
      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

๒๓๑ ๑ น.ต.หญิง ละมัย กำธิกำล กง.ทอ.

๒๓๒ ๒ ร.อ.หญิง สิมำรัตน์ ภวะจันทร์สถิต กง.ทอ.

๒๓๓ ๓ ร.อ. ธนพัฒ น่ิมอนงค์ กบ.ทอ.

๒๓๔ ๔ ร.อ. นพดล เนติโชคหิรัญ กบ.ทอ.

๒๓๕ ๕ ร.อ. นวคุณ โชติกวิรัชกิจ กบ.ทอ.

๒๓๖ ๖ น.อ.หญิง รมณีย์ กล่ินสำหร่ำย กบ.ทอ.

๒๓๗ ๗ ร.อ. วรชำติ ธรรมำกุลวิชช์ กบ.ทอ.

๒๓๘ ๘ ร.อ. สุพนธ์ แสงแกว กบ.ทอ.

๒๓๙ ๙ ร.อ.หญิง ณัฐปภัศร์ อธิบด์ิตระกูล กพ.ทอ.

๒๔๐ ๑๐ ร.อ. นเรศ พรหมจำรีย์ กพ.ทอ.

๒๔๑ ๑๑ น.อ.หญิง จำรุวรรณ สัมมำทิตย์ กร.ทอ.

๒๔๒ ๑๒ ร.อ.หญิง สุวรรณี อ่ิมส ำรำญ ขว.ทอ.

๒๔๓ ๑๓ ร.อ. ภัทรพล ยุวคต ขส.ทอ.

๒๔๔ ๑๔ ร.อ. วัลลภ มีสมศักด์ิ ขส.ทอ.

๒๔๕ ๑๕ น.ต. สำยชล ยำรังษี ขส.ทอ.

๒๔๖ ๑๖ ร.อ.หญิง อัญพัชญ์ หลวงกระเจ้ำ ขส.ทอ.

๒๔๗ ๑๗ ร.อ. จิรวัฒน์ สุขพินิจ คปอ.

๒๔๘ ๑๘ น.อ. ชัยรัตน์ ทองประไพ คปอ.

๒๔๙ ๑๙ ร.อ. ช ำนำญ แผ่นทอง คปอ.

๒๕๐ ๒๐ ร.อ. ณฐพล ฟูใจ คปอ.

๒๕๑ ๒๑ ร.อ. ตรัยพิพัฒน์ ศัพทเสวี คปอ.

๒๕๒ ๒๒ ร.อ. ธำนินทร์ โชชัย คปอ.

๒๕๓ ๒๓ ร.อ. บงกช บัวกล่ิน คปอ.

๒๕๔ ๒๔ ร.อ. ไพทูรย์ ค ำเนียม คปอ.

๒๕๕ ๒๕ ร.อ. วรพงศ์ วัณณรถ คปอ.

๒๕๖ ๒๖ ร.อ. สมเกียรติ ล้ิมวิลัย คปอ.

๒๕๗ ๒๗ ร.อ.หญิง อิศรำพร ผำสุขผล คปอ.

๒๕๘ ๒๘ น.อ. ฐำกร อุ่นญำติ ชย.ทอ.

๒๕๙ ๒๙ ร.อ.หญิง นวพร บัวหอม ชย.ทอ.

๒๖๐ ๓๐ ร.อ. ปรีชำ ศรีบุญเรือง ชย.ทอ.

๒๖๑ ๓๑ น.อ. มำนพ บุญพิทักษ์นุกูล ชย.ทอ.

๒๖๒ ๓๒ น.อ. รำเมศร์ ศรีจันทร์ ชย.ทอ.

๒๖๓ ๓๓ น.ต. สิริเชษฐ์ รุจนันท์รัตนกุล ชย.ทอ.

๒๖๔ ๓๔ ร.อ. สุท้ศน์ เนียมหมวด ชย.ทอ.

๒๖๕ ๓๕ น.อ. เสริมศักด์ิ ท่ังม่ังมี ชย.ทอ.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

เพ่ือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ. ทดสอบ ๔ ก.ค.๖๕ เวลา  ๐๙๐๐  ณ ห้องเรียนรวมช้ัน ๒



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๒๖๖ ๑ น.อ. อินทัช อนรรฆนันทน์ ชย.ทอ.
๒๖๗ ๒ ร.อ. กฤษฎำ ศรีพรหม ชอ.
๒๖๘ ๓ ร.อ. กล้ำหำญ ดีวงษำ ชอ.
๒๖๙ ๔ น.ท. ทวี ศรีอ่อน ชอ.
๒๗๐ ๕ น.อ. พร ธัญญำดี ชอ.
๒๗๑ ๖ น.อ. วิธิวัสส์ น่ิมปุญญก ำพงษ์ ชอ.
๒๗๒ ๗ ร.อ. สนธยำ สืบสกุล ชอ.
๒๗๓ ๘ ร.อ. อนิรุต ม่ังมี ชอ.
๒๗๔ ๙ น.อ. สุรพงษ์ มหำโล ทสส.ทอ.
๒๗๕ ๑๐ ร.อ.หญิง จินตนำ เนขุนทด บก.ทอ.
๒๗๖ ๑๑ ร.อ. ธีธัช ชนะศึก บก.ทอ.
๒๗๗ ๑๒ น.อ.หญิง รมณีย์ กล่ินสำหร่ำย บก.ทอ.
๒๗๘ ๑๓ ร.อ. ฐิติรัชต์ จันทนวงษ์ บน.๖
๒๗๙ ๑๔ ร.อ. ตรัยภพ ศัพทเสวี บน.๖
๒๘๐ ๑๕ ร.อ. นิทัศน์ สุวรรณโรจน์ บน.๖
๒๘๑ ๑๖ ร.อ. ปริญญำ น้อมระวี บน.๖
๒๘๒ ๑๗ ร.อ. ศรำวุธ รัศมี บน.๖
๒๘๓ ๑๘ ร.อ. สกล มีบุญ บน.๖
๒๘๔ ๑๙ ร.อ. พิเชษฐ์ ขงขันมณีเวช พธ.ทอ.
๒๘๕ ๒๐ ร.อ. มำนะ ชูผล พธ.ทอ.
๒๘๖ ๒๑ ร.อ. วีรภัทร จรสำย พธ.ทอ.
๒๘๗ ๒๒ ร.อ. ศิระวุทธ ต้ิวทอง พธ.ทอ.
๒๘๘ ๒๓ ร.อ. อักษรพงษ์ บุญศรี พธ.ทอ.
๒๘๙ ๒๔ ร.อ.หญิง กัญญำพัชร เขตสระน้อย พอ.
๒๙๐ ๒๕ ร.อ.หญิง กัณมน ไวทยกิจก ำจร พอ.
๒๙๑ ๒๖ น.ต.หญิง กำญจนำ กล่ินคล้ำยกัน พอ.
๒๙๒ ๒๗ น.ท. กำรุณ เสรีบวรธนศักด์ิ พอ.
๒๙๓ ๒๘ ร.อ.หญิง กิตติยำ จันทนะ พอ.
๒๙๔ ๒๙ ร.อ.หญิง จิรภิญญำ เชำว์ชำญ พอ.
๒๙๕ ๓๐ ร.อ.หญิง จุฑำมำศ ทองบำง พอ.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

เพ่ือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.  ทดสอบ ๔ ก.ค.๖๕ เวลา  ๐๙๐๐  ณ LAB 2



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๒๙๖ ๑ ร.อ. เจนวิทย์ บรรจงรุจำกุล พอ.
๒๙๗ ๒ ร.อ.หญิง ชญำนิษฐ์ พันธ์สวัสด์ิ พอ.
๒๙๘ ๓ ร.อ.หญิง ชนินำถ เลียงอุดม พอ.
๒๙๙ ๔ น.ต.หญิง ชัชชญำ ชุบไธสง พอ.
๓๐๐ ๕ น.ต. ฐกร นำคสัมฤทธ์ิ พอ.
๓๐๑ ๖ ร.อ.หญิง ณัฐพร ม่ังสุข พอ.
๓๐๒ ๗ ร.อ.หญิง ณัฐพร อุตตมธนินทร์ พอ.
๓๐๓ ๘ ร.อ. ณัฐพล บ ำรุงพฤกษ์ พอ.
๓๐๔ ๙ ร.อ.หญิง ธนวรรณ เพรำแก้ว พอ.
๓๐๕ ๑๐ ร.อ.หญิง นภำวัลย์ อยู่ดี พอ.
๓๐๖ ๑๑ ร.อ. ปฐมรัฐ เห็นโชคชัยชนะ พอ.
๓๐๗ ๑๒ ร.อ.หญิง ผกำวรรณ วังสำร พอ.
๓๐๘ ๑๓ ร.อ.หญิง พัชรี ปล้ืมสงวนวงศ์ พอ.
๓๐๙ ๑๔ ร.อ.หญิง พิไลพร สังวรปทำนสกุล พอ.
๓๑๐ ๑๕ ร.อ.หญิง พีรญำ เขียมทรัพย์ พอ.
๓๑๑ ๑๖ น.ต.หญิง เพ็ชชรี พลมณี พอ.
๓๑๒ ๑๗ ร.อ.หญิง ยุรวรรณ นำคมึ พอ.
๓๑๓ ๑๘ น.ท.หญิง วรันธิยำ เรืองมณฑป พอ.
๓๑๔ ๑๙ น.ท.หญิง วิยะดำ เหลืองด่ำนสกุล พอ.
๓๑๕ ๒๐ น.ท.หญิง ศศอร ชัยบุญ พอ.
๓๑๖ ๒๑ ร.อ.หญิง ศศิธร ธรรมชำติ พอ.
๓๑๗ ๒๒ น.ต.หญิง ศิริลักษณ์ อัศวบ ำรุงกุล พอ.
๓๑๘ ๒๓ ร.อ.หญิง ศิริวรรณ วิจิตร พอ.
๓๑๙ ๒๔ น.ท.หญิง สำธนี งำมสง่ำ พอ.
๓๒๐ ๒๕ น.ท.หญิง สิรวี อินทรศร พอ.
๓๒๑ ๒๖ น.ท.หญิง สิริพร บุญเจริญพำนิช พอ.
๓๒๒ ๒๗ น.ต.หญิง สุพรรษำ แสงอรุณ พอ.
๓๒๓ ๒๘ ร.อ.หญิง สุพัชญำ เบิกบำน พอ.
๓๒๔ ๒๙ น.ต. หริรักษ์ วำนม่วง พอ.
๓๒๕ ๓๐ ร.อ.หญิง อรศิษฏ์ ศุกรียพงศ์ พอ.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

เพ่ือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ. ทดสอบ ๔ ก.ค.๖๕ เวลา  ๐๙๐๐  ณ LAB 3



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

๓๒๖ ๑ น.ท.หญิง อินทิรำ อุไรเลิศ พอ.

๓๒๗ ๒ น.ท.หญิง สีตลำ ผโลปกรณ์ ยก.ทอ.

๓๒๘ ๓ น.อ. อัคคกำร สวัสดิบุญญำ ยก.ทอ.

๓๒๙ ๔ ร.อ. กรวิก ม่ันสิน ยศ.ทอ.

๓๓๐ ๕ ร.อ. กิตติ เวชประสิทธ์ิ ยศ.ทอ.

๓๓๑ ๖ น.ต.หญิง ชวิศำ เข่งสมุทร ยศ.ทอ.

๓๓๒ ๗ ร.อ. ธนุสิทธ์ิ แก้วภู่ ยศ.ทอ.

๓๓๓ ๘ ร.อ.หญิง ธัญญำภรณ์ มำนพ ยศ.ทอ.

๓๓๔ ๙ น.ท.หญิง นัชชำ พวงเงิน ยศ.ทอ.

๓๓๕ ๑๐ ร.อ.หญิง นันทิยำ เกตุรำม ยศ.ทอ.

๓๓๖ ๑๑ ร.อ.หญิง บุญธิตำ ไสยจิตร ยศ.ทอ.

๓๓๗ ๑๒ ร.อ. รุ่งทิวำ ต้นดี ยศ.ทอ.

๓๓๘ ๑๓ น.ต.หญิง วิไลพรรณ บรรเทิง ยศ.ทอ.

๓๓๙ ๑๔ น.ต. สมหมำย สุวรรณฤทธ์ิ ยศ.ทอ.

๓๔๐ ๑๕ น.อ. คมกริช แก้วฉำย รร.นนก.

๓๔๑ ๑๖ ร.อ.หญิง ณิชพัณณ์ จิระวุฒิไพศำล รร.นนก.

๓๔๒ ๑๗ น.อ. ประสำทพร วงษ์ค ำช้ำง รร.นนก.

๓๔๓ ๑๘ น.ต.หญิง พริมรตำ จันทรโชติกุล รร.นนก.

๓๔๔ ๑๙ น.ต. วีระพล โคตรธรรม รร.นนก.

๓๔๕ ๒๐ น.อ. สมภูมิ มีชำวนำ รร.นนก.

๓๔๖ ๒๑ ร.อ. ธีรพงศ์ เสนทรัพย์ ศซว.ทอ.

๓๔๗ ๒๒ ร.อ. สมชำย สีเสม ศปอว.ทอ.

๓๔๘ ๒๓ น.ท. ชุมพล สวยเนตรทอง ศวอ.ทอ.

๓๔๙ ๒๔ ร.อ. อรรถสิทธ์ิ ชำครียรัตน์ ศวอ.ทอ.

๓๕๐ ๒๕ ร.อ.หญิง พิชชำกร วุฒิวัฒนำพิพัฒน์ สก.ทอ.

๓๕๑ ๒๖ ร.อ. เรวัตร เน่ืองขันขวำ สก.ทอ.

๓๕๒ ๒๗ ร.อ. วิทยำ โภชนสมบูรณ์ สก.ทอ.

๓๕๓ ๒๘ ร.อ. สุทธิพร พรหมณะ สก.ทอ.

๓๕๔ ๒๙ น.ต.หญิง ฉัตระวี พวงผกำ สตน.ทอ.

๓๕๕ ๓๐ ร.อ. ธีระศักด์ิ ใจห้ำว สตน.ทอ.

๓๕๖ ๓๑ ร.อ.หญิง วริศรำ ถนอมวงศ์ สตน.ทอ.

๓๕๗ ๓๒ ร.อ. สุรเดช กิตติวรรณโชติ สตน.ทอ.

๓๕๘ ๓๓ น.อ. จักรพันธ์ คงศักด์ิ สธน.ทอ.

๓๕๙ ๓๔ ร.อ. ก ำพล มัณฑนำภรณ์ สน.ผบ.ดม.

๓๖๐ ๓๕ ร.อ. สมไชย บรรจงจัด สน.ผบ.ดม.
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ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

๓๖๑ ๑ น.ต. ดำว พุทธำยะ สบ.ทอ.

๓๖๒ ๒ ร.อ. ประเวศ น่วมไข่ สบ.ทอ.

๓๖๓ ๓ ร.อ. วัลลภ ดวงเนตร สบ.ทอ.

๓๖๔ ๔ ร.อ. ศรำวุธ พรำนสูงเนิน สบ.ทอ.

๓๖๕ ๕ ร.อ. สิทธิชัย ช่อเล่ียม สบ.ทอ.

๓๖๖ ๖ น.อ. กฤติยำ ทิมสุข สพ.ทอ.

๓๖๗ ๗ ร.อ. กฤษณ์ จันทรำช สพ.ทอ.

๓๖๘ ๘ ร.อ. กฤษณะ สินสุข สพ.ทอ.

๓๖๙ ๙ น.อ. เทิดศักด์ิ สินสุข สพ.ทอ.

๓๗๐ ๑๐ ร.อ. ธำนี ลำภพำณิชยกุล สพ.ทอ.

๓๗๑ ๑๑ น.อ. นภำดล มีอ่ิม สพ.ทอ.

๓๗๒ ๑๒ ร.อ. เลิศชำย ศรีภู สพ.ทอ.

๓๗๓ ๑๓ ร.อ. สวง ไขยมงคล สพ.ทอ.

๓๗๔ ๑๔ ร.อ.หญิง ชัชฉัตร ธนันนภนต์ สวบ.ทอ.

๓๗๕ ๑๕ ร.อ. ดิฐพล วงษ์เจริญธรรม สวบ.ทอ.

๓๗๖ ๑๖ ร.อ.หญิง นภมำศ เจริญชัย สวบ.ทอ.

๓๗๗ ๑๗ ร.อ.หญิง สุธำทิพย์ ปัญญำแก้ว สวบ.ทอ.

๓๗๘ ๑๘ ร.อ. ณัฐพล ขำวสบำย สอ.ทอ.

๓๗๙ ๑๙ ร.อ. ต่อพงษ์ สุเมรุรัตน์ สอ.ทอ.

๓๘๐ ๒๐ ร.อ. ธีรทัศน์ ปีกขุนทด สอ.ทอ.

๓๘๑ ๒๑ ร.อ. นพพร ไพรแก่น สอ.ทอ.

๓๘๒ ๒๒ น.ต. นฤบดี บุตรเนตร สอ.ทอ.

๓๘๓ ๒๓ ร.อ. นำถตยำ ขุนทอง สอ.ทอ.

๓๘๔ ๒๔ ร.อ. รัชพล พละโสม สอ.ทอ.

๓๘๕ ๒๕ ร.อ. เริงศักด์ิ ฟองแก้ว สอ.ทอ.

๓๘๖ ๒๖ ร.อ. สำมำรถ บุมี สอ.ทอ.

๓๘๗ ๒๗ ร.อ. กัสกร บัวแก้ว อย.

๓๘๘ ๒๘ น.ท.หญิง ดนิตำ ธนำโชควิชญ อย.

๓๘๙ ๒๙ ร.อ. ธนพัต คนใหญ่ อย.

๓๙๐ ๓๐ ร.อ. หรรษำ โกษำผล อย.
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ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๓๙๑ ๑ ร.อ. อรรณพ ไชยบุตร อย.
๓๙๒ ๒ ร.อ. อัครเดช ทิมำงกูร อย.
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ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

๓๙๓ ๑ ร.อ. นิรันดร์ บุญฤทธ์ิ บน.๑

๓๙๔ ๒ ร.อ. ประจักษ์วุฒ แสงทอง บน.๑

๓๙๕ ๓ น.ต. วรุจน์ โสวิชัย บน.๑

๓๙๖ ๔ ร.อ. วัชระพงษ์ มะโนลัย บน.๑

๓๙๗ ๕ ร.อ. อนุวัฒน์ ปรำงค์ศรี บน.๑

๓๙๘ ๖ ร.อ. กนกเกียรติ กำกแก้ว บน.๒

๓๙๙ ๗ ร.อ.หญิง จันจิรำ หนูสลุง บน.๒

๔๐๐ ๘ ร.อ. ชัยวัฒน์ เมฆฉำย บน.๒

๔๐๑ ๙ น.ต.หญิง ภตภร เชษฐศำสน์ บน.๒

๔๐๒ ๑๐ ร.อ. ภำนุวัฒน์ ศิริกิจ บน.๒

๔๐๓ ๑๑ ร.อ. อัคคณัฐ รุ่งเรือง บน.๒

๔๐๔ ๑๒ ร.อ. เอกลักษณ์ จ ำปำม่วง บน.๒ 

๔๐๕ ๑๓ ร.อ. พิทักษ์ บุดดำวงษ์ บน.๒๑

๔๐๖ ๑๔ น.ท. พิศิษฐ์ ดำสะอำด บน.๒๑

๔๐๗ ๑๕ น.ท. สุนัน กล่ินหอม บน.๒๑

๔๐๘ ๑๖ น.อ. ณรงค์เดช ห่อเย็น บน.๒๓

๔๐๙ ๑๗ น.ต. ทรงพล ข้อยุ่น บน.๒๓

๔๑๐ ๑๘ ร.อ.หญิง ประพัสสร บุญเอก บน.๒๓

๔๑๑ ๑๙ ร.อ. มเหศวร สำรขันธ์ บน.๒๓

๔๑๒ ๒๐ ร.อ. เจษฎำภรณ์ วัดสง่ำ บน.๓

๔๑๓ ๒๑ ร.อ. วชิรำวรรณ เขียวแก้ว บน.๓

๔๑๔ ๒๒ ร.อ. ทศวรรษ สง่ำเนตร บน.๔

๔๑๕ ๒๓ น.ท. ธันว์ พฤกษำกิจ บน.๔

๔๑๖ ๒๔ น.อ. นพนันท์ เมืองมีศรี บน.๔

๔๑๗ ๒๕ ร.อ. ปัฐพงศ์ สุนทรำรักษ์ บน.๔

๔๑๘ ๒๖ ร.อ.หญิง พรสวรรค์ นำควิสุทธ์ิ บน.๔

๔๑๙ ๒๗ ร.อ.หญิง สรัลรัตน์ ศุภนคร บน.๔

๔๒๐ ๒๘ ร.อ.หญิง สุกัญญำ ม่ันพรม บน.๔

๔๒๑ ๒๙ ร.อ. สุวิชำ ธรรมโชติ บน.๔

๔๒๒ ๓๐ ร.อ. กฤษณะ ทรงรุ่งเรือง บน.๔๑

๔๒๓ ๓๑ ร.อ.หญิง นุชนำถ มุขพรหม บน.๔๑

๔๒๔ ๓๒ ร.อ. พงษ์พัฒน์ เผ่ำพงษ์คล้ำย บน.๔๑

๔๒๕ ๓๓ ร.อ. สุรสีย์ สุขสิทธ์ิ บน.๔๑

๔๒๖ ๓๔ ร.อ.หญิง อำรดำ นันทขว้ำง บน.๔๑

๔๒๗ ๓๕ ร.อ. จตุรงค์ ทรงรุ่งเรือง บน.๔๖
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ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๔๒๘ ๑ น.ต. เจษฎำ ลำวัลย์ บน.๔๖
๔๒๙ ๒ ร.อ. ธวัชชัย ปัญญำมีรักษ์ บน.๔๖
๔๓๐ ๓ ร.อ. ปิยกร จ่ันตอง บน.๔๖
๔๓๑ ๔ ร.อ. มนตรี ประเทืองสุข บน.๔๖
๔๓๒ ๕ ร.อ. ชำญคณิต ทรัพย์สมบูรณ์ บน.๕
๔๓๓ ๖ ร.อ. ภำสุวัฒน์ ใจช้ืน บน.๕
๔๓๔ ๗ น.ท. สุขสัน สุปะทัง บน.๕
๔๓๕ ๘ ร.อ. อนุสรณ์ โตบุญมี บน.๕
๔๓๖ ๙ ร.อ.หญิง ณิชมน ไกรศิริ บน.๕๖
๔๓๗ ๑๐ น.ท.หญิง กมลรัตน์ กิมเกถนอม บน.๗
๔๓๘ ๑๑ ร.อ. เฉลิมพล โกมะลำนนท์ บน.๗
๔๓๙ ๑๒ ร.อ.หญิง ชุติกำนต์ ทองส่งแสง บน.๗
๔๔๐ ๑๓ น.ต. ฐเดช ชัชชญำอัครกุล บน.๗
๔๔๑ ๑๔ ร.อ. ธันวำ พรหมศิลป์ บน.๗
๔๔๒ ๑๕ ร.อ.หญิง นิภำวรรณ คงคชวรรณ์ บน.๗
๔๔๓ ๑๖ ร.อ. ปิยะชำติ ศิริบูลย์ บน.๗
๔๔๔ ๑๗ ร.อ. พิเชษฐ์ สุทโธ บน.๗
๔๔๕ ๑๘ ร.อ. พิสิษฐ์พงษ์ ก้องดี บน.๗
๔๔๖ ๑๙ น.ท.หญิง เหมวรรณ หมำยสุข บน.๗
๔๔๗ ๒๐ ร.อ. อัมฤทธ์ิ ค ำเจริญ บน.๗
๔๔๘ ๒๑ น.ต. ฤทธวรรณ อมรินทร์รัตน์ รร.กำรบิน
๔๔๙ ๒๒ ร.อ. อัฎฮำ บัวเชย รร.กำรบิน
๔๕๐ ๒๓

๔๕๑ ๒๔

๔๕๒ ๒๕

๔๕๓ ๒๖

๔๕๔ ๒๗

๔๕๕ ๒๘

๔๕๖ ๒๙

๔๕๗ ๓๐
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