
      กรุณาอ่านตรงนี้ให้ละเอียด 
 

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ 

เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ. และหน่วยนอก ทอ. ประจำปี ๖๖ 
---------------   

กำหนดการสอบครั้งที่ ๑ 

- วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิ.ย.๖๕  เวลา ๐๙๐๐, ๑๐๓๐, ๑๓๓๐ 

- วันจันทร์ ที่ ๔ ก.ค.๖๕   เวลา ๐๙๐๐, ๑๐๓๐, ๑๓๓๐ 

กำหนดการสอบครั้งที่ ๒   (สำหรับผู้สอบไม่ผ่านในครั้งที่ ๑  

   และผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการทดสอบได้ในครั้งที่ ๑ ได้) 

 - วันจันทร์ ที่ ๑๘ ก.ค.๖๕     

สถานที่ทดสอบ 

 - ศภษ.ยศ.ทอ.     ณ ห้องเรียนรวมชั้น ๒, ห้อง LAB 2 และ ห้อง LAB 3 

หมายเหตุ 
๑. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบเตรียมปากกา ดินสอ และยางลบ มาเอง 
๒. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการทดสอบตลอดเวลา 
๓. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๘ ก.ค.๖๕, ๐๙๐๐ ทางเว็บไซต์ ศภษ.ยศ.ทอ. 

(english.rtaf.mi.th) 
๔. ผู้ที่เข้ารับการทดสอบครั้งท่ี ๑ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือไม่สามารถเข้ารับการทดสอบครั้งท่ี ๑ ให้เข้ารับการ

ทดสอบครั้งที่ ๒ (๑๘ ก.ค.๖๕) โดยจะประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบครั้งท่ี ๒ ในวันศุกร์ที่ ๘ ก.ค.๖๕, 
๐๙๐๐ ทางเว็บไซต์ ศภษ.ยศ.ทอ. (english.rtaf.mi.th) 

๕. ผู้ที่ไม่มาทดสอบครั้งท่ี ๑ จะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในครั้งที่ ๒ เพียงครั้งเดียว 
๖. ศภษ.ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบ โดยจะจัดสอบตามวันและเวลาที่กำหนดให้เท่านั้น 
๗. สำหรับผู้ที่มีมาจากกองบินต่างจังหวัด และ รร.การบิน ให้ส่งบัตรราชการที่ ธุรการ ศภษ.ยศ.ทอ.  

ก่อนเข้าห้องสอบ 



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

๑ ๑ ร.อ. ณัฐ ช่ืนชมคุณ กบ.ทอ.

๒ ๒ ร.อ.หญิง นพรัตน์ นุ่มศิริ กบ.ทอ.

๓ ๓ ร.อ. นริศ ศักด์ิศรีชนำรักษ์ กบ.ทอ.

๔ ๔ ร.อ. พนมพร ภัควันต์ กบ.ทอ.

๕ ๕ ร.อ. พรเจษฎ์ จันทวำนิช กบ.ทอ.

๖ ๖ น.อ. ภำคิณ นันทวิศำล กบ.ทอ.

๗ ๗ ร.อ. มนต์ชัย จันทร์ทอง กบ.ทอ.

๘ ๘ น.อ. มำนิตร ค ำอ้วน กบ.ทอ.

๙ ๙ ร.อ.หญิง วรำงคณำ เถำปฐม กบ.ทอ.

๑๐ ๑๐ น.ต. อภินันท์ ผิวอ่อน กบ.ทอ.

๑๑ ๑๑ ร.อ.หญิง นภำพร บุตรศิริ กพ.ทอ.

๑๒ ๑๒ ร.อ. ลักษณยม ช่ืนจิตร์ กพ.ทอ.

๑๓ ๑๓ ร.อ.หญิง สิริพร จันทร์คง กพ.ทอ.

๑๔ ๑๔ น.ต.หญิง อรริญ อุณหเลขกะ กพ.ทอ.

๑๕ ๑๕ น.อ.หญิง อัจฉรำ นุตตะโร กพ.ทอ.

๑๖ ๑๖ น.ต.หญิง กำนต์ชนิต สุบรรณ ณ อยุธยำ กร.ทอ.

๑๗ ๑๗ ร.อ.หญิง ชนกนันท์ จรรยำ กร.ทอ.

๑๘ ๑๘ น.ต. ปิยวุฒิ อินทศร กร.ทอ.

๑๙ ๑๙ น.อ. ปิยะ พลนำวี กร.ทอ.

๒๐ ๒๐ น.ท.หญิง ยำณุมำศ แสง-ชูโต กร.ทอ.

๒๑ ๒๑ น.ท. วรพล ภูวจินดำ กร.ทอ.

๒๒ ๒๒ น.อ. สรวิช อ่อนท้วม กร.ทอ.

๒๓ ๒๓ ร.อ. สุทธิพงษ์ โตษยำนนท์ กร.ทอ.

๒๔ ๒๔ น.ต.หญิง ฉัตรธิดำ ช่ืนแย้ม ขว.ทอ.

๒๕ ๒๕ ร.อ.หญิง ยุพเรศ ภิรมย์ภักด์ิ ขว.ทอ.

๒๖ ๒๖ น.ต. สุประภำกร ศุขสวัสดิ ขว.ทอ.

๒๗ ๒๗ ร.อ. จตุรภัทร พุ่มมำลัย ขส.ทอ.

๒๘ ๒๘ น.ต. จีรัง ม่วงมณี ขส.ทอ.

๒๙ ๒๙ ร.อ. พรณรงค์ ศีลม่ัน ขส.ทอ.

๓๐ ๓๐ น.อ. ไพรัช จูโต ขส.ทอ.

๓๑ ๓๑ ร.อ. เสกสรรค์ ภู่สี ขส.ทอ.

๓๒ ๓๒ ร.อ. จักรกฤษณ์ แก้วปู่ คปอ.

๓๓ ๓๓ ร.อ. ธีรวุฒิ สกุลสุวรรณ คปอ.

๓๔ ๓๔ น.อ. นรเศรษฐ์ บุญเรือง คปอ.

๓๕ ๓๕ น.ท. คมกริช บินไธสง ชย.ทอ.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

เพ่ือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ. ทดสอบ ๒๗ มิ.ย.๖๕ เวลา  ๐๙๐๐  ณ ห้องเรียนรวมช้ัน ๒



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

๓๖ ๑ ร.อ. ชำยชำญ จันทรมิตรี ชย.ทอ.

๓๗ ๒ น.อ. ฐิติกร ด้วงสีบ่วง ชย.ทอ.

๓๘ ๓ ร.อ.หญิง ณัชชำภัทร แก้วปัญญำ ชย.ทอ.

๓๙ ๔ น.ท.หญิง ดวงสมร ขำวเขียว ชย.ทอ.

๔๐ ๕ ร.อ. ธรรมนูญ ฉ่ ำแสง ชย.ทอ.

๔๑ ๖ ร.อ. นพดล กรุดเท่ียง ชย.ทอ.
๔๒ ๗ ร.อ. พรเทพ จันทรไพร ชย.ทอ.
๔๓ ๘ ร.อ. ภัทรชนัน ทองอ่อน ชย.ทอ.

๔๔ ๙ น.อ. ภูมินทร์ เกตุค ำ ชย.ทอ.

๔๕ ๑๐ ร.อ. มนัสชัย เงินยวง ชย.ทอ.

๔๖ ๑๑ ร.อ. ศักด์ิชัย เหลืองอร่ำมชัย ชย.ทอ.

๔๗ ๑๒ ร.อ. ศิรชัฎ บุญสิทธ์ิ ชย.ทอ.

๔๘ ๑๓ ร.อ. สุธีร์ ล ำดับศรี ชย.ทอ.

๔๙ ๑๔ น.ท. สุรพงษ์ โป๊บสูงเนิน ชย.ทอ.

๕๐ ๑๕ ร.อ. จักรพันธ์ุ จันทรทิวำ ชอ.

๕๑ ๑๖ ร.อ. ธนวิทย์ พูลน่ิม ชอ.

๕๒ ๑๗ ร.อ. ธีระศักด์ิ ผ่องจ ำปำ ชอ.

๕๓ ๑๘ น.อ. น.อ.ปกรณ์ เน่ืองฤทธ์ิ ชอ.

๕๔ ๑๙ ร.อ. นที ทองงำมดี ชอ.

๕๕ ๒๐ ร.อ. นพิน วรรณศุภ ชอ.

๕๖ ๒๑ น.อ. น  ำเพชร พินพันธ์ุ ชอ.

๕๗ ๒๒ น.ท. ภูมิใจ บุญภูมิ ชอ.

๕๘ ๒๓ ร.อ. สนำมรักษ์ นุชสุข ชอ.

๕๙ ๒๔ ร.อ. สมชัย เขี ยวงำ ชอ.

๖๐ ๒๕ ร.อ. สุรัตน์ มงคลสุจริต ชอ.

๖๑ ๒๖ ร.อ. สุวิจักขณ์ ศุภสมบัติเจริญ ชอ.

๖๒ ๒๗ ร.อ. โสภณ โพธ์ิจันทร์ ชอ.

๖๓ ๒๘ ร.อ. อัษฎำวุธ ดวงจิตร์ ชอ.

๖๔ ๒๙ ร.อ. อ ำนำจ แผลงเดช ชอ.
๖๕ ๓๐ น.อ. ลือศักด์ิ  กลมอ่อน  ทสส.ทอ.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

เพ่ือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.  ทดสอบ ๒๗ มิ.ย.๖๕ เวลา  ๐๙๐๐  ณ LAB 2



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

๖๖ ๑ น.อ. สิทธิพร นิลโพธ์ิ ทสส.ทอ.

๖๗ ๒ ร.อ. อนุชำ จำรลี ทสส.ทอ.

๖๘ ๓ ร.อ.หญิง ปนัดดำ ภิรมย์กุล บก.ทอ.

๖๙ ๔ น.ต. รัชกฤต รัฐกุลเตชะ บก.ทอ.

๗๐ ๕ ร.อ. เกริกชัย สันติพงษ์ไพบูลย์ พธ.ทอ.

๗๑ ๖ น.ท. ปรมัตถ์ วงศ์ประไพโรจน์ พธ.ทอ.

๗๒ ๗ ร.อ.หญิง ลักขณำ พุ่มมำลำ พธ.ทอ.

๗๓ ๘ ร.อ.หญิง วิภำณี พิมพ์ทนต์ พธ.ทอ.

๗๔ ๙ ร.อ. สรำยุทธ บูรณบุณย์ พธ.ทอ.

๗๕ ๑๐ ร.อ. สำคร ศรีสรรงำม พธ.ทอ.

๗๖ ๑๑ น.ต.หญิง อ ำไพพรรณ จิรัตฐิวรุตม์กุล พธ.ทอ.

๗๗ ๑๒ ร.อ.หญิง กำนต์ชนก ไชย มงคล พอ.

๗๘ ๑๓ ร.อ. จตุพร ซ่ือสัตย์ พอ.

๗๙ ๑๔ ร.อ.หญิง จำรุเนตร เลิศศรีสุวัฒนำ พอ.

๘๐ ๑๕ ร.อ.หญิง จิณณ์ณิชำ หม่ืนจี หิรัญ พอ.

๘๑ ๑๖ ร.อ.หญิง ใจแก้ว ประทับสิงห์ พอ.

๘๒ ๑๗ ร.อ.หญิง ชญำนิน ซุ่นเสียง พอ.

๘๓ ๑๘ ร.อ.หญิง ชนัญภัค หลักม่วง พอ.

๘๔ ๑๙ น.อ. ชวินทร์ ศรีวิริยเลิศกุล พอ.

๘๕ ๒๐ ร.อ.หญิง ณัฐฐำวีรนุช ธรรมรักษ์กุล พอ.

๘๖ ๒๑ ร.อ.หญิง ณิชกำนต์ ศิริวิชยกุล พอ.

๘๗ ๒๒ ร.อ.หญิง ณิชกำนต์ แสงอ้น พอ.

๘๘ ๒๓ ร.อ.หญิง ธนัญญำ เรืองอุไรฤกษ์ พอ.

๘๙ ๒๔ ร.อ.หญิง นววรรณ จำรุทรรศน์ พอ.

๙๐ ๒๕ ร.อ.หญิง ปดิวรัดำ คูหำทอง พอ.

๙๑ ๒๖ ร.อ.หญิง ปภำวิกร วัฒนกุล พอ.

๙๒ ๒๗ ร.อ.หญิง ปิยนุช ภักตร์เขียว พอ.

๙๓ ๒๘ ร.อ.หญิง ปิยะภัทร สุวรรณเมศ พอ.

๙๔ ๒๙ น.ท.หญิง ปิยะวรรณ ปริยวำทีกุล พอ.

๙๕ ๓๐ ร.อ.หญิง พรรณทิพย์ หอมหวล พอ.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

เพ่ือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ. ทดสอบ ๒๗ มิ.ย.๖๕ เวลา  ๐๙๐๐  ณ LAB 3



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

๙๖ ๑ ร.อ. พัชรพรรณ อนุพงษ์องอำจ พอ.

๙๗ ๒ ร.อ.หญิง พัณณิน โอภำโส พอ.

๙๘ ๓ ร.อ.หญิง ภัทรำภรณ์ ปิยภัณฑ์ พอ.

๙๙ ๔ น.ท.หญิง มำนิตำ มีพร้อม พอ.

๑๐๐ ๕ น.ท. รณกร ปัญจพงษ์ พอ.

๑๐๑ ๖ ร.อ.หญิง รัชกร ปำนวงศ์ พอ.

๑๐๒ ๗ น.อ.หญิง รุ่งอรุณ ธรรมลิขิต พอ.

๑๐๓ ๘ น.ต. วรำกร จ่ำแสนช่ืน พอ.

๑๐๔ ๙ ร.อ.หญิง วัชรำภรณ์ บุญเกตุ พอ.

๑๐๕ ๑๐ น.ต. วีรชัย วีรปกรณ์ พอ.

๑๐๖ ๑๑ น.ต. วุฒิพันธุ์ นภำพงษ์ พอ.

๑๐๗ ๑๒ ร.อ. ศรีชล โง้วเจริญ พอ.

๑๐๘ ๑๓ ร.อ.หญิง ศศิธร ศิริยันต์ พอ.

๑๐๙ ๑๔ ร.อ. ศุจินธร  ซำบ ำเหน็จ  พอ.

๑๑๐ ๑๕ ร.อ.หญิง ศุภิกำ วรรณโสภณกุล พอ.

๑๑๑ ๑๖ น.ท. สรพงษ์ มัณยำนนท์ พอ.

๑๑๒ ๑๗ ร.อ.หญิง สิริศุภำงค์ เช่ียวอำกำศยำน พอ.

๑๑๓ ๑๘ ร.อ.หญิง สุมำลี มณีอินทร์ พอ.

๑๑๔ ๑๙ น.ต.หญิง อลิสำ รักเสนำะ พอ.

๑๑๕ ๒๐ ร.อ.หญิง อิสรำภรณ์ อย่ำงอ่ิน พอ.

๑๑๖ ๒๑ ร.อ.หญิง อุษำ หิตำยะโส พอ.

๑๑๗ ๒๒ ร.อ.หญิง เอกปวีณ์ สุรังษี พอ.

๑๑๘ ๒๓ น.ท. เอกพุฒิ อิทธิระวิวงศ์ พอ.

๑๑๙ ๒๔ น.ต. วิชญะ สมสุวรรณชัย ยก.ทอ.

๑๒๐ ๒๕ น.ต.หญิง สันนิภำ โลหะสุวรรณ์ ยก.ทอ.

๑๒๑ ๒๖ ร.อ. สุวิน ตรำชู ยก.ทอ.

๑๒๒ ๒๗ น.อ. กฤษฎำ สีเหน่ียง ยศ.ทอ.

๑๒๓ ๒๘ ร.อ.หญิง กัณฐิกำ สุจริยำนุรักษ์ ยศ.ทอ.

๑๒๔ ๒๙ ร.อ. จุมพล เฉียบแหลม ยศ.ทอ.

๑๒๕ ๓๐ ร.อ. ชัยภรณ์ โคตรเวียง ยศ.ทอ.

๑๒๖ ๓๑ ร.อ. ชัยยุทธ พรหมวิจิตร ยศ.ทอ.

๑๒๗ ๓๒ ร.อ.หญิง ฐำปนี ปะจันระ ยศ.ทอ.

๑๒๘ ๓๓ ร.อ.หญิง ธิดำรัตน์ เนียมนำภำ ยศ.ทอ.

๑๒๙ ๓๔ ร.อ. ธีระวัฒน์ ใจอำรีย์ ยศ.ทอ.

๑๓๐ ๓๕ ร.อ.หญิง นภัทธิญำ คงเทพ ยศ.ทอ.
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๑๓๑ ๑ น.ท.หญิง บงกช เกษมโกสินทร์ ยศ.ทอ.

๑๓๒ ๒ น.อ. บุญเหลือ โพธ์ิเพชรเล็บ ยศ.ทอ.

๑๓๓ ๓ น.ต. ไพศำล ปัถวี ยศ.ทอ.

๑๓๔ ๔ น.ต.หญิง ภัทร ฉัตรวัฒนำนันท์ ยศ.ทอ.

๑๓๕ ๕ ร.อ. วรภพ ศศิร์ธำ ยศ.ทอ.

๑๓๖ ๖ น.อ. วรรณศักด์ิ ศรีสุขใส ยศ.ทอ.

๑๓๗ ๗ ร.อ.หญิง ศศิวิมล ขจรค ำ ยศ.ทอ.

๑๓๘ ๘ ร.อ. ศิริชัย วุฒิไกรอุดมเดช ยศ.ทอ.

๑๓๙ ๙ ร.อ.หญิง สิรวีร์ ภิรัติไพบูลย์ ยศ.ทอ.

๑๔๐ ๑๐ น.อ. เอกประสิทธ์ิ พรมทัณ ยศ.ทอ.

๑๔๑ ๑๑ ร.อ.หญิง เอมิกำ เจนกำรศึก ยศ.ทอ.

๑๔๒ ๑๒ น.อ. ช ำนำญ เพชรโชติ รร.นนก.

๑๔๓ ๑๓ น.ต. พำยัพ ศิรินำม รร.นนก.

๑๔๔ ๑๔ น.ท. พิรชัช ภิรัตธำนนท์ รร.นนก.

๑๔๕ ๑๕ น.ต.หญิง เมธิรำ ผำตินุวัติ รร.นนก.

๑๔๖ ๑๖ น.อ. สุรพร อภิเตชพันธ์ุ รร.นนก.

๑๔๗ ๑๗ ร.อ. อริสมันต์ แสงธงทอง รร.นนก.

๑๔๘ ๑๘ น.ต. ศรัณย์ เศวตศิลำ ศกอ.

๑๔๙ ๑๙ น.ท. สุทธิเมธ อ่วมมำ ศกอ.

๑๕๐ ๒๐ น.อ. กิตติศักด์ิ สุวรรณรักษ์ ศซบ.ทอ.

๑๕๑ ๒๑ ร.อ. ณัฐวุฒิ อ้นอินทร์ ศซว.ทอ.

๑๕๒ ๒๒ ร.อ. ทินวัฒน์ เมตตะธ ำรงค์ ศปอว.ทอ.

๑๕๓ ๒๓ ร.อ. ธนนนท์ จงกลรัตน์ ศวอ.ทอ.

๑๕๔ ๒๔ ร.อ.หญิง นัทยำ บิลฮ ำซำ ศวอ.ทอ.

๑๕๕ ๒๕ ร.อ.หญิง หม่อมหลวงจันทรัตร์ สุขสวัสด์ิ ศวอ.ทอ.

๑๕๖ ๒๖ ร.อ.หญิง จงดี กฤษณำ สก.ทอ.

๑๕๗ ๒๗ น.อ. ทนงศักด์ิ เอนกทรัพย์ สก.ทอ.

๑๕๘ ๒๘ ร.อ.หญิง รวิวรรณ จินตสุวรรณ สก.ทอ.

๑๕๙ ๒๙ ร.อ. มนตรี ศรีฟัก สตน.ทอ.

๑๖๐ ๓๐ ร.อ.หญิง ฐิติพร ศรีมังคละ สธน.ทอ.
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๑๖๑ ๑ ร.อ.หญิง ณัฐพัชร์ สุทัศน์ ณ อยุธยำ สธน.ทอ.

๑๖๒ ๒ ร.อ. พิชญ์ กล่ินมำลี สธน.ทอ.

๑๖๓ ๓ ร.อ. พีระวัชร วัชรคีรี สธน.ทอ.

๑๖๔ ๔ ร.อ. วรินทร ประสิทธิแพทย์ สธน.ทอ.

๑๖๕ ๕ ร.อ. อดิศักด์ิ ห้องสุวรรณ สธน.ทอ.

๑๖๖ ๖ ร.อ.หญิง อัมพร ทิมแป้น สธน.ทอ.

๑๖๗ ๗ ร.อ. เทพอนันต์ อินทสะอำด สน.ผบ.ดม.

๑๖๘ ๘ ร.อ. อุทิศ กูมูดำ สน.ผบ.ดม.

๑๖๙ ๙ น.อ. เสือ ลือนำม สนภ.ทอ

๑๗๐ ๑๐ ร.อ. สุรพงษ์ สุดประเสริฐ สนภ.ทอ.

๑๗๑ ๑๑ ร.อ. อดิศักด์ิ สำลีโนศักด์ิ สปช.ทอ.

๑๗๒ ๑๒ ร.อ. เฉลิมพล พันธ์ุไม้ สพ.ทอ.

๑๗๓ ๑๓ น.อ. ทัศยุทธ ทองอยู่ สพ.ทอ.

๑๗๔ ๑๔ น.อ. ทินกร  รักสะอำด สพ.ทอ.

๑๗๕ ๑๕ น.อ. รำเชนทร์ มีผ่องศรี สพ.ทอ.

๑๗๖ ๑๖ ร.อ.หญิง วรรณวนัช ศรีเจริญ สพ.ทอ.

๑๗๗ ๑๗ ร.อ. สมคิด อยู่พวง สพ.ทอ.

๑๗๘ ๑๘ น.อ. สุรจิตร เจริญศรี สพ.ทอ.

๑๗๙ ๑๙ น.อ.หญิง ณัฏฐินี จิตต์จรัส สวบ.ทอ.

๑๘๐ ๒๐ น.อ. มำโนชญ์ พลำยงำม สวบ.ทอ.

๑๘๑ ๒๑ น.ท. กิตติคุณ จันทร์ขำว สอ.ทอ.

๑๘๒ ๒๒ ร.อ. จักรพงษ์ พะวงษ์ สอ.ทอ.

๑๘๓ ๒๓ ร.อ.หญิง ทิพย์สุดำ จันทร์ปำน สอ.ทอ.

๑๘๔ ๒๔ ร.อ. ธนินทร์ ธรรมรักษ์ สอ.ทอ.

๑๘๕ ๒๕ น.อ. นรพล เช่ียวสมุทร สอ.ทอ.

๑๘๖ ๒๖ น.อ. นิรุทธ์ ศุภสำร สอ.ทอ.

๑๘๗ ๒๗ ร.อ.หญิง รัฐธินี สุทธิผลไพบูลย์ สอ.ทอ.

๑๘๘ ๒๘ น.อ. วุฒิชัย สุทธิเลิศ สอ.ทอ.

๑๘๙ ๒๙ น.ท. เอกพล ศรีเลิศ สอ.ทอ.

๑๙๐ ๓๐ ร.อ. เกียรติคุณ เกษมรัชติโชติ อย.
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๑๙๑ ๑ ร.อ.หญิง จิตศมน ฉัตรำคม อย.

๑๙๒ ๒ ร.อ. เฉลิมพล โปร่งปรีชำ อย.

๑๙๓ ๓ ร.อ. นฤพนธ์ พิกุลหอม อย.

๑๙๔ ๔ น.ต. นัทธวัฒน์ ยอดทอง อย.

๑๙๕ ๕ ร.อ. นิพัทธ์ นำคพวง อย.

๑๙๖ ๖ ร.อ. ปริญญำ มำรศรี อย.

๑๙๗ ๗ ร.อ. ศิรชัช โอวำสิทธ์ิ อย.

๑๙๘ ๘ ร.อ. สมควร บำดขุนทด อย.

๑๙๙ ๙ ร.อ. เฉลิมชำติ ทิมวิรำช บน.๖
๒๐๐ ๑๐ น.ต.หญิง ชนำกำนต์ ทรงภูมิ บน.๑

๒๐๑ ๑๑ ร.อ. ณรพล ธีรประภำนนท์ บน.๑

๒๐๒ ๑๒ ร.อ. เอกชัย โสพันธ์ุ บน.๑

๒๐๓ ๑๓ ร.อ. ชูศักด์ิ วิบูลย์ศิลป์ บน.๒

๒๐๔ ๑๔ ร.อ. ปรีดำ เฉลิมนนท์ บน.๒

๒๐๕ ๑๕ ร.อ. ชูสักด์ิ ทับเสน บน.๒๑

๒๐๖ ๑๖ ร.อ. เด่น สิงห์ทุม บน.๒๑

๒๐๗ ๑๗ ร.อ. ประสิทธ์ิชัย จุ้ยมิน บน.๒๑

๒๐๘ ๑๘ ร.อ. สมเกียรติ ศรีพันธ์ุ บน.๒๑

๒๐๙ ๑๙ ร.อ.หญิง หน่ึงฤทัย ลำที บน.๒๑

๒๑๐ ๒๐ ร.อ. ธีรพล อิศรนำเวศ บน.๒๓

๒๑๑ ๒๑ น.ต. อภิชำติ ด ำกล่ิน บน.๒๓

๒๑๒ ๒๒ น.ต. นภนต์ มณีนัย บน.๔

๒๑๓ ๒๓ ร.อ. วีรพงศ์ ยอคุณ บน.๔

๒๑๔ ๒๔ ร.อ. ประสงค์ ชัยวำฤทธ์ิ บน.๔๑

๒๑๕ ๒๕ ร.อ. ภัทรกร ใจบุญ บน.๔๑

๒๑๖ ๒๖ ร.อ.หญิง กฤษณำ ฟูเต็ม บน.๔๖

๒๑๗ ๒๗ ร.อ. จิรภัทร แสงมีอำนุภำพ บน.๔๖

๒๑๘ ๒๘ ร.อ. เฉลิมฤทธ์ิ มีพยุง บน.๔๖

๒๑๙ ๒๙ ร.อ. ธรำวัชร วรรณวัตร์ บน.๔๖

๒๒๐ ๓๐ ร.อ. มำนะศักด์ิ เพชรวัตร บน.๔๖

๒๒๑ ๓๑ ร.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ มหำศำล บน.๔๖

๒๒๒ ๓๒ ร.อ. อัชฌำ เฉลยจิต บน.๕

๒๒๓ ๓๓ น.อ. ธำตรี ทองประดับ บน.๕๖

๒๒๔ ๓๔ ร.อ. นิพัทธ์ สุระก ำแหง บน.๗

๒๒๕ ๓๕ ร.อ. ปรัชญำ นิรำมัยธำดำ บน.๗
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๒๒๖ ๑ ร.อ.หญิง จุฑำทิพย์ กิ มจ้อง รร.กำรบิน

๒๒๗ ๒ ร.อ. บรรจง พลูสวัสด์ิ รร.กำรบิน

๒๒๘ ๓ ร.อ. สุทธิพงศ์ เอ่ียมวงศำ รร.กำรบิน

๒๒๙ ๔ ร.อ. อภิวัฒน์ เตชธรรมนำถ รร.กำรบิน

๒๓๐ ๕ ร.อ. อัศวิน สำยรัตนทองค ำ รร.กำรบิน
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