
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ฉบับนี้ พบกับ....  
“ โควดิสายพนัธุ ์โอไมครอน ” ในสาระนา่รู ้

 

วารสาร การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 

                    ฉบับประจ ำเดือน ธันวำคม ๒๕๖๔ 
                ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒๘๕ 



 

 

สถำนภำพสมำชิก ณ สิ้นเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 
ประเภท จ ำนวน 

สมำชิกทัง้หมด                ๗๒,๖๔๒ คน 
สมำชิกขึ้นทะเบยีน เดือน พ.ย.๖๔ 

.๕๘ 

                      ๒๕ คน 
สมำชิกถูกถอนสภำพชั่วครำว    ๗๙ คน                  

๑๐๙  คน  

รำยละเอียดสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 
ข้อมูล จ ำนวน 

ตั้งแต่อันดับศพที่   ๒๕๔๔๙ – ๒๕๕๖๒ 
จ ำนวนสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน พ.ย.๖๔                    ๑๑๔ ศพ 

อัตรำเงินสงเครำะห์ค่ำจัดกำรศพต่อ ๑ ศพ                        ๓ บำท 
รวมยอดเกบ็เงินสงเครำะห์ ในเดือน ธ.ค.๖๔ 

ค.๖๑ 
                       ๓๔๒ บำท 

  
 

ตำรำงแสดงผล ร้อยละสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 
รำยกำร จ ำนวน คิดเป็น(ร้อยละ) 

สมำชิกถึงแก่ควำมตำย เพศชำย    ๖๔ ศพ 

 

๕๖.๑๔ 
สมำชิกถึงแก่ควำมตำย เพศหญงิ    ๕๐ ศพ ๔๓.๘๖ 

สมำชิกถึงแก่ควำมตำย อำยตุ่ ำกวำ่ ๖๐ ป ี    ๑๐ ศพ 

 ๕  

        ๘.๗๗ 
สมำชิกถึงแก่ควำมตำย อำยุสงูกว่ำ ๖๐ ป ี  ๑๐๔ ศพ ๙๑.๒๓ 

 

  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 

 
 
 
 
 



 
 

รำยชื่อสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กองทัพอำกำศได้ถึงแก่กรรมใน  พ.ย.๖๔ หน้ำ ๑ 

ล ำดับ รำยชื่อ เลขทะเบียน อำย ุ
เก่ียวข้อง

เป็น 
ชื่อผู้น ำหัก สังกัด 

ได้ถึงแก่ควำมตำย 

เป็นอันดับศพท่ี 

๑ พ.อ.อ.เรวัต อินทรเกษตร ๒๖๕๖๑ ๘๗ ญาติ น.อ.ศุภสรณ์  ส่งแสง นอกสังกัด ๒๕๔๔๙ 

๒ นายสวัสด์ิ อุ่นเจริญ ๒๓๐๙๙ ๙๘     นอกสังกัด ๒๕๔๕๐ 

๓ นางสุภาวดี สุดย่ิง ๒๙๕๙๐ ๗๒     นอกสังกัด ๒๕๔๕๑ 

๔ พ.อ.อ.ชลอ จันทร์รัตน์ ๔๒๗๘๙ ๗๓     นอกสังกัด ๒๕๔๕๒ 

๕ นายณฤทัต พรมลังกา ๘๒๗๗๒ ๖๒ บิดา จ.อ.ทมดนัย พรมลังกา สพ.ทอ. ๒๕๔๕๓ 

๖ น.อ.ธีรชัย โลหะเวช ๒๘๐๓๙ ๘๒     นอกสังกัด ๒๕๔๕๔ 

๗ พ.อ.อ.เลื่อน สารสุวรรณ ๒๑๔๘๕ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๔๕๕ 

๘ น.ต.อนันต์ คงนิล ๔๑๓๐๓ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๔๕๖ 

๙ นายพร้า อยู่นันต์ ๒๑๖๕๖ ๙๔ มารดา ร.อ.ส าเภา ปิ่นทศิริ นอกสังกัด ๒๕๔๕๗ 

๑๐ นางเชย ดีปลื้ม ๓๓๓๔ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๔๕๘ 

๑๑ จ.อ.พยุง โตยอด ๕๘๑๗ ๘๐     นอกสังกัด ๒๕๔๕๙ 

๑๒ นางพยม ชมเพลิน ๓๙๒๙๕ ๗๒     นอกสังกัด ๒๕๔๖๐ 

๑๓ ร.ต.สมชาย เกสะวัฒนะ ๑๙๘๒๑ ๗๔     นอกสังกัด ๒๕๔๖๑ 

๑๔ นางอาภากร ละออจันทร ์ ๑๘๖๓๓ ๖๒ ภรรยา นายสุภกิจ  ละออจันทร์ นอกสังกัด ๒๕๔๖๒ 

๑๕ นางมี ชาญหมื่นไวย ๑๕๐๒๙ ๙๒ มารดา นางประไพ เอ่ียมจิตร์ นอกสังกัด ๒๕๔๖๓ 

๑๖ นางเฉลา มุขมา ๔๒๐๔ ๘๖ ภรรยา พ.อ.อ.ธวัช มุขมา นอกสังกัด ๒๕๔๖๔ 

๑๗ นางจ าเลย เมยขุนทด ๘๐๙๖๐ ๕๔ มารดา พ.อ.ท.สุทัศน์ เมยขุนทด ชอ. ๒๕๔๖๕ 

๑๘ น.ต.คล่อง การอ ามร ๗๑๑๘๖ ๗๒     นอกสังกัด ๒๕๔๖๖ 

๑๙ นางกิ่งแก้ว อินทยา ๒๕๖๒๘ ๗๖     นอกสังกัด ๒๕๔๖๗ 

๒๐ นางประนอม ปั้นดี ๒๓๒๔๖ ๙๓     นอกสังกัด ๒๕๔๖๘ 

๒๑ พ.อ.อ.เจริญ เพ่ิมศิริกูล ๒๙๓ ๘๘     นอกสังกัด ๒๕๔๖๙ 

๒๒ ร.ต.กฤษณะเทพ บุญส่ง ๒๐๙๖๓ ๘๑     นอกสังกัด ๒๕๔๗๐ 

๒๓ นางจ านงค ์ชูปรชีา ๒๔๕๘๔ ๙๐     นอกสังกัด ๒๕๔๗๑ 

๒๔ น.อ.ถนอม อินทรฤทธ์ิ ๑๑๑๔ ๘๙ บิดา น.อ.วุฒิวิพัชร์ นันทรัฐปิติโภคิน กพ.ทอ. ๒๕๔๗๒ 

๒๕ ร.ต.วิชากร วุฒิอาภรณ์ ๒๔๗๙๒ ๘๕     นอกสังกัด ๒๕๔๗๓ 

๒๖ นายชวลิต จิตตวิริยานุกูล ๒๖๕๖๕ ๘๕ บิดา พ.อ.อ.บุศรินทร์ จิตตวิริยานุกูล นอกสังกัด ๒๕๔๗๔ 

๒๗ ร.ต.ชิน เนียมปาน ๓๒๘๓๙ ๘๒     นอกสังกัด ๒๕๔๗๕ 

๒๘ นางจันทร์แดง งอกงาม ๓๖๖๒๙ ๙๙ มารดา น.ส.คมข า งอกงาม นอกสังกัด ๒๕๔๗๖ 

๒๙ ร.ต.สมคิด สว่างพิมพ์ ๓๓๙๔๘ ๗๖     นอกสังกัด ๒๕๔๗๗ 

๓๐ ร.อ.สมนึก แดงแจ้ ๔๗๙๐๑ ๖๓     นอกสังกัด ๒๕๔๗๘ 
 
 



 

รำยชื่อสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กองทัพอำกำศได้ถึงแก่กรรมใน  พ.ย.๖๔ หน้ำ ๒ 

ล ำดับ รำยชื่อ 
เลข

ทะเบียน 
อำย ุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น ำหัก สังกัด ได้ถึงแก่ควำมตำย 

เป็นอันดับศพท่ี 

๓๑ นางอรุณ เนียมศิริ ๙๕๕๗ ๙๐     นอกสังกัด ๒๕๔๗๙ 

๓๒ นางพันทิพย์พา พงษ์สิน ๗๙๙๐ ๙๕     นอกสังกัด ๒๕๔๘๐ 

๓๓ นางน้อมจิตต์ สุวรรณบัตร ๒๖๑๒๓ ๘๑     นอกสังกัด ๒๕๔๘๑ 

๓๔ นางวิมล รุ่งสวัสด์ิ ๓๙๓๕๖ ๗๒     นอกสังกัด ๒๕๔๘๒ 

๓๕ นางเอ้ือมพร แจงบ ารุง ๗๔๐๖๔ ๖๙ ภรรยา ร.ต.เก็บ แจงบ ารุง นอกสังกัด ๒๕๔๘๓ 

๓๖ นางเมือง ก้อนทอง ๗๑๙๙ ๙๐ มารดา พ.อ.อ.สุนทร ก้อนทอง นอกสังกัด ๒๕๔๘๔ 

๓๗ นางเฉลียว รื่นภาค ๓๑๕๗ ๘๐     นอกสังกัด ๒๕๔๘๕ 

๓๘ นางทองดี ต่างใจ ๓๙๗๗ ๘๔     นอกสังกัด ๒๕๔๘๖ 

๓๙ พ.อ.อ.สุวิทย์ ศรีสงคราม ๒๗๓๑๘ ๘๔     นอกสังกัด ๒๕๔๘๗ 

๔๐ น.อ.ไพโรจน์ วราศิระ ๙๓๙ ๙๒     นอกสังกัด ๒๕๔๘๘ 

๔๑ นางแต๋ว ขันทายก ๔๘๕๓๓ ๙๕ มารดา ร.ต.บุญช่วย ขันทายก นอกสังกัด ๒๕๔๘๙ 

๔๒ ร.ต.ศักดา ลีลาวานิชกิจ ๔๘๖๙๘ ๖๖     นอกสังกัด ๒๕๔๙๐ 

๔๓ นางซ่อนกลิ่น แทนแย้ม ๒๕๒๐๖ ๘๒     นอกสังกัด ๒๕๔๙๑ 

๔๔ พ.อ.อ.มาโนช บุญสันเทียะ ๒๖๘๒๐ ๗๒     นอกสังกัด ๒๕๔๙๒ 

๔๕ นางสมพงษ ์วิจิตต์หงษ์ ๖๕๗๐ ๘๖ มารดา พ.อ.อ.วิชิต วิจิตรหงษ ์ นอกสังกัด ๒๕๔๙๓ 

๔๖ ร.ต.ทวี คล้ายภู่ ๒๙๘๕๔ ๗๓     นอกสังกัด ๒๕๔๙๔ 

๔๗ น.ท.อารมณ์ ทิพยมนตรี ๒๔๘๘๑ ๙๐     นอกสังกัด ๒๕๔๙๕ 

๔๘ นายทองหล่อ ยันฝาก ๕๑๒๕๒ ๗๒     นอกสังกัด ๒๕๔๙๖ 

๔๙ นายก าพล เลี้ยงนิรัตน์ ๓๐๕๘๗ ๗๔     นอกสังกัด ๒๕๔๙๗ 

๕๐ นายสุรศักด์ิ สุวรรณเสถียร ๓๑๓๒๙ ๖๕     นอกสังกัด ๒๕๔๙๘ 

๕๑ นางกนิษฐา อิศรางกูร ณ อยุธยา ๑๔๔๓๓ ๗๕ ภรรยา พล.อ.อ.วัชรา อิศรางกูร ณ อยุธยา นอกสังกัด ๒๕๔๙๙ 

๕๒ นายสนทยา รัตนแสงงาม ๘๕๐๒๐ ๓๕     สบ.ทอ. ๒๕๕๐๐ 

๕๓ นายปุ่น พุฒหอม ๑๒๙๔๑ ๙๑ บิดา ร.ท.มนูญ พุฒหอม นอกสังกัด ๒๕๕๐๑ 

๕๔ ร.อ.องอาจ พ่วงศิลป ์ ๔๕๙๘๐ ๘๒     นอกสังกัด ๒๕๕๐๒ 

๕๕ นางอ านวย บุญประเสริฐ ๗๘๖๒ ๘๕     นอกสังกัด ๒๕๕๐๓ 

๕๖ พล.อ.ต.จ ารูญ ชินโคตรพงศ ์ ๑๒๑๘๑ ๖๙     นอกสังกัด ๒๕๕๐๔ 

๕๗ น.ต.บุญส่ง พุ่มล าเจียก ๑๐๘๔๖ ๘๘     นอกสังกัด ๒๕๕๐๕ 

๕๘ น.ท.ดรุณ เสนาคุณ ๓๗๐๕ ๙๖     นอกสังกัด ๒๕๕๐๖ 

๕๙ ร.ต.ถวิล ศุภสิริวุฒิ ๔๑๔๒๓ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๕๐๗ 

๖๐ พล.อ.ท.ภัทรรุตม์ เนียมทันต์ ๑๙๑๔ ๘๗     นอกสังกัด ๒๕๕๐๘ 
 
 
 



 
 

รำยชื่อสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กองทัพอำกำศได้ถึงแก่กรรมใน  พ.ย.๖๔ หน้ำ ๓ 

ล ำดับ รำยชื่อ 
เลข

ทะเบียน 
อำย ุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น ำหัก สังกัด 

ได้ถึงแก่ควำมตำย 

เป็นอันดับศพท่ี 

๖๑ นางบังอร จิตรมนตรี ๘๒๐๓ ๙๕     นอกสังกัด ๒๕๕๐๙ 

๖๒ น.อ.อัมพร สุสุวรรณ ๘๔๒๑ ๘๙     นอกสังกัด ๒๕๕๑๐ 

๖๓ น.ท.บรรจบ วรคุตตานนท์ ๕๒๒๒๓ ๘๘     นอกสังกัด ๒๕๕๑๑ 

๖๔ นายถนอม ศรรีักษา ๓๘๐๖ ๙๑     นอกสังกัด ๒๕๕๑๒ 

๖๕ น.อ.ชนะพงศ์พันธ์ุ ชนะพลไกร ๑๗๘๐๓ ๗๙     นอกสังกัด ๒๕๕๑๓ 

๖๖ นางกิจ น่ิมนวล ๒๖๐๔๒ ๙๒ มารดา พ.อ.อ.ประทุม น่ิมนวล นอกสังกัด ๒๕๕๑๔ 

๖๗ น.ต.สุรพล พรหมประภศัร ๗๒๓๒๐ ๗๔     นอกสังกัด ๒๕๕๑๕ 

๖๘ นางวนิดา ไล้สมบรูณ ์ ๙๗๗๓๕ ๓๘ บุตร นางวรรณา สีหรั่ง รร.การบิน ๒๕๕๑๖ 

๖๙ น.ส.อภิชญา สุนาวี ๙๒๖๑๓ ๒๘     ขส.ทอ. ๒๕๕๑๗ 

๗๐ พ.อ.อ.สมพร น้ิวประสิทธ์ิ ๑๒๑๐ ๘๗     นอกสังกัด ๒๕๕๑๘ 

๗๑ ร.ต.หญิงมลิวัลย์ ชูเยาว์ ๔๓๐๙๙ ๗๕     นอกสังกัด ๒๕๕๑๙ 

๗๒ พ.อ.อ.พล งอกอ่อน ๒๗๔๐๗ ๕๙     นอกสังกัด ๒๕๕๒๐ 

๗๓ ร.ต.หญิงนนทรีย์ เทียมสุวรรณ ๓๘๕๕๘ ๗๔     นอกสังกัด ๒๕๕๒๑ 

๗๔ ร.ต.ประชุม คล้ายชัง ๑๕๓๐๒ ๘๔     นอกสังกัด ๒๕๕๒๒ 

๗๕ นางสอิ้ง พงษ์เผือก ๒๒๐๒๖ ๙๕ มารดา ร.ต.สมเกียรติ พงษ์เผือก นอกสังกัด ๒๕๕๒๓ 

๗๖ ร.ต.ต่อศักด์ิ จุฑาวิจิตร ๓๓๖๕๑ ๗๑     นอกสังกัด ๒๕๕๒๔ 

๗๗ นางทองมาก เปรี่ยมปิยานุสรณ์ ๑๙๖๕๖ ๙๑ ญาติ น.อ.เจษฎา เปรี่ยมปิยานุสรณ์ กพ.ทอ. ๒๕๕๒๕ 

๗๘ นางศรีนวล ดีพ่ึงตน ๑๐๗๙๙ ๘๔ ภรรยา น.ท.บุญเพ่ง  ดีพ่ึงตน นอกสังกัด ๒๕๕๒๖ 

๗๙ ร.ท.วิลาศ วรรณวงศ ์ ๓๘๘๑๒ ๘๐     นอกสังกัด ๒๕๕๒๗ 

๘๐ ร.ต.โสภัณฑ์ อภิวัฒน์อ าไพกุล ๒๘๗๙๑ ๖๙     นอกสังกัด ๒๕๕๒๘ 

๘๑ นางสุมนา สิทธาภา ๓๓๘๐๕ ๙๕ มารดา พ.อ.อ.พิษณุ สิทธาภา นอกสังกัด ๒๕๕๒๙ 

๘๒ นางเกษร เริงฤทธ์ิ ๓๗๗๘๐ ๗๑ ภรรยา นายหล่า เริงฤทธ์ิ นอกสังกัด ๒๕๕๓๐ 

๘๓ พ.อ.อ.ปัญญวิทย์ รัศม ี ๙๖๓๘๑ ๓๒     บน.๔๖ ๒๕๕๓๑ 

๘๔ พ.อ.อ.พิทักษ์ กลัดจ าป ี ๕๗๕๑ ๕๒     นอกสังกัด ๒๕๕๓๒ 

๘๕ นางเสลี่ย เพ็ชรอินทร์ ๔๘๘๙๒ ๘๕ มารดา นายประหยัด เพ็ชรอินทร์ นอกสังกัด ๒๕๕๓๓ 

๘๖ นางละเมียด จักรปั่น ๓๒๘๙๐ ๗๖     นอกสังกัด ๒๕๕๓๔ 

๘๗ ร.ต.หญิงนิตยา บัวทรัพย์ ๑๔๖๙๐ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๕๓๕ 

๘๘ นางประกอบ จงเพ็งกลาง ๔๘๘๘ ๗๕     นอกสังกัด ๒๕๕๓๖ 

๘๙ นายถาวร ชัยมานะ ๗๘๘๒๗ ๖๕ บิดา จ.อ.หญิงสุพัชชณิชา วากยะบรร ศซว.ทอ. ๒๕๕๓๗ 

๙๐ พล.อ.ต.พลเดช วงศ์วิเศษ ๑๓๔๕๒ ๗๖     นอกสังกัด ๒๕๕๓๘ 
 
 



 
 

รำยชื่อสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กองทัพอำกำศได้ถึงแก่กรรมใน  พ.ย.๖๔ หน้ำ ๔ 

ล ำดับ รำยชื่อ เลขทะเบียน อำย ุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น ำหัก สังกัด 
ได้ถึงแก่ควำมตำย 

เป็นอันดับศพท่ี 

๙๑ นางจินดา พงศ์นรินทร ์ ๕๘๕๐๐ ๕๘ ภรรยา ร.ท.สิงห์ชัย พงศ์นรินทร์ นอกสังกัด ๒๕๕๓๙ 

๙๒ พล.อ.ต.จักร จันทรสุวรรณ ๒๓๒๖๑ ๘๕     นอกสังกัด ๒๕๕๔๐ 

๙๓ นายเกษ ทองนิตย์ ๒๔๗๓ ๙๔     นอกสังกัด ๒๕๕๔๑ 

๙๔ นางจงดี โพธ์ิย้อย ๑๓๗๖๑ ๘๔ ภรรยา น.อ.ยันต์  โพธ์ิย้อย นอกสังกัด ๒๕๕๔๒ 

๙๕ น.อ.สุชาติ วงษ์สอาด ๒๗๙๑๕ ๗๐     นอกสังกัด ๒๕๕๔๓ 

๙๖ นางสมจิตร อยู่ตาล ๗๑๗๕๕ ๘๕ ญาติ ร.ต.สมควร  แสงสุวรรณ ์ นอกสังกัด ๒๕๕๔๔ 

๙๗ พ.อ.ท.ชัยวัฒน์ สุขทอง ๗๘๕๒๔ ๓๔     บน.๔ ๒๕๕๔๕ 

๙๘ นางสุพัตร หาญกล้า ๖๕๑๕๓ ๖๘ มารดาภรรยา น.ท.ธีระกุล  โพทะยะ นอกสังกัด ๒๕๕๔๖ 

๙๙ นางทองปน จรรยาสวัสด์ิ ๖๘๔๖ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๕๔๗ 

๑๐๐ น.ท.บุญชู สุคันธี ๔๕๓๗ ๘๙     นอกสังกัด ๒๕๕๔๘ 

๑๐๑ นางกุณฑี แสงสุก ๔๓๒๔๗ ๗๒ ญาติ ร.ต.สังเวียน แสงเพลิง นอกสังกัด ๒๕๕๔๙ 

๑๐๒ นางปิ่นอนงค์ พวงเพ็ชร์ ๑๙๙๓ ๙๑ ญาติ นายปัญญา  พวงเพ็ชร์ นอกสังกัด ๒๕๕๕๐ 

๑๐๓ ร.ต.ทองใบ ย่ังยืน ๔๗๔๙๒ ๗๕     นอกสังกัด ๒๕๕๕๑ 

๑๐๔ พ.อ.อ.ชาญชัย สถานุทัต ๗๐๖๖๘ ๗๙     นอกสังกัด ๒๕๕๕๒ 

๑๐๕ นางละออ ดีประเสริฐ ๖๐๑๗๗ ๕๗ ภรรยา นายสายชน ดีประเสริฐ นอกสังกัด ๒๕๕๕๓ 

๑๐๖ น.อ.สมนึก อิสริยภานันท์ ๑๔๒๒๖ ๗๘     นอกสังกัด ๒๕๕๕๔ 

๑๐๗ นายค าลพ สิงห์แก้ว ๕๑๗๑๘ ๘๔ บิดาภรรยา นายบรรเลง ช้างเยาว์ รร.นนก. ๒๕๕๕๕ 

๑๐๘ นายธงไชย เพริดพริ้ง ๗๐๑๐๘ ๖๐     นอกสังกัด ๒๕๕๕๖ 

๑๐๙ นางบัวจันทร์ ยุทธกลาง ๒๗๐๙ ๘๖     นอกสังกัด ๒๕๕๕๗ 

๑๑๐ นายทรัพย์ ธรรมโชติ ๒๕๔๙๗ ๙๖     นอกสังกัด ๒๕๕๕๘ 

๑๑๑ ร.ต.พงษ์ เอกวุธ ๔๖๔๖๖ ๗๓     นอกสังกัด ๒๕๕๕๙ 

๑๑๒ นางเสงี่ยม กาฬกาญจน์ ๒๐๗๑๓ ๑๐๑ มารดา น.อ.สมโชค กาฬกาญจน์ นอกสังกัด ๒๕๕๖๐ 

๑๑๓ พ.อ.อ.สง่า คงคะชาติ ๒๗๒๘๗ ๘๖     นอกสังกัด ๒๕๕๖๑ 

๑๑๔ นางทองสุข ทองน่ิม ๗๑๐๙๘ ๙๑     นอกสังกัด ๒๕๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห ์ทอ.ขึ้นทะเบียน ๐๑ พ.ย.๖๔  ถึง  ๓๐ พ.ย.๖๔ เริ่มช าระศพที่ ๒๕๕๕๔ 

ล าดับ เลขทะเบียน รายชื่อ อายุ 
เกี่ยวข้อง

เป็น 
ชื่อผู้น าสมัคร ชื่อผู้น าหัก สังกัด 

๑ ๑๐๑๐๕๐ จ.ต. นิติพงษ์ สิงหาด  ๒๕       บน.๕๖ 

๒ ๑๐๑๐๕๑ จ.อ. ปารนนท์ เรืองมี  ๓๐       บน.๕๖ 

๓ ๑๐๑๐๕๒ น.ส. ปาริฉัตร นามโพธิ ์ ๒๘       บน.๒ 

๔ ๑๐๑๐๕๓ นาย บุญส่ง เรือนเพชร  ๕๓ บิดา จ.อ.พงศธร เรือนเพชร จ.อ.พงศธร เรือนเพชร กซอ.๒ 

๕ ๑๐๑๐๕๔ น.ต. พัชรวัฒน์ โกสิตงามดีวงศ ์ ๔๐       พอ. 

๖ ๑๐๑๐๕๕ จ.ต. รัชชานนท ปรึกษา  ๒๓       ชอ. 

๗ ๑๐๑๐๕๖ นาง วันทนีย์ ธรรมบุญญา  ๕๕ มารดา ร.ท.วชัรพล ธรรมบุญญา ร.ท.วชัรพล ธรรมบุญญา ยศ.ทอ. 

๘ ๑๐๑๐๕๗ น.ส. วริษฐา ไวยวาร ี ๒๒       สก.ทอ. 

๙ ๑๐๑๐๕๘ นาง ศมนนันท์ สุขประสบโชค  ๕๒ มารดา จ.ต.ธรรมทศัน์ สุขประสบโชค จ.ต.ธรรมทศัน์ สุขประสบโชค บน.๑ 

๑๐ ๑๐๑๐๕๙ นาง ทัศรินทร์ สาดจุ้ย  ๓๘       สก.ทอ. 

๑๑ ๑๐๑๐๖๐ น.ส. พฤษมาศ เอี่ยมพาหล  ๔๐ พี่สาว พ.อ.อ.รุฐ เอี่ยมพาหล พ.อ.อ.รุฐ เอี่ยมพาหล สน.ผบ.ดม. 

๑๒ ๑๐๑๐๖๑ นาง ทรจันทร์ ย่ิงยืน  ๕๕ มารดา จ.อ.ณัฐพงษ์ ย่ิงยืน จ.อ.ณัฐพงษ์ ย่ิงยืน บน.๑ 

๑๓ ๑๐๑๐๖๒ นาย ธิติสรณ์ เพ็ชรดี  ๒๘ บุตร นายประนอม เพ็ชรดี นายประนอม เพ็ชรดี นอกสังกัด 

๑๔ ๑๐๑๐๖๓ จ.ต. ณรงค์ฤทธิ์ รินทา  ๒๑       บน.๒ 

๑๕ ๑๐๑๐๖๔ พ.อ.อ. ย่ิงวิรุฬห์ ขุนเจริญ  ๒๘       บน.๕๖ 

๑๖ ๑๐๑๐๖๕ นาย สมยศ พรรณขาม  ๕๒ บิดา จ.ท.หญิงอรทัย พรรณขาม   นอกสังกัด 

๑๗ ๑๐๑๐๖๖ นาง ไข่ สาวสิิทธิ ์ ๕๒ มารดา จ.ท.หญิงอรทัย พรรณขาม นาย สมยศ พรรณขาม  นอกสังกัด 

๑๘ ๑๐๑๐๖๗ นาง สายสุดา ล่องวัด  ๕๐ มารดา จ.ต.ณัฐพงษ์ สินสุภา จ.ต.ณัฐพงษ์ สินสุภา บน.๗ 

๑๙ ๑๐๑๐๖๘ นาย รพีพงษ์ สินสุภา  ๔๘ บิดา จ.ต.ณัฐพงษ์ สินสุภา จ.ต.ณัฐพงษ์ สินสุภา บน.๗ 

๒๐ ๑๐๑๐๖๙ จ.ต. ภวัต อ่อนส้มกิจ  ๓๒       สง.ปรมน.ทอ. 

๒๑ ๑๐๑๐๗๐ นาย มนู ทองน้ าวน  ๕๕ บิดา พ.อ.อ.อนุชาติ ทองน้ าวน พ.อ.อ.อนุชาติ ทองน้ าวน บน.๔ 

๒๒ ๑๐๑๐๗๑ นาง บัญญัติ ทองน้ าวน  ๕๔ มารดา พ.อ.อ.อนุชาติ ทองน้ าวน พ.อ.อ.อนุชาติ ทองน้ าวน บน.๔ 

๒๓ ๑๐๑๐๗๒ นาง ทองพัด ผุยน้อย  ๕๕ มารดา พ.อ.ต.ราชวัตร ผุยน้อย พ.อ.ต.ราชวัตร ผุยน้อย บน.๒๓ 

๒๔ ๑๐๑๐๗๓ น.ส. ปาริชาต จอกอ่อน  ๓๙       นอกสังกัด 

๒๕ ๑๐๑๐๗๔ พ.อ.อ. ณัฐสิษฐ์ คุสิตา  ๓๘       บน.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รำยชื่อสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห ์ทอ.ที่ถูกถอนสภำพออกจำกทะเบียนสมำชิกไว้ชั่วครำว ประจ ำเดือน พ.ย.๖๔ หน้ำ ๑ 

ล าดับ ยศ - นาม เลขทะเบียน สังกัด 
ค้างช าระเงิน 

ค้าง ศพที่ 
๑ ร.ต.ชาญชัย จงเจริญ ๒๘๔๑๙ ธ.สาขาลพบุรี ส.ค.๖๒ ๒๒๕๒๓ 
๒ นายนัฐวุฒิ ดัชฤยาวัตร ๘๒๔๘๓ ธ.สาขา บก.ทอ. ส.ค.๖๒ ๒๒๕๒๓ 
๓ น.ส.ผกามาศ ปริทะรัมย์ ๘๒๔๘๔ ธ.สาขา บก.ทอ. ส.ค.๖๒ ๒๒๕๒๓ 
๔ นางระวิวรรณ ฉวีรัตน์ ๖๔๑๒๐ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ก.ค.๖๒ ๒๒๔๔๓ 
๕ นายสุรัตน์ สงค์ใย ๖๐๘๗๙ ธ.สาขาตาคลี ส.ค.๖๒ ๒๒๕๒๓ 
๖ ร.ต.บรรจง สีเสม ๖๑๔๘๗ ธ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ก.ค.๖๒ ๒๒๔๔๓ 
๗ นางสุณี สีเสม ๖๒๐๓๒ ธ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ก.ค.๖๒ ๒๒๔๔๓ 
๘ พล.อ.ต.ชลิต มังคโลดม ๖๔๐๖๒ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ก.ย.๖๒ ๒๒๖๑๐ 
๙ นางชุพาพรรณ มังคโลดม ๗๔๖๕๑ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ก.ย.๖๒ ๒๒๖๑๐ 

๑๐ นายแหร่ม สนธิพร ๘๒๑๘ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ต.ค.๖๒ ๒๒๗๐๐ 
๑๑ นางอนงค์ สนธิพร ๘๒๑๙ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ต.ค.๖๒ ๒๒๗๐๐ 
๑๒ นางสุวรรณา กล้าณรงค ์ ๖๒๔๕๓ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ก.ย.๖๒ ๒๒๖๑๐ 
๑๓ นายชนัสถา กล้าณรงค ์ ๘๔๓๐๐ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ก.ย.๖๒ ๒๒๖๑๐ 
๑๔ นายณัฐวุฒิ กล้าณรงค ์ ๘๔๓๐๑ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ก.ย.๖๒ ๒๒๖๑๐ 
๑๕ นางทัศยา โพธ์ิอยู่ ๓๔๘๙๐ ธ.สาขาตาคลี ก.ย.๖๒ ๒๒๖๑๐ 
๑๖ พล.อ.ท.ปรีชา ชมบุญ ๑๓๙๘๓ ธ.สาขาสะพานใหม่-ดอนเมือง ต.ค.๖๒ ๒๒๗๐๐ 
๑๗ น.ส.รัชนีวรรณ หมั่นเขตกิจ ๘๐๐๗๓ ธ.สาขาสะพานใหม่-ดอนเมือง ต.ค.๖๒ ๒๒๗๐๐ 
๑๘ ร.ต.สุเทพ บรรทัด ๔๖๕๙๕ ธ.สาขาอุบลราชธานี ต.ค.๖๒ ๒๒๗๐๐ 
๑๙ นางวรนุช แซ่แต้ ๔๖๕๙๖ ธ.สาขาอุบลราชธานี ต.ค.๖๒ ๒๒๗๐๐ 
๒๐ นางพจนาท บรรทัด ๔๖๕๙๗ ธ.สาขาอุบลราชธานี ต.ค.๖๒ ๒๒๗๐๐ 
๒๑ พ.อ.อ.ไชยวัฒน์ ภูมิไทยสงค ์ ๕๖๓๘๒ ธ.สาขาขอนแก่น ต.ค.๖๒ ๒๒๗๐๐ 
๒๒ น.ท.เชาว์ พุ่มเกิด ๕๐๒๕๕ ธ.สาขาก าแพงแสน ต.ค.๖๒ ๒๒๗๐๐ 
๒๓ พ.อ.อ.ศรชัย นิลทรา ๒๗๐๒๖ ธ.สาขาร้อยเอ็ด ต.ค.๖๒ ๒๒๗๐๐ 
๒๔ นางซ่อนกลิ่น นัยนะแพทย์ ๙๕๓๖ ธ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ต.ค.๖๒ ๒๒๗๐๐ 
๒๕ นางอุ่นเรือน กาญจนแก้ว ๒๙๑๑๐ ธ.สาขาถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ก.ย.๖๒ ๒๒๖๑๐ 
๒๖ นางวารุณี กุมเพ็ชร ๖๗๖๙๙ ธ.สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม ่ ต.ค.๖๒ ๒๒๗๐๐ 
๒๗ นายกฤษฎากร กุมเพ็ชร ๗๔๘๔๘ ธ.สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม ่ ต.ค.๖๒ ๒๒๗๐๐ 
๒๘ น.ส.รุ่งทิวา สามสาล ี ๘๐๐๕๗ ธ.สาขาคาร์ฟูร์ลพบุรี ก.ย.๖๒ ๒๒๖๑๐ 
๒๙ น.ท.หญิง นิสานาถ บุณะสุวรรณ ๖๒๑๒๔ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ก.ย.๖๒ ๒๒๖๑๐ 
๓๐ น.ต.ชัยยา วาตะ ๕๙๗๖๑ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ต.ค.๖๒ ๒๒๗๐๐ 
๓๑ นางศรีสุดา เสวกวรรณ ๖๘๒๙๑ ธ.สาขาบก.ทอ. ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 
๓๒ พ.อ.อ.สิริวิชญ์ กองสุข ๗๖๙๕๙ พอ. ธ.ค.๖๒ ๒๒๙๒๔ 
๓๓ นางสิริวรรณ กองสุข ๘๐๔๑๓ พอ. ธ.ค.๖๒ ๒๒๙๒๔ 
๓๔ พ.อ.ท.ศิงขร บัวแสน ๙๐๒๖๐ บน.๒๑ พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๓๕ พ.อ.อ.ชวลิต ประยูรสวัสด์ิเดช ๙๑๙๔๘ ขว.ทอ. ธ.ค.๖๒ ๒๒๖๒๔ 
๓๖ จ.อ.สุภชัย หงษ์โต ๙๐๕๒๑ บก.ทอ. ธ.ค.๖๒ ๒๒๖๒๔ 
๓๗ พ.อ.อ.ชิษณุพงศ์ สืบเหล่างิ้ว ๙๑๙๕๕ พอ. ธ.ค.๖๒ ๒๒๖๒๔ 
๓๘ พ.อ.อ.วรวิทย์ สุวรรณศร ี ๘๘๐๙๖ พอ. ต.ค.๖๒ ๒๒๗๐๐ 
๓๙ จ.ต.จิตรากร ธรรมจินดาศักด์ิ ๘๒๔๐๖ บน.๒๓ ธ.ค.๖๒ ๒๒๖๒๔ 
๔๐ น.ส.สุภาพร ทักษิณกานนท์ ๘๒๔๐๗ บน.๒๓ ธ.ค.๖๒ ๒๒๖๒๔ 
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ค้าง ศพที่ 
๔๑ นายชัยวิชญ์ ตรีศร ี ๘๒๖๘๔ ขว.ทอ. ธ.ค.๖๒ ๒๒๖๒๔ 
๔๒ จ.ต.ปรัชญา นฤชัย ๗๕๖๗๒ กซอ.๑  ธ.ค.๖๒ ๒๒๖๒๔ 
๔๓ นางประนอม นฤชัย ๗๕๙๕๐ กซอ.๑  ธ.ค.๖๒ ๒๒๖๒๔ 
๔๔ นายพรเทพ เรืองสุวรรณ ๙๑๘๕๐ ชอ. ธ.ค.๖๒ ๒๒๖๒๔ 
๔๕ น.ส.สุพัตรา พูลสวัสด์ิ ๘๔๙๔๗ ธ.สาขาคาร์ฟูร์ล าลูกกาคลอง ๔ พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๔๖ นายเอกพงษ์ หะลีรัตน์ ๘๓๗๗๕ ธ.สาขาศรีย่าน พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๔๗ นางกชพร นวส าเภาเงิน ๘๒๐๕๖ ธ.สาขาย่อยเซียร์ รังสิต พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๔๘ นายอนุชา นวส าเภาเงิน ๘๒๐๕๗ ธ.สาขาย่อยเซียร์ รังสิต พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๔๙ นายอิทธิวัฒน์ ชื่นแพ ๖๘๐๖๘ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๕๐ นายนที แก้วหร่าย ๘๖๒๖๘ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๕๑ นางลภัสรดา กลิ่นศร ี ๕๑๘๕๔ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๕๒ นายสมชาย เกษร ๓๐๙๕๕ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๕๓ นางราตรี เกษร ๓๐๙๕๖ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๕๔ น.ส.บุศรา คงกัลป ์ ๗๕๘๘๙ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ต.ค.๖๒ ๒๒๗๐๐ 
๕๕ นางสุนันท์ มีประดิษฐ์ ๔๒๙๓๖ ธ.สาขาสะพานใหม่-ดอนเมือง พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๕๖ น.ท.สามสิงห์ เสาทองหลาง ๗๕๕๑๒ ธ.สาขาสุราษฎร์ธานี พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๕๗ นางเพ็ญศรี รุ่งธรรม ๔๘๗๑๘ ธ.สาขาชัยนาท พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๕๘ น.ส.พิมพ์วิภา รามข า ๘๕๑๓๕ ธ.สาขาชัยนาท พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๕๙ นายสมจิต เหล่าเลิศณรงค ์ ๓๒๑๖๘ ธ.สาขาก าแพงแสน พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๖๐ นางเกษรา เกิดมณี ๗๓๙๐๔ ธ.สาขาถนนพหลโยธิน-สระบุร ี พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๖๑ นางปัทมาภรณ์ ธงไชยฤทธ์ิ ๕๙๔๗๐ ธ.สาขาย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๖๒ นางเยาวรัตน์ ธงไชยฤทธ์ิ ๔๘๔๕๒ ธ.สาขาย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๖๓ นางเกตุแก้ว บุญฤทธ์ิ ๗๙๔๓๗ ธ.สาขาย่อยบางซื่อ พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๖๔ น.ส.กาญจนา สมคิด ๘๐๕๐๒ ธ.สาขารามอินทรา กม.๔ พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๖๕ นายสุภรักษ ์ จ าปาน้อย ๘๐๕๐๓ ธ.สาขารามอินทรา กม.๔ พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๖๖ พ.อ.อ.หญิง นฤมล เนียมกูล ๘๐๐๑๔ บน.๑ ธ.ค.๖๒ ๒๒๙๒๔ 
๖๗ พ.อ.ต.จิรายุ สุขุม ๙๔๔๓๗ บน.๔๑ ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 
๖๘ น.ท.ปวาเรศ มหาวัง ๙๐๕๘๘ รร.การบิน พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๖๙ พ.อ.อ.ศรายุทธ กลางสาทร ๙๒๒๑๘ บน.๖ ธ.ค.๖๒ ๒๒๙๒๔ 
๗๐ นายนวพล พุทธพงศ์ ๙๓๘๑๔ ชอ. ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 
๗๑ พ.อ.อ.กรณ์พงษ์ ไชยพิมพ์ ๙๒๔๘๙ บน.๒ ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 
๗๒ น.ส.ศิริพร เฉลียวไว ๙๒๘๕๒ สพ.ทอ. ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 
๗๓ นายยุทธพงษ์ ประดิษฐชอบ ๙๒๖๐๐ สพ.ทอ. ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 
๗๔ นายโสฬัส ศรีสว่าง ๙๒๘๖๔ สพ.ทอ. ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 
๗๕ นายสุวิทย์ พฤฒากรณ์ ๓๐๗๑๒ สพ.ทอ. ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 
๗๖ จ.ต.วศิน ตุงใย ๘๔๔๗๙ สอ. พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 
๗๗ จ.อ.ณัฐภัทร์ จิญกาญจน์ ๙๔๐๔๔ บน.๗ ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 
๗๘ พ.อ.อ.นิทัศน์ เทพทอง ๙๑๗๙๔ ขว.ทอ. ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 
๗๙ นางอุมาพร เท่ียงธรรม ๕๕๓๑๙ บน.๒๓ ม.ิย.๖๓ ๒๓๕๔๑ 
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