
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ฉบับนี้ พบกับ....  

“ พิษแมลงก้นกระดก ” ในสาระนา่รู ้

 

วารสาร การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 

                    ฉบับประจ ำเดือน มกรำคม ๒๕๖๕ 
                ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๒๘๖ 



 

 

สถำนภำพสมำชิก ณ สิ้นเดือน ธนัวำคม ๒๕๖๔ 
ประเภท จ ำนวน 

สมำชิกทัง้หมด                ๗๒,๕๘๕ คน 
สมำชิกขึ้นทะเบยีน เดือน ธ.ค.๖๔ 

.๕๘ 

                      ๓๔ คน 
สมำชิกถูกถอนสภำพชั่วครำว      -  คน                  

๑๐๙  คน  

รำยละเอียดสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน ธันวำคม ๒๕๖๔ 
ข้อมูล จ ำนวน 

ตั้งแต่อันดับศพที่   ๒๕๕๖๓ – ๒๕๖๕๙ 
จ ำนวนสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ในเดือน ธ.ค.๖๔                     ๙๗ ศพ 

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

ค.๖๑ 
                      ๒๙๑ บำท 

  
 

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

สมำชิกถึงแก่ควำมตำย เพศชำย    ๖๕ ศพ 

 

๖๗.๐๑ 
สมำชิกถึงแก่ควำมตำย เพศหญงิ    ๓๒ ศพ ๓๒.๙๙ 

สมำชิกถึงแก่ควำมตำย อำยตุ่ ำกวำ่ ๖๐ ป ี      ๗ ศพ 

 ๕  

        ๗.๒๒ 
สมำชิกถึงแก่ควำมตำย อำยุสงูกว่ำ ๖๐ ป ี    ๙๐ ศพ ๙๒.๗๘ 

 

  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 

 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ถึงแก่กรรมใน  ธ.ค.๖๔ หน้า ๑ 

ล าดับ รายชื่อ 
เลข

ทะเบียน 
อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าหัก สังกัด 

ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพที่ 

๑ นายจิระ จิรัฐติโรจน์ ๑๙๕๔๒ ๘๔ บิดา ร.ต.โยธิน จิรัฐติโรจน์ นอกสังกัด ๒๕๕๖๓ 

๒ ม.ล.พิจิตรา คเนจร ๑๐๗๗ ๙๓     นอกสังกัด ๒๕๕๖๔ 

๓ นายอ าพล ยิ้มใจบุญ ๘๗๒๖๐ ๖๐     นอกสังกัด ๒๕๕๖๕ 

๔ จ.อ.อรัญ สายะเสว ี ๘๔๖๗ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๕๖๖ 

๕ นางภาณี บุญปริก ๗๕๐๔๖ ๖๕ มารดา นางกัลยา น่ิมนวล บน.๔ ๒๕๕๖๗ 

๖ ร.ต.เจียม อินใจเอ้ือ ๒๔๔๒๕ ๘๗     นอกสังกัด ๒๕๕๖๘ 

๗ ร.ต.สวัสด์ิ แจ้งมงคล ๒๘๒๘๒ ๗๘     นอกสังกัด ๒๕๕๖๙ 

๘ น.อ.อรัญ สดเจริญ ๒๕๕๒๘ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๕๗๐ 

๙ นายโมก ช้างพงษ์ ๑๖๗๒๗ ๘๘     นอกสังกัด ๒๕๕๗๑ 

๑๐ นางสมาน เวชสุวรรณ์ ๑๑๘๗๕ ๘๘ มารดา พ.อ.อ.จิรพัฒน์  เวชสุวรรณ์ นอกสังกัด ๒๕๕๗๒ 

๑๑ พ.อ.อ.สุธ ีด าเน้ือดี ๑๐๔๙๖ ๘๐     นอกสังกัด ๒๕๕๗๓ 

๑๒ นางทองเติม บุญมีลาภ ๔๐๙๕ ๘๗     นอกสังกัด ๒๕๕๗๔ 

๑๓ นางทัศนีย์ เช้ือแก้ว ๗๒๗๔๙ ๖๑     นอกสังกัด ๒๕๕๗๕ 

๑๔ นางม่วย คงมนต์ ๓๓๗๗๗ ๘๓ มารดา น.ท.ประชุม คงมนต์ นอกสังกัด ๒๕๕๗๖ 

๑๕ นางประยงค์ ประสพเสือ ๔๕๘๔๐ ๘๔     นอกสังกัด ๒๕๕๗๗ 

๑๖ ร.ต.ชุติมา วรรณะ ๔๗๔๕๘ ๖๕     นอกสังกัด ๒๕๕๗๘ 

๑๗ พ.อ.อ.สวัสด์ิ คล่องแคล่ว ๔๘๙๙๗ ๘๘ บิดา น.อ.ธัญวัฒน์  คล่องแคล่ว นอกสังกัด ๒๕๕๗๙ 

๑๘ นางทองอบ เกิดโสฬส ๓๓๑๕ ๘๐     นอกสังกัด ๒๕๕๘๐ 

๑๙ นายพนม เบญจมาลา ๔๓๔๘๑ ๘๗ บิดา ร.ท.อนันต์ เบญจมาลา อย. ๒๕๕๘๑ 

๒๐ น.ท.ภาณุวงศ์ สมรรคบุตร ๖๙๘๖๓ ๗๐     นอกสังกัด ๒๕๕๘๒ 

๒๑ นายบุญธรรม กงชุน ๗๓๐๓๘ ๘๘     นอกสังกัด ๒๕๕๘๓ 

๒๒ นายหมอน รางแรม ๒๗๖๘๖ ๑๐๑     นอกสังกัด ๒๕๕๘๔ 

๒๓ ร.ต.บุญชู อุทัยเสวก ๖๙๖๓๗ ๗๔     นอกสังกัด ๒๕๕๘๕ 

๒๔ น.ท.ศิริ คงชาตรี ๒๓๒๐๓ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๕๘๖ 

๒๕ นายมานิตย์ ประโคตร ๗๑๑๗๑ ๕๒     ชอ. ๒๕๕๘๗ 

๒๖ ร.ต.สุด บุญผุดผ่อง ๔๓๒๖๘ ๘๐     นอกสังกัด ๒๕๕๘๘ 

๒๗ นายผดุง อุณหชาติ ๗๓๐๐๐ ๖๙     นอกสังกัด ๒๕๕๘๙ 

๒๘ นางจารุวรรณ ผู้ดี ๓๑๙๖๑ ๗๕ ภรรยา ร.ต.วิเชียร  ผู้ดี นอกสังกัด ๒๕๕๙๐ 

๒๙ น.ท.กระจ่าง แจ่มกระจ่าง ๒๕๘๗๖ ๘๗     นอกสังกัด ๒๕๕๙๑ 

๓๐ นางเช้า คุ้มสุข ๓๗๓๗๙ ๘๕ มารดา นางชูศรี คุ้มสุข นอกสังกัด ๒๕๕๙๒ 

๓๑ พ.อ.อ.กันต์ เปรี้ยวน่ิม ๒๐๘๙๓ ๗๘     นอกสังกัด ๒๕๕๙๓ 

๓๒ ร.ต.สังเวียน บุญศิริ ๔๘๙๒๕ ๘๕ บิดา นางสุพรรณ ีเอมโกษา นอกสังกัด ๒๕๕๙๔ 
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๓๓ นางทองค า จิตต์เลิศ ๔๓๑๙๕ ๘๖ มารดาภรรยา ร.ต.วิเชียร ศรจักร นอกสังกัด ๒๕๕๙๕ 

๓๔ ร.ต.ธรรมศักด์ิ สุขสุมิตร ๔๒๒๙ ๘๗     นอกสังกัด ๒๕๕๙๖ 

๓๕ นายก าจัด ทองโปร่ง ๗๘๖๘๓ ๕๒     ชย.ทอ. ๒๕๕๙๗ 

๓๖ นางเจียมใจ สุวรรณปักษิณ ๒๑๓๗๘ ๗๒ ภรรยา ร.ต.วิชิต สุวรรณปักษิน นอกสังกัด ๒๕๕๙๘ 

๓๗ ร.ต.ธงชัย กระจายศรี ๔๙๗๔๐ ๘๑     นอกสังกัด ๒๕๕๙๙ 

๓๘ น.ท.รังสรรค์ บุญเหมือนนึก ๔๒๔๔๙ ๖๖     นอกสังกัด ๒๕๖๐๐ 

๓๙ ร.ต.อ านวย โภคา ๓๓๔๙๘ ๘๒ บิดาภรรยา น.ท.สุเมธ  กุนนา ชอ. ๒๕๖๐๑ 

๔๐ จ.อ.หญิงศรีกุล มีสายญาติ ๓๖๖ ๘๕     นอกสังกัด ๒๕๖๐๒ 

๔๑ ร.ต.สุรชัย เสนียุทธ ๖๐๙๘๘ ๖๗     นอกสังกัด ๒๕๖๐๓ 

๔๒ ร.ต.จ าแลง ปรุงเกียรติ ๓๖๔๘๒ ๗๑     นอกสังกัด ๒๕๖๐๔ 

๔๓ นางประคอง ล าพลูน้อย ๕๑๐๕๗ ๖๗ ภรรยา ร.ต.ทนุ ล าพลูน้อย นอกสังกัด ๒๕๖๐๕ 

๔๔ นายทองหล่อ ไชยบ ารุง ๖๐๓๖๓ ๗๑ บิดา พ.อ.อ.พิศาล ไชยบ ารุง บน.๒๑ ๒๕๖๐๖ 

๔๕ นางกาญจนา มูลข า ๒๖๒๑ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๖๐๗ 

๔๖ พล.อ.ท.สอาด อัมพรสถิรสิน ๘๐๒๗ ๘๘     นอกสังกัด ๒๕๖๐๘ 

๔๗ นางนุชจรี ทรัพย์สิน ๗๑๔๘๔ ๗๒ ภรรยา นายมานพ ทรัพย์สิน นอกสังกัด ๒๕๖๐๙ 

๔๘ นางงามลักษณ ์เทพโพธา ๖๔๘๔๕ ๖๙ มารดา ร.ต.สรยุทธ วงษ์วาน นอกสังกัด ๒๕๖๑๐ 

๔๙ นางพอน สุขทอง ๕๓๘๒ ๘๖     นอกสังกัด ๒๕๖๑๑ 

๕๐ น.อ.สอ้าน ช านิการ ๑๑๗๕ ๙๐     นอกสังกัด ๒๕๖๑๒ 

๕๑ พ.อ.อ.ชนะโชค ดีประเสริฐ ๒๙๙๓๙ ๗๔     นอกสังกัด ๒๕๖๑๓ 

๕๒ ร.ต.สินสมุทร ไชยนงค์ ๔๒๐๑๒ ๖๘     นอกสังกัด ๒๕๖๑๔ 

๕๓ นางซุ่นฉ่าย โชคประเสริฐนาม ๖๙๖๐๒ ๘๗ มารดาภรรยา ร.ท.สุคนธ์ แสงสุระเดช นอกสังกัด ๒๕๖๑๕ 

๕๔ น.อ.สุชิน ทองน้อย ๒๔๓๘ ๘๙     นอกสังกัด ๒๕๖๑๖ 

๕๕ น.ท.นพดล ผดุงใจ ๔๘๐๔๙ ๖๖     นอกสังกัด ๒๕๖๑๗ 

๕๖ นายกมล วิมุติ ๓๔๘๒๘ ๗๙     นอกสังกัด ๒๕๖๑๘ 

๕๗ นายทองโปรย รุณพัฒน์ ๔๐๕๕ ๘๘     นอกสังกัด ๒๕๖๑๙ 

๕๘ ร.ต.เจริญ มณีเครือ ๒๐๙๒๒ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๖๒๐ 

๕๙ น.ส.กิ่งกาญจน ์จิตรกร พิทักษ์โลหพิตร ๖๘๐๙๒ ๕๔ บุตร น.อ.หญิงจันทร์พิมพ ์พิทักษ์โลหพิตร นอกสังกัด ๒๕๖๒๑ 

๖๐ น.อ.จ ารัส อยู่ศรี ๙๙๔๙ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๖๒๒ 

๖๑ พ.อ.อ.ประทิน ชมภูศรี ๔๖๓๓๗ ๗๓     นอกสังกัด ๒๕๖๒๓ 

๖๒ น.อ.ส าเริง พิทยานุภากร ๑๗๗๖๗ ๗๔     นอกสังกัด ๒๕๖๒๔ 

๖๓ นางไพจิตร สุขสม ๓๒๒๐๖ ๗๗ มารดาภรรยา ร.ต.ลิ้นจี่ นุชนนท์ นอกสังกัด ๒๕๖๒๕ 

๖๔ ร.ต.ศักด์ิสิทธิ ์นาคแดง ๒๙๑๖๐ ๕๙     บน.๒ ๒๕๖๒๖ 
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๖๕ นายวีรพล วรธงไชย ๑๒๐๓๔ ๙๖ บิดา น.อ.หญิงวงศ์ลดา วรธงไชย นอกสังกัด ๒๕๖๒๗ 

๖๖ นางสมบัติ นุ้ยประสิทธิ์ ๗๔๐๕๙ ๘๓ ภรรยา นายบุญชู  นุ้ยประสิทธิ์ นอกสังกัด ๒๕๖๒๘ 

๖๗ นางสุดใจ ช้างเยาว์ ๗๖๙๔ ๘๗     นอกสังกัด ๒๕๖๒๙ 

๖๘ พ.อ.อ.บุญแท้ ทองภิรมย์ ๒๕๕๑๐ ๗๓     นอกสังกัด ๒๕๖๓๐ 

๖๙ พ.อ.อ.ประกอบ ทองปลี ๑๕๑๔ ๘๘     นอกสังกัด ๒๕๖๓๑ 

๗๐ น.ท.บุญเรือง พรมแก้ว ๕๐๓๒๑ ๗๖     นอกสังกัด ๒๕๖๓๒ 

๗๑ ร.ต.ย้อย นุ้ยประสิทธิ์ ๒๓๘๙๕ ๘๔     นอกสังกัด ๒๕๖๓๓ 

๗๒ นางพยุง แม่นธนู ๕๒๕๒๑ ๖๔ ภรรยา ร.ต.วิวัฒน์ แม่นธนู นอกสังกัด ๒๕๖๓๔ 

๗๓ พ.อ.อ.สมจิต จันทสาร ๒๗๑๗๔ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๖๓๕ 

๗๔ นางสังวรณ์ วันวาน ๑๖๖๐๗ ๕๕ บุตรสะใภ้ นางยุพิน  วันวาน นอกสังกัด ๒๕๖๓๖ 

๗๕ ร.ต.สมรัก ทองละมูล ๖๘๑๖๒ ๕๖     ยศ.ทอ. ๒๕๖๓๗ 

๗๖ น.อ.ประเสริฐ ตันติบุตร ๒๕๑๐๑ ๘๕     นอกสังกัด ๒๕๖๓๘ 

๗๗ นายสวัสด์ิ ทาถี ๒๙๙๐๖ ๘๖ บิดา ร.ต.ธีระธร ทาถี นอกสังกัด ๒๕๖๓๙ 

๗๘ ร.ต.ประพัฒน์ วงศ์ไชย ๗๒๐๘๖ ๗๐     นอกสังกัด ๒๕๖๔๐ 

๗๙ ร.ต.สุนทร วงษ์มี ๖๙๖๑๑ ๖๖     นอกสังกัด ๒๕๖๔๑ 

๘๐ นายชัยภูมิ ทับมั่น ๗๐๔๐๐ ๗๕     นอกสังกัด ๒๕๖๔๒ 

๘๑ นางสอาด สุขพร้อม ๔๐๖๗๗ ๙๙     นอกสังกัด ๒๕๖๔๓ 

๘๒ นางสุภัทรา สุขสวัสด์ิ ๒๓๙๑๖ ๗๓     นอกสังกัด ๒๕๖๔๔ 

๘๓ น.อ.อุดม คงคาหลวง ๑๔๐๔๐ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๖๔๕ 

๘๔ นายสุชาติ โสภณดิลก ๗๔๒๒๓ ๕๓ น้องชาย ร.ท.ชัยพล โสภณดิลก บน.๔ ๒๕๖๔๖ 

๘๕ นางจรูญ ยิ่งประเสริฐ ๗๑๖๔ ๘๗ มารดา ร.ต.วิเชตร์  ยิ่งประเสริฐ นอกสังกัด ๒๕๖๔๗ 

๘๖ นางมะลิ พวงกระโทก ๔๕๔๔๑ ๘๐     นอกสังกัด ๒๕๖๔๘ 

๘๗ นางวานิตย์ เทศะศิลป์ ๖๖๐๕ ๘๕     นอกสังกัด ๒๕๖๔๙ 

๘๘ นางทองค า สิทธิวงศ์ ๔๗๔๗๐ ๗๕ ภรรยา ร.ต.ชวลิต สิทธิวงศ์ นอกสังกัด ๒๕๖๕๐ 

๘๙ ส.อ.มา ด ารงค์ ๒๙๙๖๔ ๘๙ บิดา น.ต.ณรงค์ ด ารงค์ นอกสังกัด ๒๕๖๕๑ 

๙๐ นายแล พนมสวย ๒๖๙๑๒ ๙๑     นอกสังกัด ๒๕๖๕๒ 

๙๑ น.อ.กมล ทรัพย์สินเสริม ๓๖๘๒๑ ๘๑     นอกสังกัด ๒๕๖๕๓ 

๙๒ ร.ต.เริงฤทธิ์ สิงห์ค าหาญ ๔๔๕๔๓ ๗๑     นอกสังกัด ๒๕๖๕๔ 

๙๓ น.ท.โกมินทร์ เจริญทรัพย์ ๕๒๒๔๑ ๙๒     นอกสังกัด ๒๕๖๕๕ 

๙๔ พ.อ.อ.สยาม สามเรือน ๗๖๒๔ ๙๑     นอกสังกัด ๒๕๖๕๖ 

๙๕ นายจ าเนียร ชูศักด์ิ ๓๐๒๙๙ ๙๔ บิดา นายอนันต์ ชูศักด์ิ นอกสังกัด ๒๕๖๕๗ 

๙๖ นางทองย้อย มหาโชคชัย ๑๓๗๘๓ ๘๓ มารดาภรรยา น.ท.วิชัย สีดอกพุด นอกสังกัด ๒๕๖๕๘ 

๙๗ นางนิตยา ยั่งยืน ๕๔๗๖๕ ๗๗ มารดา น.ต.พันธ์พิบูล ยั่งยืน นอกสังกัด ๒๕๖๕๙ 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห ์ทอ.ข้ึนทะเบียน ๐๑ ธ.ค.๖๔  ถึง  ๓๑ ธ.ค.๖๔ เริ่มช าระศพที่ ๒๕๖๕๒ 

ล าดับ 
เลข

ทะเบียน 
รายชื่อ อายุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อผู้น าสมัคร ชื่อผู้น าหัก สังกัด 

๑ ๑๐๑๐๗๕ พ.อ.ต. ธนายศ ถิ่นวาสนา  ๔๐       นอกสังกัด 

๒ ๑๐๑๐๗๖ พ.อ.อ. ไกรมาศ ปั้นช้าง  ๓๖       อย. 

๓ ๑๐๑๐๗๗ จ.อ.หญิง สุภาพร ตะโกอินทร์  ๒๘       พธ.ทอ. 

๔ ๑๐๑๐๗๘ นาง นงเยาว์ แก้วดวงเล็ก  ๕๐ มารดา จ.ต.ธนวัฒน์   แก้วดวงเล็ก   นอกสังกัด 

๕ ๑๐๑๐๗๙ น.ส. ณัฐรุจา เพริดพร้ิง  ๔๐ บุตร ร.ต.ธงชัย  เพริดพร้ิง ร.ต.ธงชัย  เพริดพร้ิง นอกสังกัด 

๖ ๑๐๑๐๘๐ น.ส. กัลยา เพริดพร้ิง  ๓๘ บุตร ร.ต.ธงชัย  เพริดพร้ิง ร.ต.ธงชัย  เพริดพร้ิง นอกสังกัด 

๗ ๑๐๑๐๘๑ พ.อ.อ. ศุภฤกษ์ เจริญลาภ  ๒๗       บน.๔๖ 

๘ ๑๐๑๐๘๒ นาย เฉลิม ตนะทิพย์  ๕๕ บิดา จ.ท.พุฒิฉัตร ตนะทิพย์ จ.ท.พุฒิฉัตร ตนะทิพย์ บน.๒ 

๙ ๑๐๑๐๘๓ น.ส. สันต์ฤทัย โพธิ์ประยูร  ๕๔ มารดา พ.อ.ต.ชัยวัฒน์ แก้วคงธนรัศมิ ์   นอกสังกัด 

๑๐ ๑๐๑๐๘๔ ร.อ.หญิง มินตรา อ านวยสิน  ๒๙       ศซว.ทอ. 

๑๑ ๑๐๑๐๘๕ นาย มงคล หมั่นภักดี  ๕๒ บิดา จ.ต.มนัสสิทธิ์ หมั่นภักดี    นอกสังกัด 

๑๒ ๑๐๑๐๘๖ นาง สุวรรณี หมั่นภักดี  ๖๐ มารดา จ.ต.มนัสสิทธิ์ หมั่นภักดี  นาย มงคล หมั่นภักดี  นอกสังกัด 

๑๓ ๑๐๑๐๘๗ นาง พรพิมล พูลทอง  ๕๕ มารดา จ.อ.พีระพล พูลทอง จ.อ.พีระพล พูลทอง คปอ. 

๑๔ ๑๐๑๐๘๘ นาย สุรศักด์ิ พัดเจริญ  ๔๐ บุตร ร.อ.สมบูรณ์ พัดเจริญ    นอกสังกัด 

๑๕ ๑๐๑๐๙๑ ร.ต. ธีรยุทธ ฤทธินาคา  ๓๔       ยศ.ทอ. 

๑๖ ๑๐๑๐๙๒ น.ส. นันทิภาคย์ ศรีษะสุวรรณ์  ๔๐       นอกสังกัด 

๑๗ ๑๐๑๐๙๓ จ.อ. ณัฐพล อุทัยเฉลิม  ๓๑       รร.การบิน 

๑๘ ๑๐๑๐๙๔ พ.อ.ท. กิตติธัช เที่ยงน่วม  ๒๘       รร.การบิน 

๑๙ ๑๐๑๐๙๕ น.ส. วรวรรณ ชิณเครือ  ๔๐ บุตร พล.อ.ต.หญิงภัทท์สม ชิณเครือ พล.อ.ต.หญิงภัทท์สม ชิณเครือ นอกสังกัด 

๒๐ ๑๐๑๐๙๖ นาง ศิรภัสสร สุพรรณคง  ๔๖ มารดา จ.ต.ศวยศ สุพรรณคง จ.ต.ศวยศ สุพรรณคง คปอ. 

๒๑ ๑๐๑๐๙๗ พ.อ.อ. กฤติน สลิดกุล  ๓๐       อย. 

๒๒ ๑๐๑๐๙๘ นาย มณฑวรรษ สลิดกุล  ๕๔ บิดา พ.อ.อ. กฤติน สลิดกุล  พ.อ.อ. กฤติน สลิดกุล  อย. 

๒๓ ๑๐๑๐๙๙ นาง ศุภสุตา สลิดกุล  ๕๕ มารดา พ.อ.อ. กฤติน สลิดกุล  พ.อ.อ. กฤติน สลิดกุล  อย. 

๒๔ ๑๐๑๑๐๐ น.ส. ธัญญานุช คล้ายแก้ว  ๔๐ พี่สาว พ.อ.อ. มานพ  คล้ายแก้ว พ.อ.อ. มานพ  คล้ายแก้ว สก.ทอ. 

๒๕ ๑๐๑๑๐๑ น.ส. กันยนา รักพืช  ๔๐ บุตร ร.ท.สาโรจน์   รักพืช   นอกสังกัด 

๒๖ ๑๐๑๑๐๒ น.ส. ภัทรวดี สอใบ  ๔๐ พี่สาว พ.อ.ต.ศักด์ิชัย   สอใบ   นอกสังกัด 

๒๗ ๑๐๑๑๐๓ นาย ปิโยดม อาษาเสนา  ๔๐ ผู้อยู่ในอุปการะ พ.อ.ต.ศักด์ิชัย   สอใบ น.ส. ภัทรวดี สอใบ  นอกสังกัด 

๒๘ ๑๐๑๑๐๔ นาย เจริญ ชัยภูธร  ๕๔ บิดา จ.อ.สุรเชษฐ์ ชัยภูธร จ.อ.สุรเชษฐ์ ชัยภูธร บน.๖ 

๒๙ ๑๐๑๑๐๕ นาง มีนา ชัยภูธร  ๔๙ มารดา จ.อ.สุรเชษฐ์ ชัยภูธร จ.อ.สุรเชษฐ์ ชัยภูธร บน.๖ 

๓๐ ๑๐๑๑๐๖ น.ต.หญิง อังค์วรา อินทรสมพันธ์  ๓๗       บน.๔๑ 

๓๑ ๑๐๑๑๐๗ นาง นภัสนันท์ เรียงอมรรัตน์  ๓๘ ภรรยา น.ท.ณัชพล เรียงอมรรัตน์ น.ท.ณัชพล เรียงอมรรัตน์ บน.๒๑ 

๓๒ ๑๐๑๑๐๘ ร.ต.ต. พิชิต สิทธิสาร  ๕๕ บิดา พ.อ.อ.พิชากร สิทธิสาร พ.อ.อ.พิชากร สิทธิสาร บน.๒๑ 

๓๓ ๑๐๑๑๐๙ นาง พันธ์ศรี ปัญญาดี  ๕๔ มารดา พ.อ.ท.ณรงค์ฤทธิ ์ปัญญาดี พ.อ.ท.ณรงค์ฤทธิ ์ปัญญาดี บน.๔๖ 

๓๔ ๑๐๑๑๑๐ พ.อ.อ. อนันต์ ปูจัง  ๓๙       บน.๔๑ 
 
 
 
 
 



 
 

 
ผู้จัดท ำ... 

น.ส.สุพรรณษำ  อำจกล้ำ 
พนักงำนบริหำรงำนจัดกำรผลประโยชน์ 

ผฌก.กฌส.กสค.สก.ทอ. 
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