
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ฉบับนี้ พบกับ....  
“ เมนูอาหารไทยกินสู้ภัย โควิด -19 ” ในสาระน่ารู ้

 

วารสาร การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
                    ฉบับประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 

                ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๒๘๘ 



 

 

สถานภาพสมาชิก ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ประเภท จ านวน 

สมาชิกทั้งหมด                ๗๒,๓๖๐ คน 
สมาชิกขึ้นทะเบียน เดือน ก.พ.๖๕ 

.๕๘ 

                      ๓๔ คน 
สมาชิกถูกถอนสภาพชั่วคราว    ๖๙ คน                  

๑๐๙  คน  

รายละเอียดสมาชิกถึงแก่ความตาย ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ข้อมูล จ านวน 

ตั้งแต่อันดับศพที่   ๒๕๗๖๙ – ๒๕๘๗๓ 
จ านวนสมาชิกถึงแก่ความตาย ในเดือน ก.พ.๖๕                    ๑๐๕ ศพ 

อัตราเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพต่อ ๑ ศพ                        ๓ บาท 
รวมยอดเก็บเงินสงเคราะห ์ในเดือน มี.ค.๖๕ 

ค.๖๑ 
                      ๓๑๕ บาท 

  
 

ตารางแสดงผล ร้อยละสมาชิกถึงแก่ความตาย ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
รายการ จ านวน คิดเป็น(ร้อยละ) 

สมาชิกถึงแก่ความตาย เพศชาย    ๕๓ ศพ 

 

๕๐.๔๘ 
สมาชิกถึงแก่ความตาย เพศหญิง    ๕๒ ศพ ๔๙.๕๒ 

สมาชิกถึงแก่ความตาย อายุต่ ากว่า ๖๐ ปี      ๗ ศพ 

 ๕  

        ๖.๖๗ 
สมาชิกถึงแก่ความตาย อายุสูงกว่า ๖๐ ปี    ๙๘ ศพ ๙๓.๓๓ 

 

  แผนกฌาปนกิจ กองการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
ติดต่อ-สอบถาม โทร. ๐-๒๕๓๔-๓๘๑๕-๖  ภายใน โทร.๒-๓๘๑๕-๖ 

 

ฝ่ายทะเบียนและสถิติ ผฌก.กฌส.กสค.สก.ทอ. 
            - แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตาย          - รับสมัครสมาชิก        - เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห ์

        - เปลี่ยนหมายเลขบัญชีธนาคาร       - งดการหักเงิน           - โอนการหักเงิน 
        - เปลี่ยนแปลงการส่งเงินสงเคราะห์   - เปลี่ยนช่ือตัว-ชื่อสกุล  - เปลี่ยนแปลงที่อยู ่

 

ติดต่อ-สอบถาม โทร. ๐-๒๑๕๕-๒๓๕๙  ภายใน โทร.๓-๒๓๕๙ 
www.cremation.rtaf.mi.th 
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ล าดับ รายชื่อ เลขทะเบียน อาย ุ เกี่ยวข้องเป็น ช่ือผู้น าหัก สังกัด 
ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพท่ี 

๑ นายชม  พุดทะเล ๔๗๘๘๗ ๘๐ บิดา พ.อ.อ.ณัฐพงษ ์พุดทะเล บน.๑ ๒๕๗๖๙ 

๒ ร.ต.ประดับ    พันธุ์พานิช ๓๒๘๙๘ ๘๒     นอกสังกัด ๒๕๗๗๐ 

๓ พ.อ.อ.ประเสริฐ  นิจจักร์ ๕๒๙๖ ๘๗     นอกสังกัด ๒๕๗๗๑ 

๔ นางเจ็ง   กุศลส่ง ๙๙๒๙ ๘๐     นอกสังกัด ๒๕๗๗๒ 

๕ นายอนุสรณ ์ กุลวฑัฒนา ๗๐๕๖๑ ๖๐     ชอ. ๒๕๗๗๓ 

๖ นายชนะ  เครือกูล ๔๔๙๖๒ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๗๗๔ 

๗ นางสุนิตย ์ ตรีศัพท์ ๗๒๑๒ ๘๕ ญาต ิ พ.อ.อ.หญิงสาริณ ี ตรีศัพท์ นอกสังกัด ๒๕๗๗๕ 

๘ พ.อ.อ.สุพิศล  สดสุ่น ๔๖๖๖๙ ๖๕     นอกสังกัด ๒๕๗๗๖ 

๙ พ.อ.อ.อุดม  เนื่องสมศร ี ๓๔๐๕๙ ๖๙     นอกสังกัด ๒๕๗๗๗ 

๑๐ พ.อ.อ.ด ารงค ์ ปัญจบุตร ๑๘๙๓๒ ๗๒     นอกสังกัด ๒๕๗๗๘ 

๑๑ พ.อ.อ.ยุทธการ  ชิตทอง ๑๙๕๔๙ ๖๐     นอกสังกัด ๒๕๗๗๙ 

๑๒ นางนาง  ศรีจันทร ์ ๑๑๗๔๒ ๘๘ มารดา ร.ต.มานิตย ์ศรีจันทร ์ ขส.ทอ. ๒๕๗๘๐ 

๑๓ ร.ต.เสมือน  เชื้อมอญ ๑๖๕๔๐ ๗๕     นอกสังกัด ๒๕๗๘๑ 

๑๔ นางเจริญ  ศรีแสงอ่อน ๒๙๕๖๑ ๙๔ มารดา ร.ต.เพ็ญศักดิ ์ศรีแสงอ่อน นอกสังกัด ๒๕๗๘๒ 

๑๕ ร.ต.จุน  ทัดอยู ่ ๒๖๒๕๕ ๙๐     นอกสังกัด ๒๕๗๘๓ 

๑๖ นายฉลวย  เพ็ชรไพฑูรย ์ ๓๔๕๘๓ ๙๓ บิดา น.อ.ฉลองรัฐ เพ็ชรไพฑูรย ์ นอกสังกัด ๒๕๗๘๔ 

๑๗ น.ต.เฉลิมชัย  อังกุล ๒๒๘๘๔ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๗๘๕ 

๑๘ นางอุไร  พิทักษ์ ๘๔๘๑ ๘๔ พี ่ น.ท.สมปอง ปลัดครบุร ี นอกสังกัด ๒๕๗๘๖ 

๑๙ พล.อ.ท.วิจิตร  พัวรักษา ๑๔๔๔๑ ๗๖     นอกสังกัด ๒๕๗๘๗ 

๒๐ นางดวงพร  สวัสดิ์พุดซา ๕๖๔๑๕ ๘๔ มารดา พ.อ.อ.นพกฤษฏิ์ เรืองพัฒนรัชต์ นอกสังกัด ๒๕๗๘๘ 

๒๑ พล.อ.ต.ผ่อง  สีตะปะดล ๖๘๗๒๑ ๘๗     นอกสังกัด ๒๕๗๘๙ 

๒๒ นายทองล้วน  ล้นแพ ๔๐๓๕ ๙๒     นอกสังกัด ๒๕๗๙๐ 

๒๓ ร.ต.วีระศักดิ ์ แสงสว่าง ๓๘๘๗๖ ๖๖     นอกสังกัด ๒๕๗๙๑ 

๒๔ นายสมทรง  ผันประดิษฐ ๓๔๙๕๑ ๗๕     นอกสังกัด ๒๕๗๙๒ 

๒๕ พล.อ.อ.ชูชาติ  บุญชัย ๔๘๒๖๙ ๖๔     นอกสังกัด ๒๕๗๙๓ 

๒๖ นางเฉลียว  จีรรัชต ์ ๕๓๐๒๗ ๗๕ มารดา ร.อ.วีระ จีรรัชต ์ กง.ทอ. ๒๕๗๙๔ 

๒๗ นางลัดดา  บุญล้อม ๓๑๘๐๘ ๖๔ ภรรยา ร.ต.ชัยนาท  บุญล้อม นอกสังกัด ๒๕๗๙๕ 

๒๘ นางส าฤทธิ ์ คอยขุนทด ๔๐๖๒๑ ๘๘ มารดา นางส ารวม สิงห์ขุนทด นอกสังกัด ๒๕๗๙๖ 

๒๙ นางหงษ ์ พุ่มไสว ๑๑๗๗๗ ๗๖ มารดา น.ท.วิชาญ พุ่มไสว ศปอว.ทอ. ๒๕๗๙๗ 

๓๐ นางศีล  ช่วยบ ารุง ๕๑๒๗๘ ๙๑ มารดา นายบุญช่วย  ช่วยบ ารุง นอกสังกัด ๒๕๗๙๘ 

๓๑ นางจ าปา  เกิดแก่น ๖๙๔๘๘ ๙๖ มารดา นางสันทนา แย้มนิยม นอกสังกัด ๒๕๗๙๙ 

๓๒ นางจิราภรณ ์ เจริญรัตน ์ ๒๒๒๐๒ ๘๗ มารดา น.อ.หญิงวนิดา สุโฆสิต นอกสังกัด ๒๕๘๐๐ 

๓๓ นางบุญเรือน  กาวีระพันธ์ ๔๖๗๒ ๘๗     นอกสังกัด ๒๕๘๐๑ 

๓๔ นางมาลัย  ปิ่นทอง ๖๐๗๑ ๘๐     นอกสังกัด ๒๕๘๐๒ 

๓๕ นายสมนึก  หินพลอย ๔๕๖๙๕ ๗๔     นอกสังกัด ๒๕๘๐๓ 
 
 
 



 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ถึงแก่กรรมใน  ก.พ.๖๕ หน้า ๒ 

ล าดับ รายชื่อ เลขทะเบียน อาย ุ เกี่ยวข้องเป็น ช่ือผู้น าหัก สังกัด 
ได้ถึงแก่ความตาย 

เป็นอันดับศพท่ี 

๓๖ ด.ต.เชวง  หวังประสพกลาง ๗๘๔๓๑ ๕๓     นอกสังกัด ๒๕๘๐๔ 

๓๗ นางลออง  สงวนรักษ์ ๘๑๘๔ ๘๕ ภรรยา น.อ.เหิม สงวนรักษ์ นอกสังกัด ๒๕๘๐๕ 

๓๘ นางประเทือง  แสงมีคุณ ๓๐๖๒๐ ๘๒     นอกสังกัด ๒๕๘๐๖ 

๓๙ พ.อ.อ.เกียรติชาย  ด่านชัย ๒๕๑๐ ๗๓     นอกสังกัด ๒๕๘๐๗ 

๔๐ นายเลื่อน  เทินกระโทก ๔๖๙๑๐ ๘๕ บิดาภรรยา น.ต.ปรีชา ภาคพาไชย นอกสังกัด ๒๕๘๐๘ 

๔๑ นางประยูร  ฉลาดแพทย ์ ๑๗๐๓๓ ๙๙ มารดา นายศุภชัย  ฉลาดแพทย ์ นอกสังกัด ๒๕๘๐๙ 

๔๒ นางผวน  ประเสริฐศักดิ ์ ๖๓๙๐ ๑๐๓     นอกสังกัด ๒๕๘๑๐ 

๔๓ นางสมพงษ ์ พวงแก้ว ๒๑๓๘๒ ๘๖ มารดา ร.ต.วิชัย พวงแก้ว นอกสังกัด ๒๕๘๑๑ 

๔๔ พ.อ.อ.สุรัตน ์ รุ่งเรือง ๒๗๕๖๙ ๖๕     นอกสังกัด ๒๕๘๑๒ 

๔๕ ร.ต.บุญส่ง  แสงทอง ๔๒๙๐๑ ๗๘     นอกสังกัด ๒๕๘๑๓ 

๔๖ พ.อ.อ.เรืองยศ  ชิงชัย ๖๙๘๖๖ ๖๒     นอกสังกัด ๒๕๘๑๔ 

๔๗ ร.ต.เปรื่อง  ใหญ่ปราม ๔๓๓๑ ๘๙ บิดาภรรยา น.ท.นิพนธ ์ ภู่แพร นอกสังกัด ๒๕๘๑๕ 

๔๘ ร.ท.วัชระ  คีร ี ๒๙๓๕๑ ๔๖     นอกสังกัด ๒๕๘๑๖ 

๔๙ พ.อ.อ.อุบลศักดิ ์ ใยบ ารุง ๙๒๓๘๗ ๔๖     บน.๕ ๒๕๘๑๗ 

๕๐ นายสุชิน  วุฒิสมบูรณ ์ ๔๓๕๗๘ ๗๐     นอกสังกัด ๒๕๘๑๘ 

๕๑ นางบุญสม  ไก่แก้ว ๔๕๑๖๑ ๖๙     นอกสังกัด ๒๕๘๑๙ 

๕๒ นางมาล ี เชยกรีวงษ ์ ๑๑๘๔๖ ๘๐ มารดาภรรยา ร.อ.วีระศักดิ ์ตริตรอง นอกสังกัด ๒๕๘๒๐ 

๕๓ นางประจวบ  ออมสิน ๕๐๖๐๐ ๖๕ ภรรยา นายบุญเลิศ ออมสิน นอกสังกัด ๒๕๘๒๑ 

๕๔ นางร าพันธ์  สุวรรณศร ี ๓๐๓๐๖ ๘๐ มารดาภรรยา นายทองพูล อัปกาญจน ์ นอกสังกัด ๒๕๘๒๒ 

๕๕ น.ส.พิกุล  พันธุเวช ๘๑๐๔๑ ๖๒     นอกสังกัด ๒๕๘๒๓ 

๕๖ ร.อ.ประจิน  หิรัญงาม ๓๙๕๕๐ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๘๒๔ 

๕๗ นางสุทิน  อ่อนละออ ๔๗๖๒๑ ๗๙ ภรรยา ร.ต.ไพบูลย ์อ่อนละออ นอกสังกัด ๒๕๘๒๕ 

๕๘ นางทองขาว  โคสลัก ๑๒๖๘๖ ๗๕     นอกสังกัด ๒๕๘๒๖ 

๕๙ นางทองเติม  สิงห์สินธุ ์ ๓๘๑๘๖ ๘๐ ภรรยา น.อ.สงคราม  สิงห์สินธุ ์ นอกสังกัด ๒๕๘๒๗ 

๖๐ น.ต.วิฑูรย ์ สอนแจ้ง ๔๒๔๙๙ ๗๒     นอกสังกัด ๒๕๘๒๘ 

๖๑ นางเทียบ วงษ์เกตุ ๒๖๔๖๑ ๙๑     นอกสังกัด ๒๕๘๒๙ 

๖๒ นางจันทร์ด ีงามด ี ๒๗๑๕๘ ๗๙     นอกสังกัด ๒๕๘๓๐ 

๖๓ นางจ ารูญ โปร่งศิร ิ ๔๒๑๓ ๙๐ มารดาภรรยา ร.ต.ธงชัย สุนทรพฤกษ ์ นอกสังกัด ๒๕๘๓๑ 

๖๔ พ.อ.อ.สุเดช ทองมี ๔๘๘๒๘ ๕๖     คปอ. ๒๕๘๓๒ 

๖๕ พล.อ.ต.พงษ์พันธุ ์เทพศุภร ๓๖๓๒๒ ๗๔     นอกสังกัด ๒๕๘๓๓ 

๖๖ นางจตุพร ปัทมสูตร ๑๒๗๑๓ ๗๒     นอกสังกัด ๒๕๘๓๔ 

๖๗ นางละออง วิชัย ๓๐๒๕๓ ๗๔ ภรรยา นายอ านวย  วิชัย นอกสังกัด ๒๕๘๓๕ 

๖๘ นายชิต กลิ่นภู ่ ๗๑๘๕๔ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๘๓๖ 

๖๙ นางถนัด สิงห์แก้ว ๔๙๓๓๑ ๗๘ มารดา น.ต.วศินภัทร ์สิงห์แก้ว บน.๔๖ ๒๕๘๓๗ 

๗๐ ร.ต.สุจิน พลายกล่ า ๑๘๓๕๕ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๘๓๘ 
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๗๑ นายอมรเทพ พ่อค้า ๓๔๕๓๗ ๖๒     นอกสังกัด ๒๕๘๓๙ 

๗๒ นายอ านวย มานัสฤด ี ๘๓๑๙ ๙๐     นอกสังกัด ๒๕๘๔๐ 

๗๓ นางพิมพ์พันธุ ์จิตรานุกูล ๑๔๙๐๓ ๘๗ มารดา ร.ต.วีระศักดิ ์จิตรานุกูล นอกสังกัด ๒๕๘๔๑ 

๗๔ นางทองมี ภู่โกสีย ์ ๕๑๔๖๘ ๗๙     นอกสังกัด ๒๕๘๔๒ 

๗๕ น.ท.สุรินทร ์พึ่งตัว ๔๐๘๐๑ ๘๒     นอกสังกัด ๒๕๘๔๓ 

๗๖ นายล้อม สุขมณ ี ๑๒๙๐๓ ๘๒     นอกสังกัด ๒๕๘๔๔ 

๗๗ ร.ต.บุญส่ง สนสร้อย ๒๓๕๙๑ ๘๕     นอกสังกัด ๒๕๘๔๕ 

๗๘ ร.ต.สมนึก พึ่งวงศ์ ๔๔๗๑๙ ๘๑     นอกสังกัด ๒๕๘๔๖ 

๗๙ นางแฉล้ม คฤหเดช ๕๖๐๔๙ ๑๐๐ มารดา น.ท.หญิงรัชนี พันธุ์ไพโรจน ์ นอกสังกัด ๒๕๘๔๗ 

๘๐ น.อ.ส าเริง มีชูพล ๒๔๒๘๓ ๘๕     นอกสังกัด ๒๕๘๔๘ 

๘๑ นางสมส่า เวทไธสง ๔๗๖๖๒ ๗๗ มารดา น.ท.เมธ ีเวทไธสง บน.๕ ๒๕๘๔๙ 

๘๒ นางละออ อินวอน ๗๘๖๑๐ ๕๘ มารดา พ.อ.อ.อนุชา อินวอน บน.๔ ๒๕๘๕๐ 

๘๓ น.ท.บุญส่ง เชษฐพันธ์ ๒๓๕๙๐ ๘๗     นอกสังกัด ๒๕๘๕๑ 

๘๔ นายสุชิน นวลใย ๓๗๓๗๓ ๗๕ สาม ี นางเฉลียว นวลใย นอกสังกัด ๒๕๘๕๒ 

๘๕ นางละออง ตุ้ยประเสริฐ ๕๖๒๙๙ ๘๙     นอกสังกัด ๒๕๘๕๓ 

๘๖ นายเชาวนัตถ ์คัชมาตย ์ ๗๓๒๔๐ ๕๗     กซอ.๑  ๒๕๘๕๔ 

๘๗ นางชนิตา ศิริรัตน ์ ๘๓๑๖๑ ๕๘ มารดา จ.อ.นฤชิต ศิริรัตน ์ บน.๖ ๒๕๘๕๕ 

๘๘ นางวิเชียร ด ารงค์ธวัช ๓๘๖๔๐ ๘๗ มารดา ร.ต.ธวัชชัย ด ารงค์ธวัช นอกสังกัด ๒๕๘๕๖ 

๘๙ นางจ าเนียร ม่วงหมื่นสุข ๔๓๗๔๘ ๗๗     นอกสังกัด ๒๕๘๕๗ 

๙๐ นางสายสมร ภู่ประสาท ๗๒๑๐๕ ๘๓     นอกสังกัด ๒๕๘๕๘ 

๙๑ นางฉลวย เปลี่ยนวิจารณ ์ ๓๑๖๒ ๙๐     นอกสังกัด ๒๕๘๕๙ 

๙๒ พล.อ.ต.กฤตยชญ ์ธนะพานิช ๑๐๘๙๐ ๗๘     นอกสังกัด ๒๕๘๖๐ 

๙๓ นางจรินทร ์สิงห์สิทธ์ิ ๓๕๙๑๖ ๙๐ มารดาภรรยา ร.อ.สุเทพ เครือวัลย ์ นอกสังกัด ๒๕๘๖๑ 

๙๔ นางค ากอง สงครามศร ี ๕๕๔๔๕ ๗๖ มารดา พ.อ.อ.รัชพล สงครามศร ี บน.๔๑ ๒๕๘๖๒ 

๙๕ น.อ.วรรณะ ซอสูงเนิน ๔๘๓๔๓ ๖๒     นอกสังกัด ๒๕๘๖๓ 

๙๖ น.อ.หญิงสุริยา แสนเสนา ๕๑๘๔๑ ๗๙     นอกสังกัด ๒๕๘๖๔ 

๙๗ นางธัญญารัตน ์จูแจ่มยาน ๓๘๘๖๔ ๖๗ ภรรยา ร.ต.วิชัย จูแจ่มยาน นอกสังกัด ๒๕๘๖๕ 

๙๘ นายประจวบ ท้วมหลุ่ม ๖๑๒๑๐ ๖๗     นอกสังกัด ๒๕๘๖๖ 

๙๙ นางบุญรอด ดีจริง ๔๓๓๒๙ ๙๓ มารดา พ.อ.อ.เสน่ห ์ดีจริง นอกสังกัด ๒๕๘๖๗ 

๑๐๐ น.อ.ชูชัย อ่ าทิม ๒๘๐๘๒ ๗๕     นอกสังกัด ๒๕๘๖๘ 

๑๐๑ ร.ต.ฉัตรชัย วรรณประสาท ๑๕๓๕๕ ๗๕     นอกสังกัด ๒๕๘๖๙ 

๑๐๒ น.อ.จงรักษ์ บุญชูวงศ ์ ๑๕๖๐ ๗๓     นอกสังกัด ๒๕๘๗๐ 

๑๐๓ ร.ต.จ านงค ์คนุชดิษฐ ์ ๑๑๓๓๐ ๖๙     นอกสังกัด ๒๕๘๗๑ 

๑๐๔ นางรัตติญา สัตยารักษ์ ๔๕๑๙๕ ๘๐ มารดาภรรยา นายบุญเชิด หงษ์ทอง นอกสังกัด ๒๕๘๗๒ 

๑๐๕ น.อ.หญิงกัลยา พงษ์ประไพ ๑๓๔๐๓ ๗๓     นอกสังกัด ๒๕๘๗๓ 
 
 
 



 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.ขึ้นทะเบียน ๐๑ ก.พ.๖๕  ถึง  ๒๘ ก.พ.๖๕ เริ่มช าระศพท่ี ๒๕๘๔๗  

ล าดับ เลขทะเบียน รายชื่อ อายุ 
เกี่ยวข้อง

เป็น 
ชื่อผู้น าสมัคร ชื่อผู้น าหัก สังกัด 

๑ ๑๐๑๑๓๗ นาย ธีระศักดิ์ ศรีหอมชัย  ๓๒       นอกสังกัด 

๒ ๑๐๑๑๓๘ น.ส. กัญญา ศรีหอมชัย  ๒๘ ภรรยา นาย ธีระศักดิ์ ศรีหอมชัย  นาย ธีระศักดิ์ ศรีหอมชัย  นอกสังกัด 

๓ ๑๐๑๑๓๙ นาย วิจิตร ศรีหอมชัย  ๖๐ บิดา นาย ธีระศักดิ์ ศรีหอมชัย  นาย ธีระศักดิ์ ศรีหอมชัย  นอกสังกัด 

๔ ๑๐๑๑๔๐ นาง สมาน ศรีหอมชัย  ๖๐ มารดา นาย ธีระศักดิ์ ศรีหอมชัย  นาย ธีระศักดิ์ ศรีหอมชัย  นอกสังกัด 

๕ ๑๐๑๑๔๑ นาย วิชัย รสธรรม  ๕๕ บิดา จ.อ.ธนวัฒน์ รสธรรม จ.อ.ธนวัฒน์ รสธรรม สพ.ทอ. 

๖ ๑๐๑๑๔๒ นาง บุษยมาศ รสธรรม  ๕๔ มารดา จ.อ.ธนวัฒน์ รสธรรม จ.อ.ธนวัฒน์ รสธรรม สพ.ทอ. 

๗ ๑๐๑๑๔๓ นาง หลอม อานาม  ๕๕ มารดา พ.อ.อ.หญิงกมลลักษณ ์อานาม พ.อ.อ.หญิงกมลลักษณ ์อานาม สง.ปรมน.ทอ. 

๘ ๑๐๑๑๔๔ นาย อิ่นแก้ว แปงจันทร์หอม  ๕๕ บิดา จ.ต.หญิงวราภรณ์ แปงจันทร์หอม จ.ต.หญิงวราภรณ์ แปงจันทร์หอม สง.ปรมน.ทอ. 

๙ ๑๐๑๑๔๕ นาย พรศักดิ์ เกตุรัตน์  ๕๕ บิดา น.ส.วรรณพร เกตุรัตน์ น.ส.วรรณพร เกตุรัตน์ พธ.ทอ. 

๑๐ ๑๐๑๑๔๖ น.ส. พรรณิภา โป้แดง  ๓๖       นอกสังกัด 

๑๑ ๑๐๑๑๔๗ น.ส. สิริพร โป้แดง  ๓๐ บุตร ร.ต.จรัญ   โป้แดง   นอกสังกัด 

๑๒ ๑๐๑๑๔๘ นาง วียาพร พรมสุข  ๕๕ มารดา จ.อ.ณัฐวุฒิ พรมสุข จ.อ.ณัฐวุฒิ พรมสุข บน.๑ 

๑๓ ๑๐๑๑๔๙ นาย สุภกิณห์ ป้านภูมิ  ๕๕ บิดา พ.อ.ท.ชลวิทย์ ป้านภูมิ พ.อ.ท.ชลวิทย์ ป้านภูมิ บน.๒๑ 

๑๔ ๑๐๑๑๕๐ พ.ต.ท. ธนวัฒน์ กัญจนกาญจน ์ ๕๔ บิดา จ.ท.ธนณิศร กัญจนกาญจน์ จ.ท.ธนณิศร กัญจนกาญจน์ บน.๖ 

๑๕ ๑๐๑๑๕๑ นาง สุกัญญา กัญจนกาญจน์  ๕๔ มารดา จ.ท.ธนณิศร กัญจนกาญจน์ จ.ท.ธนณิศร กัญจนกาญจน์ บน.๖ 

๑๖ ๑๐๑๑๕๒ น.ส. อภิญญา ท าเพียง  ๔๓ มารดา จ.ท.พัทธดนย์ ใจหลัก จ.ท.พัทธดนย์ ใจหลัก บน.๖ 

๑๗ ๑๐๑๑๕๓ นาย สายัณห์ ใจหลัก  ๔๖ บิดา จ.ท.พัทธดนย์ ใจหลัก จ.ท.พัทธดนย์ ใจหลัก บน.๖ 

๑๘ ๑๐๑๑๕๔ นาย วสวัตติ์ กันจา  ๓๙ บุตร พ.อ.อ.สุวรรณ  กันจา พ.อ.อ.สุวรรณ  กันจา นอกสังกัด 

๑๙ ๑๐๑๑๕๕ น.ส. จิตตราภา กันจา  ๓๕ บุตร พ.อ.อ.สุวรรณ  กันจา พ.อ.อ.สุวรรณ  กันจา นอกสังกัด 

๒๐ ๑๐๑๑๕๖ น.ส. นิตยา สุขชัง  ๓๗ ภรรยา พ.อ.อ.อาทิตย์ บ่อค า พ.อ.อ.อาทิตย์ บ่อค า บน.๔๖ 

๒๑ ๑๐๑๑๕๗ น.ส. ทิพย์รินทร์ สีมอ  ๒๖       ศซบ.ทอ. 

๒๒ ๑๐๑๑๕๘ นาง ทัศนัย สีมอ  ๕๓ มารดา น.ส.ทิพย์รินทร์ สีมอ น.ส.ทิพย์รินทร์ สีมอ ศซบ.ทอ. 

๒๓ ๑๐๑๑๕๙ นาย พลอย ครองปัญญา  ๕๕ บิดา พ.อ.อ.พานิช ครองปัญญา พ.อ.อ.พานิช ครองปัญญา สอ. 

๒๔ ๑๐๑๑๖๐ น.ส. นุชรีย์ แสนเขื่อน  ๔๙ มารดา พ.อ.อ.พานิช ครองปัญญา พ.อ.อ.พานิช ครองปัญญา สอ. 

๒๕ ๑๐๑๑๖๑ น.ส. อัมพิกา แก้วอ าพันธ์  ๓๑       นอกสังกัด 

๒๖ ๑๐๑๑๖๒ นาง จิระภา ปฐมรัตน์  ๕๕ มารดา น.ส.อัมพิกา แก้วอ าพันธ์ น.ส.อัมพิกา แก้วอ าพันธ์ นอกสังกัด 

๒๗ ๑๐๑๑๖๓ นาง นวลจันทร์ สายเบาะ  ๕๕ มารดา พ.อ.อ.อภิสิทธ์ิ วันดี พ.อ.อ.อภิสิทธ์ิ วันดี บน.๒๑ 

๒๘ ๑๐๑๑๖๔ นาย ประกอบ ใจดี  ๕๔ บิดา จ.ท.จักรกฤษ ใจดี   นอกสังกัด 

๒๙ ๑๐๑๑๖๕ นาง จันที ใจดี  ๕๕ มารดา จ.ท.จักรกฤษ ใจดี นาย ประกอบ ใจดี  นอกสังกัด 

๓๐ ๑๐๑๑๖๖ ร.ท.หญิง พริมรตา สิรบุลภรณ์  ๔๐       นอกสังกัด 

๓๑ ๑๐๑๑๖๗ นาง ขวัญนภา สืบเหล่ารบ  ๔๐ ภรรยา พ.อ.อ.วัชรินทร์ สืบเหล่ารบ พ.อ.อ.วัชรินทร์ สืบเหล่ารบ บน.๔๖ 

๓๒ ๑๐๑๑๖๘ น.ส. อรวรรณ เจริญจวง  ๓๙ บุตร น.ท.นุกูล เจริญจวง น.ท.นุกูล เจริญจวง นอกสังกัด 

๓๓ ๑๐๑๑๖๙ น.ส. ชญากานต์ นาดี  ๔๐ ภรรยา พ.อ.อ.วสันต์ ธีระแนว พ.อ.อ.วสันต์ ธีระแนว ชย.ทอ. 

๓๔ ๑๐๑๑๗๐ นาง บัวซอน พิดานปัน  ๕๓ มารดา จ.อ.พิทักษ์พร พิดานปัน จ.อ.พิทักษ์พร พิดานปัน ชย.ทอ. 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห ์ทอ.ที่ถูกถอนสภาพออกจากทะเบียนสมาชิกไว้ชั่วคราว  หน้า ๑ 

ล าดับ ยศ - นาม เลขทะเบียน สังกัด 
ค้างช าระเงิน 

ค้าง ศพท่ี 

๑ พ.อ.อ.ไตรภพ ชาตินันท ์ ๒๙๘๓๑ ธ.สาขาวงเวียนสระแก้ว-ลพบุร ี ก.ย.๖๒ ๒๒๖๑๐ 

๒ นางร าพา ปิ่นทอง ๒๖๘๖๘ ธ.สาขาโรบินสัน พ.ย.๖๒ ๒๒๘๐๓ 

๓ นางเสาร์แก้ว นิ่มนุช ๕๔๒๕๕ ธ.สาขาบก.ทอ. ต.ค.๖๒ ๒๒๗๐๐ 

๔ น.ส.อุมาภรณ ์ จินตสินธุ ์ ๘๐๕๐๔ ธ.สาขารามอินทรากม.๘ ธ.ค.๖๒ ๒๒๙๒๔ 

๕ นายภูดิศ จินตสินธุ ์ ๘๐๕๐๕ ธ.สาขารามอินทรากม.๘ ธ.ค.๖๒ ๒๒๙๒๔ 

๖ น.ส.ภัทญษา จินตสินธุ ์ ๘๐๕๐๖ ธ.สาขารามอินทรากม.๘ ธ.ค.๖๒ ๒๒๙๒๔ 

๗ นางสุวัฒนา เปรื่องโอภาส ๙๓๑๕ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ธ.ค.๖๒ ๒๒๙๒๔ 

๘ พ.อ.อ.เรวัตร ญาติทอง ๖๔๔๖๖ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ธ.ค.๖๒ ๒๒๙๒๔ 

๙ นายรัตน ์ ญาติทอง ๖๕๔๓๕ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ธ.ค.๖๒ ๒๒๙๒๔ 

๑๐ นางชมเดือน ญาติทอง ๖๕๔๓๖ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ธ.ค.๖๒ ๒๒๙๒๔ 

๑๑ น.ส.ศิริวราภรณ ์ ชุมสงค์ ๘๐๐๒๐ ธ.สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง ธ.ค.๖๒ ๒๒๙๒๔ 

๑๒ นางสมจิตร วงษ์ค าพันธ ์ ๓๔๙๘๔ ธ.สาขาตาคล ี ธ.ค.๖๒ ๒๒๙๒๔ 

๑๓ นายอ านาจ หีบเหล็ก ๙๐๗๐๔ ธ.สาขานางรอง ธ.ค.๖๒ ๒๒๙๒๔ 

๑๔ ร.ต.สกล เกตุแก้ว ๖๐๓๒๕ สตน.ทอ. ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๑๕ นางจันทร์ศร ี เกตุแก้ว ๖๐๓๒๖ สตน.ทอ. ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๑๖ ร.ต.เฉลิมพล จารุสาร ๘๗๙๘๗ กง.ทอ. ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๑๗ พ.อ.อ.อภิวิชญ์ ธนวัฒน์ธีรกุล ๒๘๓๗๗ บน.๒ ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๑๘ นางอุดม เกศสุวรรณ ์ ๒๘๓๗๘ บน.๒ ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๑๙ น.ส.ศรีสุดา สมัครราช ๙๑๓๙๓ ชอ. ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๒๐ น.ต.นิกูล พวงวรินทร์ ๙๔๕๓๖ บน.๔๑ ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๒๑ นายอุดมศักดิ ์ มหาหงษ ์ ๙๑๑๒๑ ชอ. ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๒๒ นางนภาภรณ ์ ตระการไย ๙๔๙๐๖ กซอ.๑ ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๒๓ ร.ท.หญิงจิตรภากร ด ารัสการ ๙๓๙๐๔ พอ. ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 

๒๔ นายยุทธนา ทองเอี่ยม ๘๔๕๕๘ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 

๒๕ น.ส.พนิดา ทองเอี่ยม ๘๔๕๕๙ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 

๒๖ นายอนุศิษย ์ จาดรัศม ี ๓๑๖๗๔ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 

๒๗ ร.ต.สมปอง ปัทมานนท์ ๖๓๙๖๐ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 

๒๘ นายศราวุฒิ เม่นหรุ่ม ๙๓๒๙๕ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 

๒๙ นางจิดาภา สงานด ี ๗๕๑๘๖ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๓๐ นางทองเลี่ยม บุญสบาย ๓๗๔๑๔ ธ.สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 

๓๑ นายประเวศ สวัสด ี ๑๐๑๒๐ ธ.สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 

๓๒ นายสุทัด เดชวาร ี ๙๗๗๔๓ ธ.สาขานางรอง ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 

๓๓ นางทุเรียน เพ็ชร์น้อย ๔๙๗๐๗ ธ.สาขาก าแพงแสน ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 

๓๔ พ.อ.อ.ชูเนตร ยามรัก ๖๐๖๓๖ ธ.สาขาถนนห้วยแก้วเชียงใหม ่ ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 

๓๕ นายคชภัค อรรคราช ๗๓๗๗๖ ธ.สาขาย่อยเดอะมอลล์นครราชสีมา ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 
 
 
 



 

รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห ์ทอ.ที่ถูกถอนสภาพออกจากทะเบียนสมาชิกไว้ชั่วคราว  หน้า ๒ 

ล าดับ ยศ - นาม เลขทะเบียน สังกัด 
ค้างช าระเงิน 

ค้าง ศพท่ี 

๓๖ นางกันติชา อรรคราช ๗๓๙๒๙ ธ.สาขาย่อยเดอะมอลล์นครราชสีมา ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 

๓๗ น.ส.ชุติมา ศรีเขื่อนแก้ว ๘๖๑๒๗ ธ.สาขาถนนสรงประภา ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 

๓๘ ร.ต.หญิงรุ่งทิวา รัตน์อ่อน ๙๕๕๗๕ พอ. ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๓๙ น.ส.จันทิมา วงษ์กัณหา ๘๒๙๒๓ ทสส.ทอ. มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๔๐ นายเอกรินทร ์ จิตร์อ่อง ๙๗๒๒๒ บน.๑ ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๔๑ น.ส.ทิพยรัตน ์ ประพันธ์พจน ์ ๘๖๙๖๔ ชอ. มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๔๒ นายอนิรุจน ์ ลายทิม ๙๗๖๒๓ สพ.ทอ. ม.ค.๖๓ ๒๓๐๓๖ 

๔๓ นายพลวัฒน์ อินทร์พิทักษ์ ๙๓๑๖๕ สพ.ทอ. ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๔๔ น.ส.ศุภากร กล่ าเชย ๗๙๑๒๙ ธ.สาขาคาร์ฟูร์ล าลูกกาคลอง๔ ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๔๕ นายเดชพล สุตาลังการ ๙๔๗๑๓ ธ.สาขาย่อยเซียร์รังสิต ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๔๖ น.ส.พรหมพร พ่อค้า ๘๙๕๐๙ ธ.สาขาย่อยเซียร์รังสิต ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๔๗ น.ส.รัชนีพร ปัททุม ๘๕๙๔๑ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๔๘ น.ท.นคร เจริญทรัพย ์ ๕๓๓๔๗ ธ.สาขารพ.ภูมิพลฯ ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๔๙ นางธนกมล วัฒนา ๙๘๓๗๕ ธ.สาขาก าแพงแสน ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๕๐ นายปริญญา ไปวันหน้า ๙๕๓๓๙ ธ.สาขาถนนพิบูลละเอียดนครราชสีมา ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๕๑ นายวุฒิชัย สุรมิตร ๙๗๗๑๔ ธ.สาขาถนนพิบูลละเอียดนครราชสีมา ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๕๒ นายกิตติทัต หรั่นกระโทก ๙๗๗๑๖ ธ.สาขาย่อยเดอะมอลล์นครราชสีมา ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๕๓ น.ส.สายจันทร ์ จอมคีร ี ๓๗๗๑๕ ธ.สาขารังสิตปทุมธาน ี ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๕๔ นางพรเพ็ญ มากช่ืน ๗๐๙๔๖ ธ.สาขาถนนประชาราษฎร์นนทบุร ี ก.พ.๖๓ ๒๓๑๑๖ 

๕๕ จ.ต.ครรชิต มาตรโคกสูง ๘๙๐๔๐ อย. เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๕๖ พ.อ.ต.วิรัตน ์ ทาเพชร ๘๔๙๑๑ สพร.ทอ. เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๕๗ พ.อ.อ.ชัยภัทร ทรัพย์คง ๕๕๖๔๖ บน.๒ เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๕๘ นางสุทิน ประธาน ๕๕๖๔๗ บน.๒ เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๕๙ พ.อ.อ.ไพบูลย ์ พุ่มสุวรรณ ๙๒๒๘๙ บน.๒ เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๐ พ.อ.อ.สราวุท บุษบา ๖๕๙๑๒ ชย.ทอ. เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๑ นายจักรเพชร บุษบา ๖๖๐๔๔ ชย.ทอ. เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๒ พ.อ.ต.ปกรณ ์ สาริการินทร ์ ๙๗๔๙๖ บน.๔ เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๓ นายพงษ์ศิริ แพ่งศรี ๘๘๑๙๓ สพ.ทอ. เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๔ จ.อ.ยุทธพงษ ์ ทวิชศรี ๙๔๐๘๐ บน.๒๑ เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๕ น.ส.ประภาภรณ ์ ทองกล้า ๙๘๑๕๒ กซอ.๑ มี.ค.๖๓ ๒๓๒๕๘ 

๖๖ จ.ท.ชิรวุฒ ิ สิงห์เสนา ๙๗๗๐๒ บน.๑ เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๗ พ.อ.อ.คมสัน ประกอบกิจ ๑๗๙๙๑ ยศ.ทอ. เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๘ นางจุรีพร ประกอบกิจ ๗๔๕๔๕ ยศ.ทอ. เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 

๖๙ นายอภิสิทธ์ิ บัวทอง ๘๔๙๔๙ ยศ.ทอ. เม.ย.๖๓ ๒๓๓๖๑ 
 
 
 
 



 
 

 
ผู้จัดท า... 

น.ส.สุพรรณษา  อาจกล้า 

พนักงานบริหารงานจัดการผลประโยชน ์

ผฌก.กฌส.กสค.สก.ทอ. 


