
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ฉบับนี้ พบกับ....  
“ เลอืกกลิน่หอมตรงกบักรุป๊เลอืด ชว่ยสขุภาพด ี” 

ในสาระนา่รู ้

 

วารสาร การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 

                    ฉบับประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
                ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๒๘๗ 

16 ก.พ.65 



 

 

สถำนภำพสมำชิก ณ สิ้นเดือน มกรำคม ๒๕๖๕ 
ประเภท จ ำนวน 

สมำชิกทัง้หมด                ๗๒,๕๐๓ คน 
สมำชิกขึ้นทะเบยีน เดือน ม.ค.๖๕ 

.๕๘ 

                      ๒๖ คน 
สมำชิกถูกถอนสภำพชั่วครำว      -  คน                  

๑๐๙  คน  

รำยละเอียดสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน มกรำคม ๒๕๖๕ 
ข้อมูล จ ำนวน 

ตั้งแต่อันดับศพที่   ๒๕๖๖๐ – ๒๕๗๖๘ 
จ ำนวนสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน ม.ค.๖๕                    ๑๐๙ ศพ 

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

ค.๖๑ 
                      ๓๒๗ บำท 

  
 

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

สมำชิกถึงแก่ควำมตำย เพศชำย    ๗๑ ศพ 

 

๖๕.๑๔ 
สมำชิกถึงแก่ควำมตำย เพศหญงิ    ๓๘ ศพ ๓๔.๘๖ 

สมำชิกถึงแก่ควำมตำย อำยตุ่ ำกวำ่ ๖๐ ป ี    ๑๐ ศพ 

 ๕  

        ๙.๑๗ 
สมำชิกถึงแก่ควำมตำย อำยุสงูกว่ำ ๖๐ ป ี    ๙๙ ศพ ๙๐.๘๓ 

 

  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  ม.ค.๖๕ หน้า ๑ 

ล าดับ รายชื่อ เลขทะเบียน อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าหัก สังกัด 
ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพที่ 

๑ พ.อ.อ.เสนาะ แสงหิรัญ ๘๗๓๑๓ ๔๖     ชย.ทอ. ๒๕๖๖๐ 

๒ ร.ต.สุรเชษฎ ์ข าทอง ๑๐๗๙๐ ๘๕     นอกสังกัด ๒๕๖๖๑ 

๓ นายยงยุทธ พานิช ๓๐๔๖๗ ๗๖     นอกสังกัด ๒๕๖๖๒ 

๔ พ.อ.อ.สุรัตน์ รอดบ ารุง ๔๐๘๓๐ ๗๙     นอกสังกัด ๒๕๖๖๓ 

๕ น.อ.บรรพต แสงหิรัญ ๓๖๓๐๗ ๖๒ สาม ี นางพูลสุข แสงหิรัญ นอกสังกัด ๒๕๖๖๔ 

๖ นางอ านวย ศิวทัศน์ ๔๗๙๖๐ ๘๕ มารดา ร.ต.กัณต์ชัย ศิวทัศน์ นอกสังกัด ๒๕๖๖๕ 

๗ นางสายหยุด เปี่ยมศิร ิ ๓๕๔๗๔ ๘๓ มารดา พ.อ.อ.พงศภัค เปี่ยมศิริ บน.๔ ๒๕๖๖๖ 

๘ นางละมัย พงษา ๑๙๙๓๑ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๖๖๗ 

๙ น.อ.วิชัย ศิลปะรายะ ๓๓๔๐๗ ๘๐     นอกสังกัด ๒๕๖๖๘ 

๑๐ นางสมปอง น้อยชีลอง ๔๐๖๗๕ ๗๗ ภรรยา ร.ต.เลื่อน น้อยชีลอง นอกสังกัด ๒๕๖๖๙ 

๑๑ นางเยาวลักษณ์ วิศววิสุทธ์ิ ๓๕๘๙๐ ๗๒ มารดา พ.อ.ท.สฤษฎิ์ วิศววิสุทธ์ิ นอกสังกัด ๒๕๖๗๐ 

๑๒ น.ท.สอาด ธาราวัย ๘๐๔๕ ๘๔     นอกสังกัด ๒๕๖๗๑ 

๑๓ น.ท.ส าราญ สีทอง ๔๓๙๓๖ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๖๗๒ 

๑๔ นางชลอ ดอกมะสังข์ ๗๒๗๑๘ ๗๖ มารดา นายมงคล ดอกมะสังข์ ชอ. ๒๕๖๗๓ 

๑๕ ร.ต.สงวน สังขวารี ๙๔๙๔ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๖๗๔ 

๑๖ นางมณี เสืออุดม ๓๓๗๗๔ ๘๐ มารดา ร.ต.ประเสริฐ เสืออุดม ชอ. ๒๕๖๗๕ 

๑๗ น.ต.กัณหา อุตตะ ๑๒๑๖๙ ๗๘     นอกสังกัด ๒๕๖๗๖ 

๑๘ ร.ต.ไพศาล สุดใจชื้น ๔๙๘๗๖ ๖๔     นอกสังกัด ๒๕๖๗๗ 

๑๙ ร.ต.ประเสริฐ ด าเนิน ๓๕๔๙๘ ๘๕     นอกสังกัด ๒๕๖๗๘ 

๒๐ พล.อ.ต.สุรศักด์ิ เหลืองค าชาติ ๑๓๓๕๘ ๘๐     นอกสังกัด ๒๕๖๗๙ 

๒๑ นายฤทธ์ิ คัมภิรานนท์ ๑๔๐๑๔ ๙๑     นอกสังกัด ๒๕๖๘๐ 

๒๒ น.ท.บัญชา บรรจงจัด ๔๕๕๔ ๘๕     นอกสังกัด ๒๕๖๘๑ 

๒๓ นางอรุณ เปี่ยมแสง ๘๖๑๖ ๑๐๐     นอกสังกัด ๒๕๖๘๒ 

๒๔ นายสุชาติ สือสิน ๔๕๘๑๕ ๗๒     นอกสังกัด ๒๕๖๘๓ 

๒๕ นางดวงพร วัฒนา ๒๓๕๘๙ ๘๑     นอกสังกัด ๒๕๖๘๔ 

๒๖ นางอุบล พงษ์ศิลป ์ ๔๒๔๖๓ ๘๖ มารดา น.อ.วัชรินทร์ พงษ์ศิลป ์ นอกสังกัด ๒๕๖๘๕ 

๒๗ นางสุวรรณ อัตโต ๓๒๘๗๕ ๙๔ มารดา นางบุบผา นุชแพ นอกสังกัด ๒๕๖๘๖ 

๒๘ ร.ต.สุวัย รอบคอบ ๓๒๐๔๓ ๗๘     นอกสังกัด ๒๕๖๘๗ 

๒๙ น.อ.หญิงสายสวาท ขมวิลัย ๓๕๙ ๖๔     นอกสังกัด ๒๕๖๘๘ 

๓๐ นายอุดมศักด์ิ เกิดคล้าย ๗๑๓๖๗ ๖๑     นอกสังกัด ๒๕๖๘๙ 

๓๑ น.อ.สุบิน วิจารณ์ ๕๑๖๐๑ ๘๘     นอกสังกัด ๒๕๖๙๐ 

๓๒ น.ต.สุรชัย ไกรพันธ์ ๑๓๕๗๖ ๗๑     นอกสังกัด ๒๕๖๙๑ 

๓๓ ร.ต.ประคอง ฆารสาย ๒๕๑๑๙ ๘๕     นอกสังกัด ๒๕๖๙๒ 

๓๔ น.อ.อ านวย โกษากุล ๒๗๔๓๐ ๘๖     นอกสังกัด ๒๕๖๙๓ 

๓๕ ร.ต.วิชิต วิบูลย์ศิลป์ ๒๙๓๓๐ ๘๐     นอกสังกัด ๒๕๖๙๔ 

๓๖ นางสมปอง ทับดี ๓๐๔๕๘ ๘๕ มารดา นางลัดดา บุญประเสริฐ สพ.ทอ. ๒๕๖๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ถึงแก่กรรมใน  ม.ค.๖๕ หน้า ๒ 

ล าดับ รายชื่อ เลขทะเบียน อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าหัก สังกัด ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพที่ 

๓๗ นางสุพิศ อ่ าศร ี ๔๐๙๔๒ ๘๑ มารดาสามี นางบุญมี อ่ าศรี นอกสังกัด ๒๕๖๙๖ 

๓๘ นายเทียบ เกิดทรัพย์ ๓๘๘๙ ๙๑     นอกสังกัด ๒๕๖๙๗ 

๓๙ นางทองคูณ รักษาสิน ๕๒๕๔๘ ๗๒ มารดา พ.อ.อ.ทศพร รักษาสิน สพ.ทอ. ๒๕๖๙๘ 

๔๐ นางสมรศร ีวาจาทะศิลป์ ๓๖๐๗๐ ๗๖ มารดา พ.อ.อ.สนัด วาจาทะศิลป์ บน.๒ ๒๕๖๙๙ 

๔๑ น.ต.มโหสถ บริบาลบุรีภัณฑ์ ๖๐๗๘ ๘๕     นอกสังกัด ๒๕๗๐๐ 

๔๒ ร.ต.จรัญ โป้แดง ๑๑๒๙๓ ๖๖     นอกสังกัด ๒๕๗๐๑ 

๔๓ น.ท.ไสว กอบางยาง ๑๒๖๐๗ ๖๕ บุตรเขย พ.อ.อ.ยศ  ข าย่ังยืนยง นอกสังกัด ๒๕๗๐๒ 

๔๔ น.ท.เกรียงศักด์ิ ศิริมงคล ๒๓๒๓๖ ๘๕     นอกสังกัด ๒๕๗๐๓ 

๔๕ นายสมบัติ ต่อแสงศร ี ๗๓๖๘ ๘๕     นอกสังกัด ๒๕๗๐๔ 

๔๖ นายสวัสด์ิ ศิริล้วน ๒๒๘๐๕ ๘๔     นอกสังกัด ๒๕๗๐๕ 

๔๗ น.ท.หญิงประไพ เหมหอม ๒๕๖๙๔ ๗๙     นอกสังกัด ๒๕๗๐๖ 

๔๘ ร.ต.บุญช่วย ภู่แจ้ง ๓๑๔๗๔ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๗๐๗ 

๔๙ นายประจวบ สัจจะบารม ี ๔๕๒๙๒ ๗๔     นอกสังกัด ๒๕๗๐๘ 

๕๐ น.ท.ย้ิม แก้วชิงดวง ๒๐๔๓๔ ๘๒     นอกสังกัด ๒๕๗๐๙ 

๕๑ นางทองหล่อ บุญคง ๓๙๔๘๖ ๙๔ มารดาภรรยา นายอุดร โพธ์ิผ่อง นอกสังกัด ๒๕๗๑๐ 

๕๒ พล.อ.ต.เทพรัตน์ ผลชอบ ๓๙๗๓๐ ๗๔     นอกสังกัด ๒๕๗๑๑ 

๕๓ นางกิมจู สมัครการ ๔๕๔๓๒ ๘๔ มารดา นางละมูล ทองมา นอกสังกัด ๒๕๗๑๒ 

๕๔ ร.ต.จิรวัฒน์ ดินม่วง ๓๘๔๕๐ ๖๙     นอกสังกัด ๒๕๗๑๓ 

๕๕ ร.ต.สุรศักด์ิ ทองงามข า ๔๓๓๓๑ ๗๓     นอกสังกัด ๒๕๗๑๔ 

๕๖ น.ท.สมาน กล้าหาญ ๕๐๔๘๗ ๖๒     นอกสังกัด ๒๕๗๑๕ 

๕๗ นางสมมาตร ค าโพธ์ิ ๗๖๐๕ ๘๐     นอกสังกัด ๒๕๗๑๖ 

๕๘ ร.ต.หญิงดวงพร พิมพ์ทนต์ ๑๙๕๓๙ ๗๒     นอกสังกัด ๒๕๗๑๗ 

๕๙ น.ต.ชาตรี ศิริกุลยานนท์ ๑๓๗๒๘ ๗๒     นอกสังกัด ๒๕๗๑๘ 

๖๐ ร.ต.สานนท์ ปลื้มคิด ๖๑๔๑๖ ๕๙     ขส.ทอ. ๒๕๗๑๙ 

๖๑ น.อ.สายัณห์ พานิช ๑๗๗๙๓ ๘๑     นอกสังกัด ๒๕๗๒๐ 

๖๒ นางชาลิณ ีเกรียงตระกูล ๖๔๘๔๙ ๔๖ บุตร น.ท.สมชาติ  เกรียงตระกูล นอกสังกัด ๒๕๗๒๑ 

๖๓ ร.ต.สุนทร สามล ๓๕๘๖๗ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๗๒๒ 

๖๔ ร.ต.วิรัตน์ ไชยพิเดช ๔๑๗๗๘ ๗๕     นอกสังกัด ๒๕๗๒๓ 

๖๕ ร.ต.เสม คติการ ๖๘๗๘ ๙๙     นอกสังกัด ๒๕๗๒๔ 

๖๖ นางสายทอง สุวรรณ ๗๑๙๒ ๙๗     นอกสังกัด ๒๕๗๒๕ 

๖๗ นางทองสุข รัตนกาฬ ๒๒๑๕๕ ๙๒ มารดา น.อ.หญิงนงลักษณ์ เชื่อมวงศา นอกสังกัด ๒๕๗๒๖ 

๖๘ นางอัมพร ปัญญาสาร ๕๘๓๒๐ ๗๔ มารดา พ.อ.อ.สงกรานต์ ปัญญาสาร อย. ๒๕๗๒๗ 

๖๙ น.ท.สามารถ มหาคามินทร์ ๓๘๒๐๖ ๖๘     นอกสังกัด ๒๕๗๒๘ 

๗๐ น.ท.หญิงยุพา ทวีกุล ๒๓๖๔๑ ๘๖     นอกสังกัด ๒๕๗๒๙ 

๗๑ นางสายัณห์ ชัยสาโรจน์ ๗๓๔๔๑ ๘๒     นอกสังกัด ๒๕๗๓๐ 

๗๒ ร.ต.ทรง วัฒนจันทร์ ๒๕๒๘๔ ๙๐     นอกสังกัด ๒๕๗๓๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ถึงแก่กรรมใน  ม.ค.๖๕ หน้า ๓ 

ล าดับ รายชื่อ เลขทะเบียน อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าหัก สังกัด 
ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพที่ 

๗๓ น.ท.สมหมาย เทียมประชา ๔๒๕๑๓ ๘๔     นอกสังกัด ๒๕๗๓๒ 

๗๔ น.ท.มงคล โสภาพร ๕๙๕๙ ๘๙     นอกสังกัด ๒๕๗๓๓ 

๗๕ พ.อ.อ.ธวัชชัย จตุเทน ๘๘๑๙๕ ๓๗     บน.๕ ๒๕๗๓๔ 

๗๖ นายอมรศักด์ิ ทองรอง ๑๓๐๒๖ ๗๙ บิดา ร.อ.สุริยา ทองรอง กง.ทอ. ๒๕๗๓๕ 

๗๗ นายสิทธิศักด์ิ พันต่าย ๗๑๖๒๗ ๕๙     นอกสังกัด ๒๕๗๓๖ 

๗๘ ร.ต.ไพบูลย์ สิทธิไชย ๒๑๑๑๘ ๗๔     นอกสังกัด ๒๕๗๓๗ 

๗๙ นายส าเนียง บุตรรักษ ์ ๕๖๓๗ ๙๒     นอกสังกัด ๒๕๗๓๘ 

๘๐ นางจรูญ ส าเภาเงิน ๖๙๑๓๐ ๗๕ ภรรยา นายนิโรจน์ ส าเภาเงิน นอกสังกัด ๒๕๗๓๙ 

๘๑ ร.ต.ประสิทธ์ิ ทองแพง ๕๒๔๐ ๘๘     นอกสังกัด ๒๕๗๔๐ 

๘๒ นางสมบูรณ ์ศรีมณ ี ๑๑๘๘๑ ๙๘ ภรรยา พ.อ.อ.สุชาติ  ศรีมณี นอกสังกัด ๒๕๗๔๑ 

๘๓ นายสุทัศน์ จ ารูญพงศ ์ ๓๖๓๘๐ ๘๓ บิดา พล.อ.ต.สหรัฐ จ ารูญพงศ ์ บก.ทอ. ๒๕๗๔๒ 

๘๔ พล.อ.อ.วีระเดช มานิกบุตร ๑๔๔๔๗ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๗๔๓ 

๘๕ ร.ต.วิเชียร โตไทยะ ๑๙๓๕๖ ๗๐     นอกสังกัด ๒๕๗๔๔ 

๘๖ พล.อ.ท.ชูลิต มีสัจจ ี ๒๓๓๘๕ ๘๖     นอกสังกัด ๒๕๗๔๕ 

๘๗ ร.ต.หญิงพวงพรรณ เมาฬี ๓๗๑๖๘ ๘๒     นอกสังกัด ๒๕๗๔๖ 

๘๘ พล.อ.อ.สุรพัฒภ์ จบกลศึก ๒๑๘๕ ๘๗     นอกสังกัด ๒๕๗๔๗ 

๘๙ พ.อ.อ.อาจิต เพ็ชรงาม ๘๘๐๕๒ ๕๔     ขส.ทอ. ๒๕๗๔๘ 

๙๐ นางจ าเนียร พลวาปี ๑๐๐๘๑๕ ๕๒ มารดา จ.ต.ทิเบต   พลวาป ี บน.๒๓ ๒๕๗๔๙ 

๙๑ นางบัวไข คฑาศิลป ์ ๕๐๗๙๕ ๙๕ มารดาภรรยา น.ต.สวาท รูปแกะ นอกสังกัด ๒๕๗๕๐ 

๙๒ นายประเสริฐ แย้มสุข ๒๖๖๒๔ ๘๔     นอกสังกัด ๒๕๗๕๑ 

๙๓ นางจารุภา ผ่องผิว ๒๗๔๘๘ ๗๙ ภรรยา พ.อ.อ.สนิท ผ่องผิว นอกสังกัด ๒๕๗๕๒ 

๙๔ น.ต.สุรบดี บุญค ามูล ๓๘๕๐๕ ๕๗     บน.๕ ๒๕๗๕๓ 

๙๕ นางสุนันท์ ปั้นน่วม ๗๓๑๐ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๗๕๔ 

๙๖ ร.ต.ประทุม ศรีษะสุวรรณ ๑๔๖๘๘ ๘๖ ญาติ นางศรีสุดา  ครองแถว นอกสังกัด ๒๕๗๕๕ 

๙๗ นายปรีดาศักด์ิ ฉัตรอัครวัชร ์ ๖๑๑๗๕ ๖๐ สาม ี น.ท.หญิงณัฏฐณัญญา ฉัตรอัครวัชร ์ พอ. ๒๕๗๕๖ 

๙๘ น.ส.กฤษณา ย้ิมแก้ว ๖๑๗๒๗ ๕๕ บุตร นางสมควร ย้ิมแก้ว นอกสังกัด ๒๕๗๕๗ 

๙๙ นางลัดดา สีมา ๑๖๑๒๔ ๖๕ ภรรยา น.อ.ประยูร สีมา นอกสังกัด ๒๕๗๕๘ 

๑๐๐ นายธงชัย ทาบุตร ๕๒๘๖๕ ๖๔     นอกสังกัด ๒๕๗๕๙ 

๑๐๑ นางจอน บาลศิร ิ ๓๗๔๐๐ ๗๒ ญาติ นายณรงค ์ฤทธ์ิมี นอกสังกัด ๒๕๗๖๐ 

๑๐๒ น.อ.เมธี บริบูรณ ์ ๑๑๖๗ ๙๓     นอกสังกัด ๒๕๗๖๑ 

๑๐๓ นางจุฑาวดี ย้ิมรัก ๒๑๔๑ ๖๘ ภรรยา น.ท.ประสาร ย้ิมรัก นอกสังกัด ๒๕๗๖๒ 

๑๐๔ น.ท.พลชาญ อุทยานกร ๑๖๑๔ ๙๙     นอกสังกัด ๒๕๗๖๓ 

๑๐๕ น.ท.เครือ บุญแก้ว ๑๒๑๗๕ ๗๙     นอกสังกัด ๒๕๗๖๔ 

๑๐๖ นายไกร แก้วแดง ๑๖๗๔๔ ๘๑     นอกสังกัด ๒๕๗๖๕ 

๑๐๗ น.อ.สากล มีแก้ว ๖๙๐๖ ๖๙     นอกสังกัด ๒๕๗๖๖ 

๑๐๘ น.ต.ส าราญ เหมราช ๒๔๖๗๘ ๘๘     นอกสังกัด ๒๕๗๖๗ 

๑๐๙ นายบุญมี สระทองคาน ๗๘๔๔๗ ๕๙ ญาติ น.ส.ยุพา  สิกุลจ้อย นอกสังกัด ๒๕๗๖๘ 
 
 
 
 
 



 

 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห ์ทอ.ขึ้นทะเบียน ๐๑ ม.ค.๖๕  ถึง  ๓๑ ม.ค.๖๕ เริ่มอันดับศพที่ ๒๕๗๓๖ 

ล าดับ 
เลข

ทะเบียน 
รายชื่อ อายุ เกี่ยวข้องเป็น ชื่อผู้น าสมัคร ชื่อผู้น าหัก สังกัด 

๑ ๑๐๑๑๑๑ น.ส. สิริญากร หัตถาพงษ์ ๔๑ ภรรยา พ.อ.อ.อภิวฒัน์ หัตถาพงษ์ พ.อ.อ.อภิวฒัน์ หัตถาพงษ์ อย. 

๒ ๑๐๑๑๑๒ นาง การะเกด น้ าทิพย์  ๕๖ มารดา พ.อ.ท.บดินทร ์น้ าทิพย์ พ.อ.ท.บดินทร ์น้ าทิพย์ คปอ. 

๓ ๑๐๑๑๑๓ นาง ศิริสุข เล็มเยะ  ๕๖ มารดา พ.อ.ต.สุรศักด์ิ สุตมาตร์ พ.อ.ต.สุรศักด์ิ สุตมาตร์ สอ. 

๔ ๑๐๑๑๑๔ น.ส. จินดาพร ภัทราวณิช ๔๐ 
ผู้อยู่ใน
อุปการะ 

น.ท.สมควร  เนียมแตง น.ท.สมควร  เนียมแตง นอกสังกัด 

๕ ๑๐๑๑๑๕ นาย จิรานุวัฒน์ เนียมแตง  ๔๑ บุตร น.ท.สมควร  เนียมแตง น.ท.สมควร  เนียมแตง นอกสังกัด 

๖ ๑๐๑๑๑๖ น.ส. ปภาดา ไชยขุนธุ ์ ๔๑ 
ผู้อยู่ใน
อุปการะ 

พ.อ.อ.บุญเหลือ   เต็มจิตต์ นายปริญญา เต็มจิตต์ นอกสังกัด 

๗ ๑๐๑๑๑๗ พ.อ.อ. ศริิชัย ศรีใจ  ๔๐       บน.๔๖ 

๘ ๑๐๑๑๑๘ พ.อ.อ. นวกร เดชทุ่งคา  ๓๑       บน.๕๖ 

๙ ๑๐๑๑๑๙ นาง จ ารัส ล้นเหลือ  ๔๘ มารดา จ.ท.ณัฐพล แพใหญ ่ จ.ท.ณัฐพล แพใหญ ่ บน.๕ 

๑๐ ๑๐๑๑๒๐ น.ส. พิมาย ตรีสังข ์ ๔๑       บน.๒ 

๑๑ ๑๐๑๑๒๑ น.ท. สรลิช สืบวัน  ๔๑       บน.๒ 

๑๒ ๑๐๑๑๒๒ น.อ. นพดล ธนภิรมณ์  ๔๑       บน.๒ 

๑๓ ๑๐๑๑๒๓ นาง เจริญ ทองกร  ๕๑ มารดา จ.อ.อนุลักษณ์ แสวงผล จ.อ.อนุลักษณ์ แสวงผล ยศ.ทอ. 

๑๔ ๑๐๑๑๒๔ น.ส. อพาพร อุดมศรีศักด์ิ  ๕๓ มารดา จ.อ.วรธรี ์  เจริญภักตร ์   นอกสังกัด 

๑๕ ๑๐๑๑๒๕ น.ส. รัชตา ครุธาพันธุ ์ ๓๐ หลาน น.อ.จิรวัฒน์   อัครเกษมรัศมิ์ นางสุดจิตต์  อินทรอักษร นอกสังกัด 

๑๖ ๑๐๑๑๒๖ น.ส. ปริญวีณ์ อัครเกษมรัศมิ์  ๒๔ หลาน น.อ.จิรวัฒน์   อัครเกษมรัศมิ์ นางสุดจิตต์  อินทรอักษร นอกสังกัด 

๑๗ ๑๐๑๑๒๗ นาย ธารพินิจณ์ ครุธาพันธุ ์ ๓๒ บุตร น.อ.หญิงปรางทิพย์  ครุธาพันธุ ์ น.อ.หญิงปรางทิพย์  ครุธาพันธุ ์ นอกสังกัด 

๑๘ ๑๐๑๑๒๘ จ.ท.หญิง เบ็ญจวรรณ สิงหฬ  ๒๙       กพ.ทอ. 

๑๙ ๑๐๑๑๒๙ นาย นุชา มุมจันทึก ๖๐ บิดา จ.ท.หญิง เบ็ญจวรรณ สิงหฬ จ.ท.หญิง เบ็ญจวรรณ สิงหฬ กพ.ทอ. 

๒๐ ๑๐๑๑๓๐ นาย วน สังฆพร  ๕๕ บิดา จ.ท.หญิงวรรณวิภา สังฆพร   นอกสังกัด 

๒๑ ๑๐๑๑๓๑ น.ส. มีนมาส พรานป่า  ๓๙ บุตร น.อ.หญิง มณฑา   พรานป่า   นอกสังกัด 

๒๒ ๑๐๑๑๓๒ นาง สุนี ปิดตามาตา  ๕๔ มารดา พ.อ.อ.ทววีุฒ ิปิดตามาตา พ.อ.อ.ทววีุฒ ิปิดตามาตา คปอ. 

๒๓ ๑๐๑๑๓๓ นาง สัตตบงกช สาระ  ๔๐ ภรรยา น.ต.อุดมศักด์ิ สาระ น.ต.อุดมศักด์ิ สาระ นอกสังกัด 

๒๔ ๑๐๑๑๓๔ นาย วิรัตน์ เขตต์สูงเนิน  ๓๗ พี่เขย ร.ต.ณรงค์ฤทธิ ์  พูนสูงเนิน   นอกสังกัด 

๒๕ ๑๐๑๑๓๕ นาง นงลักษณ์ ชูพล  ๕๐ มารดา จ.ท.อธิวฒัน์ ชูพล จ.ท.อธิวฒัน์ ชูพล สพ.ทอ. 

๒๖ ๑๐๑๑๓๖ นาง วันเพ็ญ เกตุรัตน์  ๕๕ มารดา น.ส.วรรณพร เกตุรัตน์ น.ส.วรรณพร เกตุรัตน์ พธ.ทอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ผู้จัดท ำ... 

น.ส.สุพรรณษำ  อำจกล้ำ 
พนักงำนบริหำรงำนจัดกำรผลประโยชน์ 

ผฌก.กฌส.กสค.สก.ทอ. 
สาระ

น่ารู ้


