
ผลการสอบใบอนุญาตซ่อมอากาศยานทหาร ณ บน.๗ 

ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล คะแนน ผลสอบ หมายเหตุ 
๑. ร.อ.ฐเดช  ชัชชญาอัครกุล ๗๓ ผ่าน สังกัด บน.๑ 
๒. ร.ต.ธีรพล  กระแสร์ ๔๒ ไม่ผ่าน  
๓. ร.ต.วุฒิกร  ขันธวิชัย ๘๓ ผ่าน  
๔. พ.อ.อ.กานต์ชนก  เอ่ียมบัลลังก์ ๗๑ ผ่าน  
๕. พ.อ.อ.ชาญณรงค์  แก้วประพาฬ ๒๙ ไม่ผ่าน  
๖. พ.อ.อ.นกุล  ศรีทอง ๗๖ ผ่าน  
๗. พ.อ.อ.ขวัญชัย  ชูแจ่ม ๗๙ ผ่าน  
๘. พ.อ.อ.นราวิชญ์  เพ็งแก้ว ๓๗ ไม่ผ่าน  
๙. พ.อ.อ.สุรเดช  พุ่มพวง ๖๒ ไม่ผ่าน  

๑๐. พ.อ.อ.ปฏิภาณ  มั่นที่สุด ๓๗ ไม่ผ่าน  
๑๑. พ.อ.อ.ชุติพนธ์  จันทร์พับ ๗๓ ผ่าน  
๑๒. พ.อ.อ.คมสร  เชษขุนทด ๗๐ ผ่าน  
๑๓. พ.อ.อ.จรัญพัฒน์  นวลศรีฉาย ๗๔ ผ่าน  
๑๔. พ.อ.อ.สมรัก  โพธิ์แก้ว ๗๔ ผ่าน  
๑๕. พ.อ.อ.อานนท์  หลั่นจันทึก ๔๙ ไม่ผ่าน  
๑๖. พ.อ.อ.วัขรพล  ผลแสงสี ๔๐ ไม่ผ่าน  
๑๗. พ.อ.อ.ธนพล  ทรัพย์ประเสริฐ ๔๐ ไม่ผ่าน  
๑๘. พ.อ.อ.เจษฎา  จ าลอง ๔๑ ไม่ผ่าน  
๑๙. พ.อ.อ.พงษ์ศักดิ์  จันทร์รอด ๓๖ ไม่ผ่าน  
๒๐. พ.อ.อ.ชูยศ  ชินวงศ์ ๖๑ ไม่ผ่าน  
๒๑. พ.อ.อ.โยธิน  อินทนาศักดิ์ ๖๖ ไม่ผ่าน  
๒๒. พ.อ.อ.สุริโย  สุวรรณสิทธิ ์ ๖๔ ไม่ผ่าน  
๒๓. พ.อ.อ.อดิศร  ฤทธิเดช ๓๑ ไม่ผ่าน  
๒๔. พ.อ.อ.อนุชา  บุญรอดน้อย ๕๐ ไม่ผ่าน  
๒๕. พ.อ.อ.กฤษฎา  สันติวิริยะไพบูลย์ ๓๖ ไม่ผ่าน  
๒๖. พ.อ.อ.สุรพงษ์  ทองใบ ๔๓ ไม่ผ่าน  
๒๗. พ.อ.อ.อภินันท์  เรืองฤทธิ์ ๔๖ ไม่ผ่าน  
๒๘. พ.อ.อ.วัชระ  ทองใบ ๖๓ ไม่ผ่าน  
๒๙. พ.อ.อ.อนุพงษ์  พลเมืองศรี  (สอ.) ๗๑ ผ่าน ใบอนุญาตซ่อมอากาศยานทหาร รุ่นที่ ๑ 

๓๐. พ.อ.อ.วชิรศักดิ์  เย็นสรง ๗๔ ผ่าน สังกัด บน.๒ 
๓๑. พ.อ.อ.ธวัช  ทองสกุล ๗๑ ผ่าน สังกัด บน.๒ 
๓๒. พ.อ.ท.พงษ์ดนัย  พุ่มสว่าง ๔๔ ไม่ผ่าน  
๓๓. พ.อ.ท.จักรพรรดิ์  เมืองราช ๘๐ ผ่าน  
๓๔. พ.อ.ท.ธนภพ  จีระพงศ์ ๓๖ ไม่ผ่าน  
๓๕. พ.อ.ท.ยูฮัน  หะยีมะสาและ ๗๑ ผ่าน  
๓๖. พ.อ.ท.พิพัฒน์  นามวิจิตร ๔๗ ไม่ผ่าน  
๓๗. พ.อ.ต.วีรยุทธ  แคล่วคล่อง ๔๖ ไม่ผ่าน  
๓๘. พ.อ.ต.สนั่น  รู้แผน ๗๓ ผ่าน  



ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล คะแนน ผลสอบ หมายเหตุ 
๓๙. พ.อ.ต.ธนชัย  ทับทิมไทย ๗๐ ผ่าน  
๔๐. พ.อ.ต.จรัญ  สุขแก้ว ๓๖ ไม่ผ่าน  
๔๑. พ.อ.ต.ทศพงศ์  สุพงศ์ ๓๗ ไม่ผ่าน  
๔๒. จ.อ.รัฐชัย  ปาลโมกข์ ๔๑ ไม่ผ่าน  
๔๓. จ.อ.วรวุฒิ  ชุมเชิงกาญจน ์ ๓๒ ไม่ผ่าน  
๔๔. จ.อ.ศิภพ  สาระกูล ๓๗ ไม่ผ่าน  
๔๕. จ.อ.โกศล  บัวงาม ๓๕ ไม่ผ่าน  
๔๖. จ.อ.ศานต์  จันทร์ยอด ๓๙ ไม่ผ่าน  
๔๗. จ.อ.โชติวิทย์  พละสินธุ ์ ๖๒ ไม่ผ่าน  
๔๘. จ.อ.อัฐศฏาวุธ  สุระกุล ๓๓ ไม่ผ่าน  
๔๙. จ.อ.ธวัชชัย  สุขแสนด ี ๗๒ ผ่าน  
๕๐. จ.อ.มรุพงศ์  ไกรทองสุข ๗๑ ผ่าน  
๕๑. จ.อ.ณัฐพงษ์  ภูกิ่งเงิน ๗๑ ผ่าน  
๕๒. จ.อ.สิทธิชัย  แปงใจ ๗๒ ผ่าน  
๕๓. จ.อ.อภิชัย  สว่างใจ ๕๒ ไม่ผ่าน  
๕๔. จ.อ.จักรวรรดิ  พรมโยชน์ ๖๘ ไม่ผ่าน  
๕๕. จ.อ.ฉัตรชัย  ขีดส าโรง ๖๖ ไม่ผ่าน  
๕๖. จ.อ.นุนาถ  สอนดิษฐ ๔๑ ไม่ผ่าน  
๕๗. จ.อ.กฤษฎา  พรหมอักษร ๗๒ ผ่าน  
๕๘. จ.อ.สุทธิกานต์  รื่นเริงใจ ๔๒ ไม่ผ่าน  
๕๙. จ.อ.อภิวัฒน์  วีระวงศ์ ๗๑ ผ่าน  
๖๐. จ.อ.วัชรพล  ทองลอย ๕๔ ไม่ผ่าน  
๖๑. จ.อ.สรรพัขญ  เพชรรอด ๔๐ ไม่ผ่าน  
๖๒. จ.อ.นันทวิทย์  เทพรักษ์ ๗๒ ผ่าน  
๖๓. จ.อ.วีรยุทธ  ชื่นพิมล ๓๔ ไม่ผ่าน  
๖๔. จ.อ.พัลลภ  ศรีสังข์งาม ๗๐ ผ่าน  
๖๕. จ.อ.พีรพงศ์  กิจจะปานนท์ ๓๗ ไม่ผ่าน  
๖๖. จ.ท.ภูเบศ  สูงศักดิ์ ๔๘ ไม่ผ่าน  
๖๗. จ.ท.ธีรวัจน์  สิทธิรักษ์ ๔๙ ไม่ผ่าน  

๖๘. จ.ท.เอกพันธ์  อุ่นสุข ๓๓ ไม่ผ่าน  
๖๙. จ.ท.ธนวิชญ์  โรจนกูล ๓๕ ไม่ผ่าน  
๗๐. จ.ท.นพรัตน์  บุญสงค์ ๓๓ ไม่ผ่าน  
๗๑. จ.ท.รัตนชัย  กิมประพันธ์ ๓๕ ไม่ผ่าน  
๗๒. จ.ต.พัชรณัฏฐ์  ละดาวัลย ์ ๓๓ ไม่ผ่าน  
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