
ผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยานทหาร สังกัด ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 
 

ล าดับ ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด คะแนน ผล 
๑. พ.อ.อ.กฤษณะ        อินทร์ค า ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 73 ผ่าน 
๒. พ.อ.อ.ศิลปชัย         เทียนชัยทัศน์ ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 39 ไม่ผ่าน 
๓. พ.อ.อ.อภิชาติ         จันอินทร์ ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 65 ไม่ผ่าน 
๔. พ.อ.อ.เกรียงศักดิ์     ด้วงศาลเจ้า ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 41 ไม่ผ่าน 
๕. พ.อ.อ.ภาสกร          ฉลาดแพทย์ ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 31 ไม่ผ่าน 
๖. พ.อ.อ.มนัส             กบรัตน์ ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 41 ไม่ผ่าน 
๗. พ.อ.อ.วรชาติ           ภาคีชีพ ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 61 ไม่ผ่าน 
๘. พ.อ.อ.สุระชัย           ศรีสุรกุล ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 44 ไม่ผ่าน 
๙. พ.อ.อ.ศรชัย            สวัสดิ์ชัย ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 49 ไม่ผ่าน 

๑๐. พ.อ.อ.สุคนธ์            สถาพรนุวงศ์ ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 42 ไม่ผ่าน 
๑๑. พ.อ.ท.ชวลิต            พวงภู่ ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 34 ไม่ผ่าน 
๑๒. พ.อ.ต.สรรฐณัฐ         แสงหิรัญ ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 39 ไม่ผ่าน 
๑๓. พ.อ.ต.วิษณะ           จ าปาศรี ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 69 ไม่ผ่าน 
๑๔. จ.อ.ต่อพันธ์            จันทร์แทน ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 46 ไม่ผ่าน 
๑๕. จ.อ.ทศพล              สงวนบุญ ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 67 ไม่ผ่าน 
๑๖. จ.อ.สุรสิทธิ์             พงษ์แตง ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 29 ไม่ผ่าน 
๑๗. จ.อ.ทศพร              อุดมภ์ ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 38 ไม่ผ่าน 
๑๘. จ.อ.คมกริช            ธรมีฤทธิ์ ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 36 ไม่ผ่าน 
๑๙. จ.อ.ณัฐกิตติ           บุญโห้ ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 47 ไม่ผ่าน 
๒๐. จ.ท.ชัยณรงค์          ผลนาค ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 33 ไม่ผ่าน 
๒๑. จ.ท.นภากาศ          ช้างใหญ่ ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 31 ไม่ผ่าน 
๒๒. จ.ท.ไวยวุฒิ             กิ่งไทร ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 64 ไม่ผ่าน 
๒๓. จ.ท.อริธัช              มั่นคง ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 34 ไม่ผ่าน 
๒๔. จ.ท.กวินภัทร          บุญญาวัฒน์ ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 69 ไม่ผ่าน 
๒๕. จ.ท.สหรัฐ        จันทร์ชู ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 64 ไม่ผ่าน 
๒๖. จ.ท.วรพจน์     ฤทธิ์ดี ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 43 ไม่ผ่าน 
๒๗. จ.ท.พลวัฒน์     บ ารุงพืช ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 36 ไม่ผ่าน 
๒๘. จ.ท.พศุตม์       ปิ่นทอง ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 51 ไม่ผ่าน 
๒๙. จ.ต.ณัฐชานนท์  เข็มเพ็ชร ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 27 ไม่ผ่าน 
๓๐. จ.ต.ธรานนท์    ชูศิริ ฝกช.ฝูง ๖๐๑ บน.๖ 38 ไม่ผ่าน 

 

 

 

 

 

ตรวจถูกต้อง 
            น.ท. 
                 (พุฒินันทน์  มหายศนันท์) 
                      หน.ผวก.กวก.ชอ. 

ม.ค.๕๙ 
 



ผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยานทหาร สังกัด ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 
 

ล าดับ ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด คะแนน ผล 
๑. ร.อ.พนมศักดิ์    นาค า ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 68 ไม่ผ่าน 
๒. ร.ท.วีรวัฒน์    มุ่งการดี ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 93 ผ่าน 
๓. พ.อ.อ.อริยะ   เฉวียงหงษ์ ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 47 ไม่ผ่าน 
๔. พ.อ.อ.ประทีป   ตันติวัฒน์ ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 53 ไม่ผ่าน 
๕. พ.อ.อ.สุรัตน์   ทองมอญ ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 35 ไม่ผ่าน 
๖. พ.อ.อ.สุรศักดิ์   สุสุวรรณ ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 52 ไม่ผ่าน 
๗. พ.อ.อ.เอกพร   พลายเพ็ชร์ ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 36 ไม่ผ่าน 
๘. พ.อ.อ.สิทธาวุธ   เทพสุวรรณ ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 22 ไม่ผ่าน 
๙. พ.อ.อ.ยุทธนา   เพชรเพ็ง ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 75 ผ่าน 

๑๐. พ.อ.อ.คมกริช   โชยรัมย์ ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 42 ไม่ผ่าน 
๑๑. พ.อ.อ.กิตติมน  วรรณา ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 43 ไม่ผ่าน 
๑๒. พ.อ.อ.ภาณุพงศ์   เก้าลิ้ม ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 34 ไม่ผ่าน 
๑๓. พ.อ.อ.กฤษณะ   หิงคะภัย ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 42 ไม่ผ่าน 
๑๔. พ.อ.ท.จ ารัส   บุญชื่น ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 65 ไม่ผ่าน 
๑๕. พ.อ.ท.ภวรรษ   บุญศรีโรจน์ ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 36 ไม่ผ่าน 
๑๖. พ.อ.ท.สุรศิษฏ์   สีโท ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 70 ผ่าน 
๑๗. พ.อ.ต.ธีระพงษ์    คงเลิศ ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 65 ไม่ผ่าน 
๑๘. พ.อ.ต.ชัยมงคล    ผิวบาง ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 32 ไม่ผ่าน 
๑๙. พ.อ.ต.เฉลิมพล   ไชยบุตร ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 54 ไม่ผ่าน 
๒๐. จ.อ.โยธิน   ขวัญเมือง ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 38 ไม่ผ่าน 
๒๑. จ.อ.นคเรศ   พิมพ์ศรีกล่ า ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 49 ไม่ผ่าน 
๒๒. จ.อ.เสกสรรค์    ธรรมนิทา ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 46 ไม่ผ่าน 
๒๓. จ.อ.ภราดร    วงษ์ปิ่นแก้ว ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 45 ไม่ผ่าน 
๒๔. จ.อ.รัชราช    ยิ้มพราย ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 38 ไม่ผ่าน 
๒๕. จ.อ.ศุภกฤต    ข าด า ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 50 ไม่ผ่าน 
๒๖. จ.ท.กันตพงศ์    ศรีสัมฤทธ์ผล ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 37 ไม่ผ่าน 
๒๗. จ.ท.อิสระ    ชาลีวร ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 33 ไม่ผ่าน 
๒๘. จ.ท.ณัฐพล    สองห้อง ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 55 ไม่ผ่าน 
๒๙. จ.ท.ภาณุรุจ    วงศ์สว่าง ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 47 ไม่ผ่าน 
๓๐. จ.ท.สุริยะ   บุญรอด ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 46 ไม่ผ่าน 
๓๑. จ.ท.นครินทร์   กุลวงค์ ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 49 ไม่ผ่าน 
๓๒. จ.ต.ณัฐนนท์   เมฆกระจ่าง ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 32 ไม่ผ่าน 

 
 



ผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยานทหาร สังกัด ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 
 

ล าดับ ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด คะแนน ผล 
๓๓. จ.ต.วิชรวิทย์   นุชรารถ ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 36 ไม่ผ่าน 
๓๔. จ.ต.วีระพันธ์   จันทร์ลอย ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 32 ไม่ผ่าน 
๓๕. จ.ต.ชิณธ์ปกรณ์   แย้มทรัพย์ ฝกช.ฝูง ๖๐๒ รอ. บน.๖ 52 ไม่ผ่าน 

 

 

 ตรวจถูกต้อง 
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ตรวจถูกต้อง 
            น.ท. 
                 (พุฒินันทน์  มหายศนันท์) 
                      หน.ผวก.กวก.ชอ. 

ม.ค.๕๙ 
 

ผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยานทหาร สังกัด ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 
 

ล าดับ ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด คะแนน ผล 
๑. น.ต.ปรัชญา   กิตติศักดิ์กุล ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 92 ผ่าน 
๒. ร.ต.มนตรี   ร่มสายหยุด ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 87 ผ่าน 
๓. ร.ต.พิสิษฐ์ เฉลิมญาติ ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 64 ไม่ผ่าน 
๔. พ.อ.อ.กฤษฏา แก้วดวงเล็ก ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 42 ไม่ผ่าน 
๕. พ.อ.อ.บุญลือ   สังข์ศิริ ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 42 ไม่ผ่าน 
๖. พ.อ.อ.พงศธร  พลธี ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 52 ไม่ผ่าน 
๗. พ.อ.อ.สุขสันต์  นาชัยเพิ่ม ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 33 ไม่ผ่าน 
๘. พ.อ.อ.พนัส  เชื้อเกตุ ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 38 ไม่ผ่าน 
๙. พ.อ.อ.สุชาติ  ขุนสังวาลย์ ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 73 ผ่าน 

๑๐. พ.อ.อ.พันทวี  ตั้งประเสริฐ ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 43 ไม่ผ่าน 
๑๑. พ.อ.อ.รณชัย   เพ็ชรคง ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 32 ไม่ผ่าน 
๑๒. พ.อ.ท.รัชมงคล   มิตรภาพ ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 37 ไม่ผ่าน 
๑๓. พ.อ.ท.วีระยุทธ   ลากุล ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 50 ไม่ผ่าน 
๑๔. พ.อ.ท.พีรวุฒิ   เฉลิมชวลิต ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 46 ไม่ผ่าน 
๑๕. พ.อ.ท.พีระพงษ์  อินทร์ถาวร ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 30 ไม่ผ่าน 
๑๖. พ.อ.ต.สุรนาท   สุวรรณเกิด ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 50 ไม่ผ่าน 
๑๗. พ.อ.ต.พงษ์พิพัฒน์   ค ารักษ์ ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 72 ผ่าน 
๑๘. พ.อ.ต.ฐิติวัสส์  พงษ์ปลัด ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 44 ไม่ผ่าน 
๑๙. จ.อ.อภิมุข   ผลโต ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 36 ไม่ผ่าน 
๒๐. จ.อ.รัชพล   สังประกุล ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 23 ไม่ผ่าน 
๒๑. จ.อ.ธราธร   ธรมีฤทธิ์ ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 27 ไม่ผ่าน 
๒๒. จ.อ.เอกราช   วงษ์สมิง ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 34 ไม่ผ่าน 
๒๓. จ.อ.สถาพร  มานกาเซ็ม ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 72 ผ่าน 
๒๔. จ.อ.เมธา  บ าเริบ ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 64 ไม่ผ่าน 
๒๕. จ.อ.อมรเทพ ไทยโกษา ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 73 ผ่าน 
๒๖. จ.อ.รังสิมันตุ์ พืชนะ ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 39 ไม่ผ่าน 
๒๗. จ.อ.ศตวรรษ ทองย้อย ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 49 ไม่ผ่าน 
๒๘. จ.อ.จิรเมธ   พวงทิพย์ ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 57 ไม่ผ่าน 
๒๙. จ.อ.ชารินทร์   สายะสนธิ ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 39 ไม่ผ่าน 
๓๐. จ.ท.สิทธิพัฒน์  หัตถมาศ ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 33 ไม่ผ่าน 
๓๑. จ.ท.อิทธิพันธ์  เจียมถนอม ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 45 ไม่ผ่าน 
๓๒. จ.ต.ณภัทร  จันทรี ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 36 ไม่ผ่าน 
๓๓. จ.ต.วริทธิ์  บุญล้อม ฝกช.ฝูง ๖๐๓ บน.๖ 37 ไม่ผ่าน 

 



ผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยานทหาร สังกัด ฝูง ๖๐๔ บน.๖ 
 

ล าดับ ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด คะแนน ผล 
๑. พ.อ.อ.สิทธิ  จูตะเสน ฝกช.ฝูง ๖๐๔ บน.๖ 56 ไม่ผ่าน 
๒. พ.อ.อ.อรัญ  สุริวงค์กล่อม ฝกช.ฝูง ๖๐๔ บน.๖ 52 ไม่ผ่าน 
๓. พ.อ.อ.ธนากร  เกตุแย้ม ฝกช.ฝูง ๖๐๔ บน.๖ 29 ไม่ผ่าน 
๔. พ.อ.อ.กิตติพล  เทียนจวง ฝกช.ฝูง ๖๐๔ บน.๖ 31 ไม่ผ่าน 
๕. พ.อ.อ.อนุสรณ์  ศรีอุบล ฝกช.ฝูง ๖๐๔ บน.๖ 65 ไม่ผ่าน 
๖. พ.อ.อ.อานนท์  นามจันดา ฝกช.ฝูง ๖๐๔ บน.๖ 32 ไม่ผ่าน 
๗. พ.อ.ท.นิติภูมิ  เพ็งเอม ฝกช.ฝูง ๖๐๔ บน.๖ 74 ผ่าน 
๘. พ.อ.ท.ปรุฬห์  ปลัดซ้าย ฝกช.ฝูง ๖๐๔ บน.๖ 72 ผ่าน 
๙. พ.อ.ต.ภมรศุภ  สุขแจ่ม ฝกช.ฝูง ๖๐๔ บน.๖ 54 ไม่ผ่าน 

๑๐. พ.อ.ต.พิสิฐ  ปั้นเปรม ฝกช.ฝูง ๖๐๔ บน.๖ 48 ไม่ผ่าน 
๑๑. จ.อ.จักรพงษ์  ทับฉ่ า ฝกช.ฝูง ๖๐๔ บน.๖ 34 ไม่ผ่าน 
๑๒. จ.ต.ณัฐดนัย  อัศวรักษ์ ฝกช.ฝูง ๖๐๔ บน.๖ 71 ผ่าน 
๑๓. จ.ต.สีหวัฒน์  สิงหวัฒนะ ฝกช.ฝูง ๖๐๔ บน.๖ 58 ไม่ผ่าน 
๑๔. จ.ต.กฤตภาส  สมรรคนัฎ ฝกช.ฝูง ๖๐๔ บน.๖ 42 ไม่ผ่าน 

 

 

ตรวจถูกต้อง 
                                       น.ท. 
                                            (พุฒินันทน์  มหายศนันท์) 
                                                 หน.ผวก.กวก.ชอ. 
                                       ม.ค.๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยานทหาร สังกัด ผชอ.กทน.บน.๖ 
 

ล าดับ ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด คะแนน ผล 
๑. ร.อ.สันติกิตติ์   อักษรทองสุทธิ ผชอ.กทน.บน.๖ 70 ผ่าน 
๒. ร.ท.ศิวศิษฐ มณีโชติ ผชอ.กทน.บน.๖ 71 ผ่าน 
๓. พ.อ.อ.บรรจง   จันทร์ค า ผชอ.กทน.บน.๖ 25 ไม่ผ่าน 
๔. พ.อ.อ.เจนณรงค์   แถวนาม ผชอ.กทน.บน.๖ 76 ผ่าน 
๕. พ.อ.อ.มนต์ชัย   ศรนารายณ์ ผชอ.กทน.บน.๖ 56 ไม่ผ่าน 
๖. พ.อ.อ.วราช   ศรีสมบูรณ์ ผชอ.กทน.บน.๖ 75 ผ่าน 
๗. พ.อ.อ.เกียรติณัติ   วินิจฉัยกุล ผชอ.กทน.บน.๖ 33 ไม่ผ่าน 
๘. พ.อ.อ.ภูวดิท  พิมเพราะ ผชอ.กทน.บน.๖ 36 ไม่ผ่าน 
๙. พ.อ.อ.คงศักดิ์   พุ่มเกิด ผชอ.กทน.บน.๖ 40 ไม่ผ่าน 

๑๐. พ.อ.อ.สนธิชัย   เกิดสุข ผชอ.กทน.บน.๖ 37 ไม่ผ่าน 
๑๑. พ.อ.อ.สมพร โพธิ์โต ผชอ.กทน.บน.๖ 63 ไม่ผ่าน 
๑๒. พ.อ.อ.ธนิตศักดิ์ พรหิรัญฐานนท์ ผชอ.กทน.บน.๖ 60 ไม่ผ่าน 
๑๓. พ.อ.อ.ธนากร เทศน์ธรรม ผชอ.กทน.บน.๖ 77 ผ่าน 
๑๔. พอ.อ.ประพันธ์ บุญสมบัติ ผชอ.กทน.บน.๖ 62 ไม่ผ่าน 
๑๕. พ.อ.อ.ภาคิน มหัทธนภาคิน ผชอ.กทน.บน.๖ 75 ผ่าน 
๑๖. พ.อ.อ.ปัญญา   แก้วกัณหา ผชอ.กทน.บน.๖ 52 ไม่ผ่าน 
๑๗. พ.อ.อ.ภราดร   ขจรค า ผชอ.กทน.บน.๖ 60 ไม่ผ่าน 
๑๘. พ.อ.อ.นริศ   เอ่ียมน้อย ผชอ.กทน.บน.๖ 44 ไม่ผ่าน 
๑๙. พ.อ.อ.เฉลิมชัย   พ่วงสาร ผชอ.กทน.บน.๖ 62 ไม่ผ่าน 
๒๐. พ.อ.อ.สุทานิน  ศิริมหา ผชอ.กทน.บน.๖ 31 ไม่ผ่าน 
๒๑. .พ.อ.อ.เอกกฤษณ์ บางนิ่มน้อย ผชอ.กทน.บน.๖ 63 ไม่ผ่าน 
๒๒. พ.อ.อ.ศุภสิทธิ์  ฉลาดแพทย์ ผชอ.กทน.บน.๖ 30 ไม่ผ่าน 
๒๓. พ.อ.อ.ชัยสิทธิ  อุ้มน้อย ผชอ.กทน.บน.๖ 62 ไม่ผ่าน 
๒๔. พ.อ.อ.คฑาทิพย์  อิทธิไมย์ยะ ผชอ.กทน.บน.๖ 32 ไม่ผ่าน 
๒๕. พ.อ.อ.ทวีศักดิ์  เชื่อดวงผุย ผชอ.กทน.บน.๖ 55 ไม่ผ่าน 
๒๖. พ.อ.อ.สมชาย  เพ็ชรอ าไพ ผชอ.กทน.บน.๖ 44 ไม่ผ่าน 
๒๗. พ.อ.อ.เกริกชัย  ภาษิตานนท์ ผชอ.กทน.บน.๖ 73 ผ่าน 
๒๘. พ.อ.ท.วีระภัทร   ธนะวิชัย ผชอ.กทน.บน.๖ 66 ไม่ผ่าน 
๒๙. จ.อ.ธนยศ  พุ่มพิกุล ผชอ.กทน.บน.๖ 61 ไม่ผ่าน 
๓๐. จ.อ.เรืองศักดิ์   หาญยุทธ ผชอ.กทน.บน.๖ 39 ไม่ผ่าน 
๓๑. จ.อ.จิรายุทธ  วสุวัต ผชอ.กทน.บน.๖ 52 ไม่ผ่าน 
๓๒. จ.อ.อัครพล  ปวงราบ ผชอ.กทน.บน.๖ 60 ไม่ผ่าน 
๓๓. จ.อ.จิตตฤณ    บ ารุงจิตต์ ผชอ.กทน.บน.๖ 83 ผ่าน 
๓๔. จ.อ.วัชรินทร์    สิงห์ทุม ผชอ.กทน.บน.๖ 75 ผ่าน 



 
ผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยานทหาร สังกัด ผชอ.กทน.บน.๖ 

 
ล าดับ ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด คะแนน ผล 
๓๕. จ.ท.คฑาวุธ  ใจดี ผชอ.กทน.บน.๖ 88 ผ่าน 
๓๖. จ.ต.ธนนิตย์  ประสงค์เงิน ผชอ.กทน.บน.๖ 61 ไม่ผ่าน 

 
ตรวจถูกต้อง 

                                       น.ท. 
                                            (พุฒินันทน์  มหายศนันท์) 
                                                 หน.ผวก.กวก.ชอ. 

                        ม.ค.๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



ผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยานทหาร สังกัด ผกท.บน.๖ 
 

ล าดับ ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด คะแนน ผล 
๑. ร.ต.สกล มีบุญ ผกท.บน.๖ 72 ผ่าน 
๒. พ.อ.อ.อโณทัย ญานุรักษ์ ผกท.บน.๖ 35 ไม่ผ่าน 
๓. พ.อ.อ.พรเทพ อ่อนศรี ผกท.บน.๖ 47 ไม่ผ่าน 
๔. พ.อ.อ.วลัยพงษ์ สิงหเดช ผกท.บน.๖ 47 ไม่ผ่าน 
๕. พ.อ.อ.วรสิทธิ์ คันทะพรม ผกท.บน.๖ 44 ไม่ผ่าน 
๖. พ.อ.ท.กิตติบดี แสงเวียงจันทร์ ผกท.บน.๖ 62 ไม่ผ่าน 
๗. จ.ท.กิตติพงษ์ ผาจันทร์ ผกท.บน.๖ 50 ไม่ผ่าน 
๘. จ.ท.กิตติพศ ชนะประโคม ผกท.บน.๖ 42 ไม่ผ่าน 
๙. จ.ท.ชินดนัย จูมสูงเนิน ผกท.บน.๖ 55 ไม่ผ่าน 

๑๐. จ.ท.เอกชัย มากกลิ่น ผกท.บน.๖ 41 ไม่ผ่าน 
๑๑. จ.ท.คัมภีร์ ล้อสุวรรณ ผกท.บน.๖ 34 ไม่ผ่าน 
๑๒. จ.ต.ต่อบุญ มังคละคีรี ผกท.บน.๖ 34 ไม่ผ่าน 

 
 

ตรวจถูกต้อง 
                                       น.ท. 
                                            (พุฒินันทน์  มหายศนันท์) 
                                                 หน.ผวก.กวก.ชอ. 
                                       ม.ค.๕๙ 
 


