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๑ ร.อ.ศุภโชค  ปญัญวัฒนะ พธ.ทอ.

๒ ร.อ.เอกจรัญ  หน่ายมี พธ.ทอ.

๓ ร.อ.จิรภัทร  ลดาวัลย์ รร.นนก.

๔ ร.อ.หญิง พริมรตา  จันทรโชติกุล รร.นนก.

๕ น.ท.ประดิษฐ์  บญุชุม จร.ทอ.

๖ น.ต.หญิง เฟื่องเฉลิม  ศรปะละ พอ.

๗ น.ต.หญิง ทรรศนี  ทรายขาว พอ.

๘ น.ต.หญิง สุนิพร  ด้วงแก้ว พอ.

๙ น.ต.หญิง พิมจันทร์  อินทารักษ์ พอ.

๑๐ น.ต.หญิง เบญจมาส  ศรีสุวรรณ์ พอ.

๑๑ น.ต.หญิง ปาลีรัฐ  วงศ์โรจน์ พอ.

๑๒ น.ต.หญิง สุธารส  คนคล่อง พอ.

๑๓ น.ต.หญิง สุจิตรา  จันทสุทธิบวร พอ.

๑๔ น.ต.หญิง สุวรีย์  ศรีนรสิทธ์ิ พอ.

๑๕ น.ต.หญิง สิริพันธ์  เยาวพงศ์ประยูร พอ.

๑๖ ร.อ.หญิง ตวงทพิย์  ลดาวัลย์ พอ.

๑๗ ร.อ.หญิง อภิชญา  แก้วค า พอ.

๑๘ ร.อ.หญิง ขวัญตา  ว่องเกษกิจ พอ.

๑๙ ร.อ.หญิง สุพรรณี  พิมปรุ พอ.

๒๐ ร.อ.หญิง ดวงพร  ใหม่มาก พอ.

๒๑ ร.อ.หญิง วัชรีญา  จันทร์ศิริ พอ.

๒๒ ร.อ.หญิง ชลธิชา  โพชนิกร พอ.

๒๓ ร.อ.หญิง จตุพร  นิลค า พอ.

๒๔ ร.อ.หญิง สิรินทพิย์  วิทอนโถง พอ.

๒๕ ร.อ.หญิง สุพรรณิการ์  จันทะนันท์ พอ.

๒๖ ร.อ.หญิง สุชาดา  ดีรักษา พอ.

๒๗ ร.อ.หญิง จุฑาภรณ์ พงษ์สุรินทร์ พอ.

๒๘ ร.อ.หญิง ปาริฉัตร  อิสสระ พอ.

๒๙ ร.อ.หญิง จุฑามาศ  ใหม่เสน พอ.

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

                  ของข้าราชการที่สมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖                  
        และหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บงัคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๖

 ทดสอบครัง้ที่ ๑ เมื่อ  ๑๗ ม.ค.๖๓
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๓๐ ร.อ.หญิง ธิดารัตน์  มูลเข้า พอ.

๓๑ ร.อ.หญิง พรทพิย์  สุขน้อย พอ.

๓๒ ร.อ.ศุทธิชัย  พจนานุภาพ พอ.

๓๓ ร.อ.หญิง สุพิชชา  อร่ามทอง พอ.

๓๔ ร.อ.คมกริช  รัตนจักร์ พอ.

๓๕ ร.อ.หญิง มัลลิกา  คมนามูล พอ.

๓๖ ร.อ.หญิง บณุยวีร์  อรุณพิพัฒนาชัย พอ.

๓๗ ร.อ.พฤทธ์  น่วมนิ่ม พธ.ทอ.

๓๘ ร.อ.พิพัฒน ์ ติรจรัสวุฒิ บน.๔

๓๙ ร.อ.เปร่ืองปรัชญ ์ นวลรัตนตระกูล บน.๔

๔๐ ร.อ.อ านาจ  นิ่มนวล บน.๔

๔๑ ร.อ.กิตติพงศ์  ปอ้มปกัษา บน.๗

๔๒ ร.อ.ปรีชา  ชื่นพิมล บน.๗

๔๓ ร.อ.ประกอบ  เขียวหวาน บน.๗

๔๔ ร.อ.พูลศิริ  ดีมานพ บน.๗

๔๕ น.ท.ประวิทย์ ปล่ังสอน สอ.ทอ.

๔๖ น.ต.ชะอุ่ม เย็นต้ัง สอ.ทอ.

๔๗ น.ต.หญิง เทวี  พรหมมินต๊ะ ยศ.ทอ.

๔๘ น.ต.ยุทธนา  พุดหอม บน.๔๑

๔๙ ร.อ.หญิง กนกรัตน์  ปานสกุล สปช.ทอ.

๕๐ ร.อ.หญิง ศศิธร  ขันจอก สปช.ทอ.

๕๑ ร.อ.อริย์ธัช  ชัยวัฒน์พงศกร บน.๔

๕๒ ร.อ.หญิง วชิราภรณ์  อ่อนชัย บน.๒๓

๕๓ ร.อ.พงษ์พัฒน์  วงศ์ศักด์ิดี บน.๒๓

๕๔ ร.อ.หญิง อัญชลิดา  กาญจนธนเกียรติ ชย.ทอ.

๕๕ ร.อ.เอกภัทร  ลีภัทรพงษ์พันธ์ ชย.ทอ.

๕๖ ร.อ.วีระชัย  ชาญชัยวีระพันธ์ุ ชย.ทอ.

๕๗ ร.อ. นิรันดร์  เจริญสุข บน.๑

๕๘ ร.อ.สยาม  เนินดี บน.๑
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๕๙ ร.อ.ประทปี จันทร์สีดา   บน.๑

๖๐ ร.อ.หญิง จักจิตกอร์  สัจจะเดว์ พอ.

๖๑ ร.อ.หญิง กมลพรรณ  จ ารูญ พอ.

๖๒ ร.อ.ณฐกร  บวัประเสริฐ บน.๔๑

๖๓ น.ต.สราวุฒิ  สุวรรณโชติ ชอ.

๖๔ ร.อ.ไพศาล  ซ่ือสัตย์ ชอ.

๖๕ น.ท.หญิง ศิริกันยา  ปวงสุข กร.ทอ.

๖๖ ร.อ.ณรงค์ชัย  ศรีพวง ชอ.

๖๗ น.ท.ชัยมงคล  จันทร์สารโสภณ กบ.ทอ.

๖๘ ร.อ.ปราโมช  ตันติบตุร กบ.ทอ.

๖๙ ร.อ.หญิง ปยิกานต์  ปรีชากุล กบ.ทอ.

๗๐ ร.อ.หญิง วรพร  จันทร์เปล่ง กบ.ทอ.

๗๑ ร.อ.หญิง บษุยากร  บงึมุม กบ.ทอ.

๗๒ ร.อ.ประจบ  ด้วงเอียด สน.ผบ.ดม.

๗๓ ร.อ.หญิง สมทรง  ชะอ้อนชม สน.ผบ.ดม.

๗๔ ร.อ.หญิง ศศิวรรณ  ช่างชุบ สน.ผบ.ดม.

๗๕ ร.อ.ธันวา  ทุ่งทอง อย.

๗๖ ร.อ.วุฒิชัย  ศรีแสง อย.

๗๗ ร.อ.หญิง บษุย์ฉัตร  ลับไพรี บน.๔

๗๘ ร.อ.สุภัทร  ศรีไสว สก.ทอ.

๗๙ ร.อ.วิจักษณ์  สองจันทร์ ศวอ.ทอ.

๘๐ ร.อ.ภานุวัฒน์  สายประเสริฐ สก.ทอ.

๘๑ ร.อ.หญิง วิภา  เส็นบตุร สก.ทอ.

๘๒ ร.อ.หญิง ณิชาภัทร  มุ่งการ สก.ทอ.

๘๓ น.ท.ฉัตรชัย  บญุมี สก.ทอ.

๘๔ น.ต.สุรชัย  งอกงาม สก.ทอ.

๘๕ ร.อ.ณัช  ปลัดคุณ กพ.ทอ.

๘๖ ร.อ.กิตติศักด์ิ  สวนสอน กพ.ทอ.

๘๗ ร.อ.หญิง จิราวรรณ  จันทรวารี กพ.ทอ.
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๘๘ ร.อ.พนม  ดีมาก ขส.ทอ.

๘๙ ร.อ.อุทยั  สินนอก ขส.ทอ.

๙๐ ร.อ.พริษฐ์  ชยาภิวัฒน์ สพ.ทอ.

๙๑ ร.อ.พจวิน  พรเบญจา สพ.ทอ.

๙๒ ร.อ.สุรชัย อนุกูล ขว.ทอ.

๙๓ ร.อ.รัศมี  จันทร์ตอง สน.ผบ.ดม.

(ลงชื่อ)   น.อ.หญิง สุชาดา  วัฒนวันยู

                     ผอ .ศภษ.ยศ.ทอ.

                       ๒๔ ม.ค.๖๓

                        ขอรับรองว่าถูกต้อง


