
ล าดับ ที่นั่ง ยศ ชื่อ สกลุ สังกดั หมายเหตุ

๑๙๒ 1 ร.อ. อโณทยั บนุนาค รร.นนก.

๑๙๓ 2 ร.อ. สุรนาถ สุกมุลจนัทร์ รร.นนก.

๑๙๔ 3 ร.อ. ณัฐพล ทพิมารี รร.นนก.

๑๙๕ 4 ร.อ. รัฐวิศว์ โรจนกลู รร.นนก.

๑๙๖ 5 ร.อ. เดชสุข ทบัทมิทอง รร.นนก.

๑๙๗ 6 ร.อ.หญิง วรัมพร ย่ังยืน พอ.

๑๙๘ 7 ร.อ. ธนวรรธน์ เครือคล้าย พอ.

๑๙๙ 8 ร.อ.หญิง สมศิริ จติรประเสริฐ ชย.ทอ.

๖ 9 ร.อ. ชยพล ฤทยัธรรม จร.ทอ.

๗ 10 น.ต. สุรินทร์  พวงย้อย พอ.

๑๖ 11 น.ต.หญิง  สิตานัน  เขียวงาม พอ.

๑๙ 12 ร.อ.หญิง  กานต์พชิชา  เชาวลิต พอ.

๒๓ 13 ร.อ.หญิง  ศิรินภา  ฉัตรเงิน พอ.

๒๕ 14 ร.อ.หญิง  อรุณรัตน์  แฉล้มวารี พอ.

๒๘ 15 ร.อ.หญิง  ร าไพ  สงวนศักด์ิถาวร พอ.

๔๐ 16 ร.อ.หญิง  ธัญญารัตน์  เพช็รวุฒ พอ.

๔๑ 17 ร.อ.หญิง  อาภา  พรเพชรประชา พอ.

๔๖ 18 ร.อ.หญิง ปยิพร  โตวิระ สปช.ทอ.

๔๗ 19 ร.อ.หญิง  หทยัชนก  คูณสันเทยีะ สวบ.ทอ.

๔๘ 20 ร.อ.หญิง  กญัญาณัฐษ์  ภู่ไพบลูย์ สวบ.ทอ.

รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาองักฤษ

เพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหนว่ยนอก ทอ.ประจ าปี ๖๓  ครัง้ที่ ๒  ทดสอบ ๓๑ ม.ค.๖๓  เวลา  ๐๘๑๕  LAB 5



ล าดับ ที่นั่ง ยศ ชื่อ สกลุ สังกดั หมายเหตุ

๑๖๒ 1 ร.อ.หญิง ชบา โพธ์ิมณี บก.ทอ.

๑๖๓ 2 ร.อ. จกัรพงศ์ พลชัย บน.๒๓

๑๖๔ 3 ร.อ. กติติคม สังมณี บน.๒๓

๑๖๕ 4 ร.อ. ไกรสร ศรีสาคร บน.๒๓

๑๖๖ 5 ร.อ. บงัเอญิ เกษมสวัสด์ิ บน.๒๓

๑๖๗ 6 น.ต. สุทธิชัย เจนการ บน.๒๓

๑๖๘ 7 ร.อ.หญิง  ทศันีย์  หลีใจ พอ.

๑๖๙ 8 ร.อ.หญิง   นภมน จนัทรพทิกัษ์ พอ.

๑๗๐ 9 ร.อ. พลูศักด์ิ สินธนาพร บน.๑

๑๗๑ 10 น.ต.หญิง ธิตารัตน์ ธรรมโหรา บน.๒๓

๑๗๒ 11 ร.อ.หญิง รัชนีวรรณ สนามมิตร สพร.ทอ.

๑๗๓ 12 ร.อ. เอกรัตน์ พรหมโชติ สตน.ทอ.

๑๗๔ 13 ร.อ. อภิชิต พศิพาร คปอ.

๑๗๕ 14 ร.อ. กล้ายุทธ เมตตาวิหารี ศปอว.ทอ.

๑๗๖ 15 ร.อ. ชนันต์ ภู่ไพบลูย์ อย.

๑๗๗ 16 ร.อ. ชิตษณุ โพธ์ิย้อย อย.

๑๗๘ 17 น.ท.หญิง ภาวนา ปรัชญาเดชากลุ กพ.ทอ.

๑๗๙ 18 น.ต.หญิง ขจรจติต์  ชิณพงศ์ พอ.

๑๘๐ 19 ร.อ. สมชาย  สุขสวัสด์ิ พอ.

๑๘๑ 20 ร.อ. สมนึก อยู่สุข สวบ.ทอ.

๑๘๒ 21 ร.อ. สมบติั จลุมัญลิก คปอ.

๑๘๓ 22 น.ต. วันชัย แปน้อดุม ศวอ.ทอ.

๑๘๔ 23 ร.อ. ศุภเลิศ เลิศกาญจนศักด์ิ ศวอ.ทอ.

๑๘๕ 24 ร.อ. วิจกัษณ์ สองจนัทร์ ศวอ.ทอ.

๑๘๖ 25 น.ต. วัฒนา เพชรเรือง รร.นนก.

๑๘๗ 26 น.ต. บรรพต ทองหลิม รร.นนก.

๑๘๘ 27 น.ต.หญิง วนิชา สิรรังหอม รร.นนก.

๑๘๙ 28 น.ต.หญิง พชัสริยา โปร่งจนัทกึ รร.นนก.

๑๙๐ 29 ร.อ. ชิษณุ พงษ์หริณ รร.นนก.

๑๙๑ 30 ร.อ. อโณทยั บนุนาค รร.นนก.
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ล าดับ ที่นั่ง ยศ ชื่อ สกลุ สังกดั หมายเหตุ

๑๐๕ 1 ร.อ. ปญัญ์ เอกะกลุ อย.

๑๐๖ 2 ร.อ. พงศกร นามจติ อย.

๑๐๘ 3 ร.อ. ชาญชัย  เอี่ยมเอม ชอ.

๑๑๐ 4 ร.อ. เชฎฐ์  จติต์การุณย์ ชอ.

๑๑๑ 5 ร.อ. ราชวัตร  ผลเอนก ชอ.

๑๑๔ 6 ร.อ. ประจกัษ์  เอี่ยมศรี ชอ.

๑๑๕ 7 ร.อ. สืบศักด์ิ  อนามพงษ์ ชอ.

๑๑๖ 8 ร.อ. ประหยัด สายจนัทร์ยูร บน.๖

๑๑๙ 9 ร.อ. ประวุฒิ ค าเลิศ กบ.ทอ.

๑๒๒ 10 ร.อ.หญิง เอมมิกา กตะศิลา กบ.ทอ.

๑๒๓ 11 ร.อ.หญิง ศันสนีย์ กนินารี กบ.ทอ.

๑๒๔ 12 ร.อ.หญิง รักชนก ตระกลูพวั กบ.ทอ.

๑๒๖ 13 ร.อ. ทวีศักด์ิ ศรีนา สน.ผบ.ดม.

๑๓๑ 14 ร.อ. ธีรพงศ์ ทองเพิ่ม อย.

๑๓๒ 15 ร.อ. อนวัช นนทวงศ์ อย.

๑๓๔ 16 ร.อ. ธันวา ทุ่งทอง อย.

๑๓๖ 17 ร.อ. ชนะศักด์ิ แสงโปง่ สก.ทอ.

๑๓๙ 18 ร.อ. ณัฐพล นามกนัหา สก.ทอ.

๑๔๐ 19 ร.อ. สมเจตน์ วิสาหะชน สก.ทอ.

๑๔๔ 20 ร.อ.หญิง วริษฐา สุขพมิาย สก.ทอ.

รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาองักฤษ
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ล าดับ ที่นั่ง ยศ ชื่อ สกลุ สังกดั หมายเหตุ

๕๐ 1 ร.อ. พชัรวัฒน์ โกสิตงามดีวงศ์ พอ.

๕๔ 2 น.ต. ปรีชา  ออ่นละม้าย รร.การบนิ

๕๕ 3 ร.อ.หญิง  ดวงหทยั  พุ่มเกดิ รร.การบนิ

๕๗ 4 ร.อ. ขจรกฤด  พรหมปลัด บน.๗

๖๑ 5 ร.อ. จรุงจติร  รัตนรักษ์ บน.๗

๖๔ 6 ร.อ. ณัฐวรรธน์ หณุฑสาร สอ.ทอ.

๖๕ 7 น.ท. อนันต์ ไกรบ ารุง สอ.ทอ.

๖๗ 8 ร.อ. อาทติย์ โตมณีพทิกัษ์ บน.๔

๖๘ 9 ร.อ. ธัชพล  โพธาราม บน.๔๑

๖๙ 10 ร.อ. บรรเทา  ใจปนิตา บน.๔๑

๗๑ 11 ร.อ. ทศพล ศรีมณี บน.๕

๗๓ 12 ร.อ.หญิง วัชรี   อยู่เย็น สปช.ทอ.

๗๕ 13 ร.อ. วัฒนพงษ์  ทองแตง บน.๒

๗๖ 14 ร.อ. อศิราวุทธ  แสงจนัทร์ บน.๒

๗๗ 15 น.ต. มณู  แสงประสาท บน.๔

๘๓ 16 ร.อ. สิทธิชัย เล็กใบ ชย.ทอ.

๘๔ 17 ร.อ. ทศัพงษ์ พนัธ์ธรรม ชย.ทอ.

๘๖ 18 ร.อ. จริะวัฒน์ มูลดี ชย.ทอ.

๘๗ 19 ร.อ. สมพงษ์ สุขสมบรูณ์ ชย.ทอ.

๘๘ 20 ร.อ. รุ่งยศ  ยศไกร บน.๑

๘๙ 21 ร.อ. ฑยมงคล   ริรัตนพงษ์ บน.๑

๙๓ 22 ร.อ. ชัยฤทธ์ิ  โลหะกจิเสถียร พอ.

๙๔ 23 น.ต. เสกสิทธ์ิ จนัทร์ชู ขว.ทอ.

๙๕ 24 ร.อ. จลุทพิ สัชณุกร ขว.ทอ.

๙๖ 25 ร.อ.หญิง มาศศุภา จลุบรุมย์ พอ.

๑๐๐ 26 ร.อ. เดชศิธร  นาเวศภูติกร บน.๔๑

๑๐๑ 27 น.ท. ประพาฬ บตุรเจริญไพศาล บน.๔๖

๑๐๒ 28 ร.อ. สมมิตร ฤทธ์ิชู อย.

๑๐๓ 29 ร.อ. ชัยยง การชัยกาศ อย.

๑๐๔ 30 ร.อ. บญุทนั พรีพรม อย.

รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาองักฤษ
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ล าดับ ที่นั่ง ยศ ชื่อ สกลุ สังกดั หมายเหตุ

๑๔๗ 1 น.ท. มานัส หอ่เย็น กพ.ทอ.

๑๕๐ 2 ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย กพ.ทอ.

๑๕๔ 3 ร.อ. สุวรรณ เผือกออ่น ขส.ทอ.

๑๕๖ 4 ร.อ. พสิิษฐ์  เกดิโภคา สพ.ทอ.

๑๕๘ 5 ร.อ.หญิง สุมาลัย พวัสุวรรณ สนภ.ทอ.

๑๖๐ 6 ร.อ.หญิง เดือนเพญ แย้มเปี่ยม สน.ผบ.ดม.

๒๐๐ 7 ร.อ. ศตภร ทรัพย์ทมิ บน.๕๖

๒๐๑ 8 ร.อ.หญิง นราวดี สวนสอน พอ.

๒๐๒ 9 น.ต.หญิง รัตติกาล ศรีงาม พอ.
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