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๑ ร.อ.อโณทยั  บนุนาค รร.นนก.

๒ ร.อ.สุรนาถ  สุกุมลจันทร์ รร.นนก.

๓ ร.อ.ณัฐพล  ทพิมารี รร.นนก.

๔ ร.อ.เดชสุข  ทบัทมิทอง รร.นนก.

๕ ร.อ.หญิง วรัมพร  ย่ังยืน พอ.

๖ ร.อ.ธนวรรธน์  เครือคล้าย พอ.

๗ ร.อ.หญิง อรุณรัตน์  แฉล้มวารี พอ.

๘ ร.อ.หญิง ร าไพ  สงวนศักด์ิถาวร พอ.

๙ ร.อ.หญิง อาภา  พรเพชรประชา พอ.

๑๐ ร.อ.หญิง ปยิพร  โตวิระ สปช.ทอ.

๑๑ ร.อ.หญิง หทยัชนก  คูณสันเทยีะ สวบ.ทอ.

๑๒ ร.อ.หญิง กัญญาณัฐษ ์ ภู่ไพบลูย์ สวบ.ทอ.

๑๓ ร.อ.หญิง ชบา  โพธ์ิมณี บก.ทอ.

๑๔ ร.อ.จักรพงศ์  พลชัย บน.๒๓

๑๕ ร.อ.ไกรสร  ศรีสาคร บน.๒๓

๑๖ ร.อ.บงัเอิญ  เกษมสวัสด์ิ บน.๒๓

๑๗ น.ต.สุทธิชัย  เจนการ บน.๒๓

๑๘ ร.อ.หญิง นภมน  จันทรพิทกัษ์ พอ.

๑๙ ร.อ.พูลศักด์ิ สินธนาพร บน.๑

๒๐ น.ต.หญิง ธิตารัตน์  ธรรมโหรา บน.๒๓

๒๑ ร.อ.หญิง รัชนีวรรณ  สนามมิตร สพร.ทอ.

๒๒ ร.อ.เอกรัตน์  พรหมโชติ สตน.ทอ.

๒๓ ร.อ.กล้ายุทธ  เมตตาวิหารี ศปอว.ทอ.

๒๔ ร.อ.ชนันต์  ภู่ไพบลูย์ อย.

๒๕ ร.อ.ชิตษณุ  โพธ์ิย้อย อย.

๒๖ น.ต.หญิง ขจรจิตต์  ชิณพงศ์ พอ.

๒๗ ร.อ.สมชาย  สุขสวัสด์ิ พอ.

๒๘ ร.อ.สมนึก  อยู่สุข สวบ.ทอ.

๒๙ น.ต.วัฒนา  เพชรเรือง รร.นนก.

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

                  ของข้าราชการที่สมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖                  
        และหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บงัคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๖

 ทดสอบครัง้ที่ ๒ เมื่อ  ๓๑ ม.ค.๖๓
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๓๐ น.ต.บรรพต  ทองหลิม รร.นนก.

๓๑ น.ต.หญิง พัชสริยา  โปร่งจันทกึ รร.นนก.

๓๒ ร.อ.ปญัญ์  เอกะกุล อย.

๓๓ ร.อ.พงศกร  นามจิต อย.

๓๔ ร.อ.ชาญชัย  เอี่ยมเอม ชอ.

๓๕ ร.อ.เชฎฐ์  จิตต์การุณย์ ชอ.

๓๖ ร.อ.ประจักษ์  เอี่ยมศรี ชอ.

๓๗ ร.อ.สืบศักด์ิ  อนามพงษ์ ชอ.

๓๘ ร.อ.ประหยัด  สายจันทร์ยูร บน.๖

๓๙ ร.อ.ประวุฒิ  ค าเลิศ กบ.ทอ.

๔๐ ร.อ.หญิง เอมมิกา  กตะศิลา กบ.ทอ.

๔๑ ร.อ.หญิง ศันสนีย์  กินนารี กบ.ทอ.

๔๒ ร.อ.หญิง รักชนก  ตระกูลพัว กบ.ทอ.

๔๓ ร.อ.ทวีศักด์ิ  ศรีนา สน.ผบ.ดม.

๔๔ ร.อ.ชนะศักด์ิ  แสงโปง่ สก.ทอ.

๔๕ ร.อ.ณัฐพล  นามกันหา สก.ทอ.

๔๖ ร.อ.สมเจตน์  วิสาหะชน สก.ทอ.

๔๗ ร.อ.หญิง วริษฐา  สุขพิมาย สก.ทอ.

๔๘ ร.อ.หญิง ดวงหทยั  พุ่มเกิด รร.การบนิ

๔๙ ร.อ.ณัฐวรรธน์ หณุฑสาร สอ.ทอ.

๕๐ น.ท.อนันต์  ไกรบ ารุง สอ.ทอ.

๕๑ ร.อ.อาทติย์  โตมณีพิทกัษ์ บน.๔

๕๒ ร.อ.บรรเทา  ใจปนิตา บน.๔๑

๕๓ ร.อ.หญิงวัชรี   อยู่เย็น สปช.ทอ.

๕๔ น.ต.มณู  แสงประสาท บน.๔

๕๕ ร.อ.สิทธิชัย  เล็กใบ ชย.ทอ.

๕๖ ร.อ.ทศัพงษ์  พันธ์ธรรม ชย.ทอ.

๕๗ ร.อ.รุ่งยศ  ยศไกร บน.๑

๕๘ ร.อ.ฑยมงคล  ริรัตนพงษ์ บน.๑
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๕๙ ร.อ.ชัยฤทธ์ิ  โลหะกิจเสถียร พอ.

๖๐ ร.อ.หญิง มาศศุภา  จุลบรุมย์ พอ.

๖๑ น.ท.ประพาฬ  บตุรเจริญไพศาล บน.๕๖

๖๒ ร.อ.สมมิตร  ฤทธ์ิชู อย.

๖๓ ร.อ.ชัยยง  การชัยกาศ อย.

๖๔ ร.อ.บญุทนั  พรีพรม อย.

๖๕ น.ท.มานัส  หอ่เย็น กพ.ทอ.

๖๖ ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย กพ.ทอ.

๖๗ ร.อ.สุวรรณ  เผือกอ่อน ขส.ทอ.

๖๘ ร.อ.พิสิษฐ์  เกิดโภคา สพ.ทอ.

๖๙ ร.อ.หญิง สุมาลัย  พัวสุวรรณ สนภ.ทอ.

๗๐ ร.อ.หญิง นราวดี  สวนสอน พอ.

๗๑ น.ต.หญิง รัตติกาล  ศรีงาม พอ.

๗๒ ร.อ.หญิง สุทธิดา  วงศ์ชุมพิศ พอ.

๗๓ ร.อ.หญิง ชนันภรณ์  ลีก าเนิดไทย พอ.

๗๔ ร.อ.ณัฐพันธ์  พิมพายน พอ.

๗๕ ร.อ.อภิชาต  พรส่ี ชอ.

๗๖ ร.อ.หญิง พรสวรรค์  ดีอ่วม ยศ.ทอ.

(ลงชื่อ)   น.อ.หญิง สุชาดา  วัฒนวันยู

                     ผอ .ศภษ.ยศ.ทอ.

                       ๗ ก.พ.๖๓

                        ขอรับรองว่าถูกต้อง


