย ๓๙๕๐๘ ๙๒ มารดา น.อ.หญิงชูจิตร วิไลเนตร นอกสังกัด ๒๖๐๕๙ 
 
 
 



 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ถึงแก่กรรมใน  เม.ย.๖๕ หน้า ๓ 

ล าดับ รายชื่อ 
เลข

ทะเบียน 
อายุ 

เก่ียวข้อง
เป็น 

ชื่อผู้น าหัก สังกัด 
ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพที่ 

๖๑ นางเพ้ียน อินทอง ๔๙๔๓๗ ๘๘ มารดา ร.ท.ชัชธพัฒน์ อินทอง บน.๔๖ ๒๖๐๖๐ 

๖๒ นายทองบาง มธุผา ๔๘๖๐๗ ๗๕ บิดาภรรยา ร.อ.พูลศิร ิดีมานพ บน.๗ ๒๖๐๖๑ 

๖๓ นายวงค์กต โกมลวาทิน ๗๐๘๑๕ ๖๔ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๖๒ 

๖๔ น.ต.สุทิน สายะวัน ๕๕๐๔ ๙๐ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๖๓ 

๖๕ ร.ต.เฉลิม อุ่นมาก ๔๑๓๔๘ ๗๘ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๖๔ 

๖๖ นายเกิด ศรีสรรงาม ๕๙๕๙๐ ๗๓ บิดา ร.ท.สาคร ศรีสรรงาม พธ.ทอ. ๒๖๐๖๕ 

๖๗ นางผุด สงวนเจียม ๔๗๙๕๗ ๙๐ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๖๖ 

๖๘ นายสมหมาย ชูสุวรรณ ๓๐๘๙๓ ๖๔ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๖๗ 

๖๙ นางศรีสง่า พ้ืนผา ๒๓๑๘๑ ๙๔ มารดา ร.ต.หญิงพรรณี เชยชม นอกสังกัด ๒๖๐๖๘ 

๗๐ นายประสาร เจียกใจ ๒๖๑๐๙ ๘๔ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๖๙ 

๗๑ นางน้อม บุญเจือ ๔๕๓๖๙ ๙๖ ญาติ นายพิษณุ  แผนสะท้าน ชย.ทอ. ๒๖๐๗๐ 

๗๒ ม.ล.ชัชวาลย์ ชุมแสง ๔๙๑๘๒ ๙๙ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๗๑ 

๗๓ ร.ต.บุญธรรม ค าฤาเดช ๙๘๓๐ ๘๖ บิดา พ.อ.อ.ภัคสุชน  ค าฤาเดช ชอ. ๒๖๐๗๒ 

๗๔ พ.อ.อ.สุรชัย ตันสุวรรณรัตน์ ๘๙๘๕๒ ๕๓ 
  

ยศ.ทอ. ๒๖๐๗๓ 

๗๕ นางสมถวิล อุนานันท์ ๓๑๑๘๐ ๘๘ ญาติ ร.ท.นพดล เดชอุดม กร.ทอ. ๒๖๐๗๔ 

๗๖ นางเรณู พ่ึงพัฒน์ ๖๙๘๓๐ ๗๑ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๗๕ 

๗๗ นายปลด เรืองฤทธ์ิ ๔๘๐๐๗ ๑๐๒ บิดาภรรยา พ.อ.อ.อารมย์ สุขบาง นอกสังกัด ๒๖๐๗๖ 

๗๘ นางบัวลี แก้วคูณนอก ๒๒๖๖๑ ๙๔ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๗๗ 

๗๙ พ.อ.อ.มนตรี ท้อสุวรรณ ๔๗๖๘๒ ๗๘ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๗๘ 

๘๐ นางจ าเนียร อินทรประเสริฐ ๔๘๑๖๐ ๘๒ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๗๙ 

๘๑ นางมยุรี สุภากรณ ์ ๒๖๕๖๙ ๗๓ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๘๐ 

๘๒ ร.ต.บุญเหลือ โพธ์ิโสต ๔๖๓๙๖ ๗๒ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๘๑ 

๘๓ ร.ต.วิเศษ ภักดี ๒๕๐๗๗ ๘๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๘๒ 

๘๔ นางสอาด พงษ์แสงศร ี ๕๑๓๒ ๘๗ ภรรยา น.ท.ประยูร พงษ์แสงศร ี นอกสังกัด ๒๖๐๘๓ 

๘๕ น.ท.ทอง หรั่งเทศ ๒๓๔๘๓ ๘๕ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๘๔ 

๘๖ นางไหม สิงห์ตระกูล ๑๕๗๖๑ ๙๓ มารดา ร.ท.ประพันธ์ุ สิงห์ตระกูลฉัตร นอกสังกัด ๒๖๐๘๕ 

๘๗ นางมาลี กล่อมสุริวงค ์ ๓๙๐๕ ๘๐ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๘๖ 

๘๘ ร.ต.เสถียร ทาทอง ๒๗๒๔๐ ๘๗ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๘๗ 

๘๙ พ.อ.อ.สลีม มินโด ๔๒๐๗๗ ๗๙ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๘๘ 

๙๐ พ.อ.อ.หญิงสุปราณี จิตติกุล ๒๗๐๓๘ ๗๕ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๘๙ 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ถึงแก่กรรมใน  เม.ย.๖๕ หน้า ๔ 

ล าดับ รายชื่อ 
เลข

ทะเบียน 
อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าหัก สังกัด 

ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพที่ 

๙๑ ร.ท.อภิชาติ ราหุลนันท์ ๘๙๖๓๑ ๖๐ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๙๐ 

๙๒ นางประไพ อยู่ประสิทธ์ิ ๕๐๘๗ ๘๔ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๙๑ 

๙๓ นางสาคร หาศักด์ิศร ี ๓๘๒๐๘ ๘๘ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๙๒ 

๙๔ ร.ต.สง่า ดอกเทียน ๙๙๑๙ ๙๐ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๙๓ 

๙๕ นางจุไรศร ีศิกษมัต ๑๒๗๒ ๘๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๙๔ 

๙๖ นางสมควร จุลวรรณ ์ ๒๙๐๖๘ ๙๑ มารดา ร.ท.บุญเลิศ จุลวรรณ ์ นอกสังกัด ๒๖๐๙๕ 

๙๗ นางบุญสาทร ไทยวงษา ๔๗๐๙๑ ๗๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๙๖ 

๙๘ ร.ต.ฉลวย วงษ์พันธ์ุ ๔๗๑๕๒ ๗๗ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๙๗ 

๙๙ ร.ต.รุ่งโรจน์ สงเคราะห ์ ๒๙๓๐๕ ๖๓ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๙๘ 

๑๐๐ พ.อ.อ.สุพรรณ สิทธิพล ๒๗๒๘๔ ๘๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๐๙๙ 

๑๐๑ นางประถม สุดสอน ๖๒๑๙ ๙๐ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๐๐ 

๑๐๒ นางสวาท มหิกุล ๔๙๑๖๐ ๘๖ มารดา ร.อ.จักรพันธ์ มหิกุล บน.๔๖ ๒๖๑๐๑ 

๑๐๓ นางสุมล บุตร์นาแพง ๓๕๙๓๘ ๙๓ มารดา ร.ต.สนอง บุตร์นาแพง นอกสังกัด ๒๖๑๐๒ 

๑๐๔ นางสุกร ีคงผล ๓๐๗๒๒ ๗๐ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๐๓ 

๑๐๕ น.ท.พรพจน์ กบิลสงิห ์ ๕๑๔๘๔ ๘๓ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๐๔ 

๑๐๖ นางประสาน ตันไสว ๑๓๐๑๔ ๘๙ มารดา ร.ต.หญิงพรทิวา พิมพ์แก้ว นอกสังกัด ๒๖๑๐๕ 

๑๐๗ นางนวลพร เจริญุทราวุฒิ ๓๑๒๑๙ ๘๔ มารดา ร.อ.มนชัย เจริญภัทราวุฒิ คปอ. ๒๖๑๐๖ 

๑๐๘ นางวัชรี เจียมสกุล ๒๗๖๓๖ ๘๐ มารดา พ.อ.อ.สรรเสริญ เจียมสกุล บน.๒ ๒๖๑๐๗ 

๑๐๙ นายไชยศรี พูลผล ๓๐๖๗๙ ๘๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๐๘ 

๑๑๐ นางพิชามญช์ แย้มคุ้ม ๓๘๗๒๙ ๗๓ ภรรยา ร.ต.พรณรงค ์ แย้มคุ้ม นอกสังกัด ๒๖๑๐๙ 

๑๑๑ ร.ต.ประสาร แสงอรุณ ๑๕๕๔๙ ๗๒ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๑๐ 

๑๑๒ นางบุญนาค ชินวงศ ์ ๒๘๙๖๔ ๙๕ ญาติ ร.ต.เกษมศักด์ิ พานิช นอกสังกัด ๒๖๑๑๑ 

๑๑๓ นางนนท์ เจริญนา ๓๑๕๕๙ ๘๙ มารดา น.ส.บุญฉันท์ เจริญนา นอกสังกัด ๒๖๑๑๒ 

๑๑๔ นายสละ พุ่มช้าง ๗๗๔๘ ๘๖ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๑๓ 

๑๑๕ นางประนอม คันธาจละ ๙๙๙ ๘๙ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๑๔ 

๑๑๖ นางอ าภา โล่ห์สุวรรณ ๔๑๕ ๙๓ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๑๕ 

๑๑๗ นางจวนแจ้ง เจริญสันเทียะ ๕๘๕๒๘ ๖๔ ภรรยา นายประพันธ์ เจริญสันเทียะ นอกสังกัด ๒๖๑๑๖ 

๑๑๘ นายสมาน จันทร ๗๕๖๑ ๙๑ บิดา พ.อ.อ.อนุมาศ จันทร นอกสังกัด ๒๖๑๑๗ 

๑๑๙ นางแฟ้ม ภาคศริ ิ ๓๕๔๕๘ ๘๔ ภรรยา ร.ท.ไพฑูรย์ หริพ่าย นอกสังกัด ๒๖๑๑๘ 

๑๒๐ นายสง่า เฉยกงสิน ๓๔๙๕๙ ๗๙ 
  

นอกสังกัด ๒๖๑๑๙ 

๑๒๑ ด.ต.จ านอง เจริญจิตร์ ๑๓๗๓๗ ๘๙ บิดา น.อ.ณรงค์ศักด์ิ เจริญจิตร ์ นอกสังกัด ๒๖๑๒๐ 
 
 



 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห ์ทอ.ขึ้นทะเบียน ๐๑ เม.ย.๖๕  ถึง  ๓๐ เม.ย.๖๕ (เริ่มช าระศพท่ี ๒๖๑๐๓) หน้า ๑ 

ล าดับ 
เลข

ทะเบียน 
รายชื่อ อายุ 

เกี่ยวข้อง
เป็น 

ชื่อผู้น าสมคัร ชื่อผู้น าหัก สังกัด 

๑ ๑๐๑๑๙๘ พ.อ.ต. กุมภา หอมจันทร ์ ๔๐       ขส.ทอ. 

๒ ๑๐๑๑๙๙ นาง รชัฎา มีสมกลิน่  ๕๔ มารดา จ.อ.ณกฤช มีสมกลิ่น จ.อ.ณกฤช มีสมกลิ่น บน.๔ 

๓ ๑๐๑๒๐๐ นาง กัตติกมาศ ศรรีินยา  ๓๓ ภรรยา น.อ.กิตติพงษ ์ศรีรินยา น.อ.กิตติพงษ ์ศรีรินยา บน.๔๑ 

๔ ๑๐๑๒๐๑ จ.ต. ตุลภัต ขดัแก้ว  ๓๑       ชอ. 

๕ ๑๐๑๒๐๒ นาย ศิลปชัย มณีเพ็ชร  ๓๐       บน.๔๑ 

๖ ๑๐๑๒๐๓ จ.ต. วีรพงษ ์ศริิสมบูรณ์พัฒนา  ๒๖       บน.๔๑ 

๗ ๑๐๑๒๐๔ จ.ต. ธันย์วรัชญ์ ศรสีุทธะ  ๒๓       บน.๔๑ 

๘ ๑๐๑๒๐๕ จ.ต. เมธา กาใจ  ๒๖       บน.๔๑ 

๙ ๑๐๑๒๐๖ น.ส. วิไลพร อาภรรัตน ์ ๒๖       บน.๒๓ 

๑๐ ๑๐๑๒๐๗ นาย สมหมาย อาภรรตัน ์ ๕๑ บิดา น.ส. วิไลพร อาภรรัตน ์ น.ส. วิไลพร อาภรรัตน ์ บน.๒๓ 

๑๑ ๑๐๑๒๐๘ จ.ต. รณฤทธิ์ สอนมณ ี ๒๕       บน.๔๖ 

๑๒ ๑๐๑๒๐๙ จ.ต. วัชรพงษ์ จารเุมธาว ี ๒๖       บน.๔๖ 

๑๓ ๑๐๑๒๑๐ จ.ต. นติิภูมิ นครเนียม  ๒๒       บน.๔๖ 

๑๔ ๑๐๑๒๑๑ นาย วงศกร หม่ืนอาจย้ิม  ๒๖       บน.๔๖ 

๑๕ ๑๐๑๒๑๒ น.ส. ณัฐธดิา วีระประสาธน ์ ๒๑ บุตร น.อ.หญิงกันยรัตน์ วีระประสาธน์ น.อ.หญิงกันยรัตน์ วีระประสาธน์ สก.ทอ. 

๑๖ ๑๐๑๒๑๓ น.ส. นภาลัย สีดารักษ ์ ๓๕ 
ผู้อยู่ใน
อุปการะ พ.อ.อ.เอกพล ศรีสนธิญากร พ.อ.อ.เอกพล ศรีสนธิญากร นอกสังกัด 

๑๗ ๑๐๑๒๑๔ น.ส. อารีพร อ่อนบุญ  ๒๘ น้อง พ.อ.อ.เอกพล ศรีสนธิญากร พ.อ.อ.เอกพล ศรีสนธิญากร นอกสังกัด 

๑๘ ๑๐๑๒๑๕ น.ส. จันทิรา อ่อนบุญ  ๒๓ น้อง พ.อ.อ.เอกพล ศรีสนธิญากร พ.อ.อ.เอกพล ศรีสนธิญากร นอกสังกัด 

๑๙ ๑๐๑๒๑๖ พ.อ.ท.หญิง พชรมล ทอดสนิท  ๓๒       นอกสังกัด 

๒๐ ๑๐๑๒๑๗ พ.อ.ท.หญงิ เนตรนภา เพ็ญเพียร  ๓๖       นอกสังกัด 

๒๑ ๑๐๑๒๑๘ จ.ต. รุ่งนริันดร ์ศักดิ์ไชย  ๒๔       ขส.ทอ. 

๒๒ ๑๐๑๒๑๙ นาง มาลี ศักดิไ์ชย  ๕๔ มารดา จ.ต. รุ่งนริันดร ์ศักดิ์ไชย  จ.ต. รุ่งนริันดร ์ศักดิ์ไชย  ขส.ทอ. 

๒๓ ๑๐๑๒๒๐ จ.ต. นิพนธ์ สุขส าราญ  ๒๗       ขส.ทอ. 

๒๔ ๑๐๑๒๒๑ นาง สุรีพร สขุส าราญ  ๕๙ มารดา จ.ต. นิพนธ์ สุขส าราญ  จ.ต. นิพนธ์ สุขส าราญ  ขส.ทอ. 

๒๕ ๑๐๑๒๒๒ น.ส. นนัท์นภัส สินจนานุรักษ ์ ๔๐ 
ผู้อยู่ใน
อุปการะ น.อ.หญิงเอิบอวล  พรหมศริน น.อ.หญิงเอิบอวล  พรหมศริน นอกสังกัด 

๒๖ ๑๐๑๒๒๓ นาง ศศิศศิ บุญสนธ ิ ๓๓ ภรรยา ร.อ.ณัฐวัฒน ์บุญสนธ ิ ร.อ.ณัฐวัฒน ์บุญสนธ ิ บน.๒ 

๒๗ ๑๐๑๒๒๔ พ.อ.อ. เสมาชัย กาวัลย์  ๔๐       กพ.ทอ. 

๒๘ ๑๐๑๒๒๕ จ.ต. ธีรพงศ ์หนูค าสวน  ๒๙       กซอ.๒ 

๒๙ ๑๐๑๒๒๖ น.ส. สกาวรตัน ์ดับทุกข์รัฎฐ์  ๒๑       กซอ.๒ 

๓๐ ๑๐๑๒๒๗ นาย สุรภคั นาสุริยวงษ ์ ๒๘       ชอ. 
 
 
 



 
 
 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.ขึ้นทะเบียน ๐๑ เม.ย.๖๕  ถึง  ๓๐ เม.ย.๖๕ (เริ่มช าระศพท่ี ๒๖๑๐๓) หน้า ๒ 

ล าดับ เลขทะเบียน รายชื่อ อายุ เกี่ยวข้องเปน็ ชื่อผู้น าสมคัร ชื่อผู้น าหัก สังกัด 

๓๑ ๑๐๑๒๒๘ จ.ต. วรากร อรณุลักษณ ์ ๒๘       ชอ. 

๓๒ ๑๐๑๒๒๙ พ.จ.อ. วีระชัย ใจตรง  ๓๘ น้อง ร.ท.หญิงวัชร ีใจตรง ร.ท.หญิงวัชร ีใจตรง นอกสังกัด 

๓๓ ๑๐๑๒๓๐ จ.ส.อ. พีรวสั ใจทับทิม  ๔๐ ผู้อยู่ในอุปการะ ร.ท.หญิงวัชร ีใจตรง ร.ท.หญิงวัชร ีใจตรง นอกสังกัด 

๓๔ ๑๐๑๒๓๑ นาย ธนกร เย็นเกต ุ ๒๕       บน.๕ 

๓๕ ๑๐๑๒๓๒ นาย เอกพล ธนนันท์วัฒนา  ๓๐       บน.๕ 

๓๖ ๑๐๑๒๓๓ น.ส. น้ าเพชร อุ่นพันธห์ริ่ม  ๒๖       บน.๕ 

๓๗ ๑๐๑๒๓๔ น.ส. มานิตา เวทไธสง  ๒๖       บน.๕ 

๓๘ ๑๐๑๒๓๕ น.ส. เกศนิี วินจิ  ๒๘       บน.๕ 

๓๙ ๑๐๑๒๓๖ น.ส. สุพัชรตรา ทองเกลี้ยง  ๓๐       บน.๕ 

๔๐ ๑๐๑๒๓๗ ร.ต. ณัชธนนกฤษณ์ จิราธิพัชร ์ ๓๑       พอ. 

๔๑ ๑๐๑๒๓๘ นาย เกียรตศิักดิ ์ภาษติ  ๒๑ ผู้อยู่ในอุปการะ นายลั่นทม   ทับเสน นายศักรินทร ์ ภาษิต นอกสังกัด 

๔๒ ๑๐๑๒๓๙ จ.ท. ทศพล พยุงวงษ ์ ๓๓       อย. 
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น.ส.สุพรรณษำ  อำจกล้ำ 
พนักงำนบริหำรงำนจัดกำรผลประโยชน์ 

ผฌก.กฌส.กสค.สก.ทอ. 
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