
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. ประจําปี 2556    

จํานวน 343 นาย
(เรียงตามลําดับที่สอบได้ของตัวสํารอง)

หมายเลขประจําตัวลําดับที่สอบได้ ช่ือ - นามสกุล

หน้า  1  ของ  14  หน้า

ตัวสํารอง

หมายเหตุ
00643 นรวิชญ์ เกาเต๊ะ1
01338 รังสิมันตุ์ ตันจริง2
14254 ภูมินทร์ โพธ์ิคานิช3
05395 กษิด์ิกานต์ ดํารงรัตน์4
03761 ภูสิทธ์ิ พะลัง5
00416 กฤตภาส จิตรตาราน6
02610 กฤติน กองฉลาด7
00563 ฐาปกรณ์ บุญทรัพย์8
01647 พสิษฐ์ สว่างใจธรรม9
01184 กฤติน ลับกิ่ม10
01381 ปูรณ์ ทองพ่วง11
00663 ธนาดุล รักอู่12
08046 ทวิวุธ จารุวัฒน์13
01286 ภูมิพงศ์ ราชรักษ์14
17082 ปรเมษฐ์ ปานบํารุง15
00655 ญาณพล ผ่องพูน16
00382 เมธาธาร สุขม่วง17
01552 ศุภวิชญ์ บุญยืน18
00709 ธรรณธร และอรุณ19
00046 ปาณัสม์ กล่ินขจร20
00832 ชโรธร จงสุขะถาวร21
00426 สุภวัฒน์ วารี22
02503 นเรนทร์ฤทธ์ิ สุวรรณแย้ม23
04663 ถกลเกียรติ์ ยาอินตา24
01736 เจนณรงค์ ชนะโยธา25

                    ประกาศให้ทราบทั่วกัน   

                                พลอากาศเอก
                                                (อารยะ  งามประมวญ)
                                                   เสนาธิการทหารอากาศ
       ประธานอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) 



 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. ประจําปี 2556    

จํานวน 343 นาย
(เรียงตามลําดับที่สอบได้ของตัวสํารอง)

หมายเลขประจําตัวลําดับที่สอบได้ ช่ือ - นามสกุล

หน้า  2  ของ  14  หน้า

ตัวสํารอง

หมายเหตุ
00740 พีรวัส เกิดสกุล26
04574 สรวิศ วชิรวงศ์เสถียร27
06280 พศินพัชร์ ศิริสารภักดี28
02570 ปัญชะระ วรรณโชค29
01324 กานต์นิธิ ทองดี30
01468 ธนกฤต จันทลีลา31
00233 ชินทัตต์ ตะใบทอง32
12100 บวรนันท์ ต้ังตรงไพโรจน์33
05537 ชวพงษ์ ขุนสูงเนิน34
02965 ณัฐพล นันตาเครือ35
00560 กมลวัฒน์ อากาศ36
03810 นนทวัฒน์ ชวนวัน37
04053 ธนกร ซื่อตรง38
00044 ณภัทรพงศ์ สิงห์ศักดา39
02424 วัชรพงษ์ เจริญรัตน์40
01085 นนทวรรต ผ่านไชย41
00882 ธรรมสรณ์ เช่ือได้42
01115 อชิระ ปานแพ43
00345 คุณานนต์ อ่ําทอง44
03843 ธีรภัทร โลหสมบูรณ์45
00674 ธนกิจ โพธ์ิสุวรรณ์46
00802 ภัทรศักด์ิ อัศวพานิชย์กุล47
04870 ชยธร บุนนาค48
05056 พศวัฒ ฉันทนะสุขศิลป์49
10056 วงศกร สุริยวรรณ50

                    ประกาศให้ทราบทั่วกัน   

                                พลอากาศเอก
                                                (อารยะ  งามประมวญ)
                                                   เสนาธิการทหารอากาศ
       ประธานอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) 



 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. ประจําปี 2556    

จํานวน 343 นาย
(เรียงตามลําดับที่สอบได้ของตัวสํารอง)

หมายเลขประจําตัวลําดับที่สอบได้ ช่ือ - นามสกุล

หน้า  3  ของ  14  หน้า

ตัวสํารอง

หมายเหตุ
06035 ธิติวุฒิ คชฤทธ์ิ51
01257 สิทธิพันธ์ ศิรินิรันดร์52
01035 นพดล นาจรัส53
03022 ปฏิภาน ดวงมาลา54
00605 พิเชษฐ คําสวาสด์ิ55
01673 นันทวัฒน์ มูลที56
09756 รวมพล พันธ์ุสวัสด์ิ57
06736 ธรรพ์ณธร ดวงชัย58
06041 ณัฐชานนท์ บูชิกานนท์59
04914 ชวิศ ชูช่วย60
14929 จักราวรวุฒิ จิตตานุภาพ61
07622 สตภัทร ทองพระศรี62
15377 ภูวนาถ โพธิอะ63
02986 ปฐมพร ทองสุภา64
07100 เกียรติศักด์ิ เรืองศรี65
05249 ศิวกร ภู่โฉม66
08594 รัฐกิตต์ิ โรจนเจริญนันท์67
00296 กฤติณัฏฐ์ แก้วบ่อ68
01269 วรท วงศ์กระจ่าง69
07371 ปริญญา ตาสาย70
09495 ธนเดช สืบสุพรรณ71
03268 ธนภัทร สมภูเวช72
00319 นัฐกานต์ เย็นกาย73
00633 พงศธร ผาสอน74
10576 ธนฉัตร พวงแก้ว75

                    ประกาศให้ทราบทั่วกัน   

                                พลอากาศเอก
                                                (อารยะ  งามประมวญ)
                                                   เสนาธิการทหารอากาศ
       ประธานอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) 



 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. ประจําปี 2556    

จํานวน 343 นาย
(เรียงตามลําดับที่สอบได้ของตัวสํารอง)

หมายเลขประจําตัวลําดับที่สอบได้ ช่ือ - นามสกุล

หน้า  4  ของ  14  หน้า

ตัวสํารอง

หมายเหตุ
07638 เฉลิมชัย ย่ิงยงยุทธนา76
12556 ชลกร ลึกมณี77
02338 เตชทัต ชิระมณี78
07407 พิฆเนศ จูมไธสง79
00405 ศุภกานต์ จันทกิจ80
06496 คุ้มภัย ชัยเวทย์81
01347 ณัฐดนัย แก้วนา82
00209 สิรภพ โมงเย็น83
00238 เขตโสภณ นพศิริ84
02675 วัยวัฒน์ ลาภเพ่ิมพูลย่ิง85
05387 สิทธิชัย สิทธิยงค์86
09781 นพรุจ เจริญวงค์87
04475 จิรายุ เทียนเจริญชัย88
03020 ศิวกร บัวจันทร์89
01408 รณรต ดิษฐ์เจริญ90
05318 ปณิธาน บํารุงราษฎร์91
04823 ภูมัย รักษ์สุวรรณ92
15367 ยศพล ชูเสน93
05573 นรนิติ เทศสน่ัน94
06368 วรายุส แป๊ะป๋อง95
00193 วุฒิชัย ขันถม96
10483 ภควัต ทิพย์นุ้ย97
00595 วันชนะ สุขแก้ว98
01091 จริวัฒน์ ประสพพรพิบูลย์99
00205 ณัฐสิทธ์ิ โคตะโน100

                    ประกาศให้ทราบทั่วกัน   

                                พลอากาศเอก
                                                (อารยะ  งามประมวญ)
                                                   เสนาธิการทหารอากาศ
       ประธานอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) 



 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. ประจําปี 2556    

จํานวน 343 นาย
(เรียงตามลําดับที่สอบได้ของตัวสํารอง)

หมายเลขประจําตัวลําดับที่สอบได้ ช่ือ - นามสกุล

หน้า  5  ของ  14  หน้า

ตัวสํารอง

หมายเหตุ
07587 ภัทรพงศ์ วัฒนา101
06454 เจริญพงษ์ ประจิตร์102
04568 ภูมิภักด์ิ พิมพ์หนู103
00730 ธราเทพ เดชโฮม104
07935 พรสรวง พุ่มซ้อน105
01226 ณัฐวัตร ฤทัยเจริญธรรม106
02883 กฤตพล อิศราพฤกษ์107
11015 ศรัณย์พงษ์ บุญมี108
06986 นพพิชญ์ เหล็กกล้า109
08312 ธิติวุฒิ บําเพ็ญ110
03416 ทศพล จูตะโกมล111
04332 น่านนที บูรณะ112
03292 ณภัทร เนตรปัญญา113
08037 กิตติโชติ พูลธนะ114
01849 ภาสวิชญ์ ยรรยงเลิศ115
02771 เดชาธร ชมศิริ116
01817 ทินภัทร ค้าของ117
01444 พัชรดนัย วงศ์น่ิม118
07239 ศุภสิทธ์ิ กนกเทศ119
01970 ถิรพงศ์ ถิรินทรพงศ์120
00697 ณัฐดนัย วรรณกลาง121
00574 ณัฐกร ไกรมาก122
02467 กวีวัฒน์ พูลศรี123
08899 เอกราช ชินภูมิวสนะ124
01191 วินทภัทร ธรรมเดชาพร125

                    ประกาศให้ทราบทั่วกัน   

                                พลอากาศเอก
                                                (อารยะ  งามประมวญ)
                                                   เสนาธิการทหารอากาศ
       ประธานอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) 



 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. ประจําปี 2556    

จํานวน 343 นาย
(เรียงตามลําดับที่สอบได้ของตัวสํารอง)

หมายเลขประจําตัวลําดับที่สอบได้ ช่ือ - นามสกุล

หน้า  6  ของ  14  หน้า

ตัวสํารอง

หมายเหตุ
03501 กรรณวัฒน์ เจือจันทึก126
01656 ลัทธสิทธ์ิ เรืองทองรุ่ง127
00809 พัฒนนันท์ ปานเถื่อน128
05050 ชัยภัทร มาพุก129
08275 อนุชิต เพ็งวิชัย130
08645 นิพนธ์ ทวี131
05335 อภิวัฒน์ วุฒิชมภู132
01885 ปัณนวัชร์ สุทธิประภาภิสิทธ์ิ133
00774 ขจรเกียรติ ภาพเสถียรวงศ์134
15176 เกียรติศักด์ิ พูนศรี135
01723 รัตนตรัย ยิ่งบุรุษ136
04828 ก้องเกียรติ ขันทบัณฑิตย์137
00629 ธัชชัย มหาภูมิ138
03076 วีรภัทร ภัทรคามินทร์139
00627 ชัยวัฒน์ นิ่มมณีรัตน์140
06642 รัฐพงศ์ สายตรง141
11470 นครินทร์ เอมสมบุญ142
05363 กิตติศักด์ิ จันทสร143
07597 พีรวัส สุขศิริ144
06702 ธนพลธ์ พันธ์โภชน์145
01915 เจษฎา เหลืองวัฒนะ146
01055 ยศกร วิชัยวงษ์147
02201 อภิชัย อุปชิน148
01645 ภัทรพล ศิริคํา149
05154 ระพีพัฒน์ พงษ์อารีย์150

                    ประกาศให้ทราบทั่วกัน   

                                พลอากาศเอก
                                                (อารยะ  งามประมวญ)
                                                   เสนาธิการทหารอากาศ
       ประธานอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) 



 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. ประจําปี 2556    

จํานวน 343 นาย
(เรียงตามลําดับที่สอบได้ของตัวสํารอง)

หมายเลขประจําตัวลําดับที่สอบได้ ช่ือ - นามสกุล

หน้า  7  ของ  14  หน้า

ตัวสํารอง

หมายเหตุ
09260 เจริญชัย ฉลองวงศ์151
06894 นภวุธ บุตรกินรี152
12092 ปัญจพล ทองบ่อ153
13766 ธีรภัทร ประทุมวัลย์154
04165 วรชาติ พลราชม155
00225 จิรายุส มหาวงศ์ทอง156
01743 ธนเดช บาริศรี157
08373 เทพพิทักษ์ ยอดยิ่ง158
03561 อานนท์ บุญเลิศ159
02988 วงษ์ชนก พาชิดธนาศิริ160
10616 อิทธิเดช ช่วยเกิด161
02606 พชรพล เเจ่มใส162
05158 พันธกานต์ ปรีชาวงษ์163
00875 ทวีทรัพย์ ศรีสุภาลัย164
11152 จักริน พลวิจิตร์165
05691 ธนวัฒน์ วรรณสถิตย์166
00662 บุลวัชร อภิธนาภิรักษ์167
10246 ยุทธการ สุวรรณพงษ์168
11698 ธนภณ เกิดศิลป์169
01824 เสรยุทธ บรรดาศักด์ิ170
01987 ณัฐวุฒิ ทิพย์ประเสริฐ171
07389 วรนนท์ สีนวนสกุลณี172
02704 นภทีป์ พิสิฏฐศักดิ์173
01621 ณัฐภัทร์ กลมเกลี้ยง174
01556 ธัญชนิต รักษาแสง175

                    ประกาศให้ทราบทั่วกัน   

                                พลอากาศเอก
                                                (อารยะ  งามประมวญ)
                                                   เสนาธิการทหารอากาศ
       ประธานอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) 



 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. ประจําปี 2556    

จํานวน 343 นาย
(เรียงตามลําดับที่สอบได้ของตัวสํารอง)

หมายเลขประจําตัวลําดับที่สอบได้ ช่ือ - นามสกุล

หน้า  8  ของ  14  หน้า

ตัวสํารอง

หมายเหตุ
01571 เอกกรินทร์ ทองหยด176
04478 ศุภสัณห์ เชิญกลาง177
00423 กิตติธัช สุวรรณเกษร์178
11658 วณิชชา ทิพย์ภาลัย179
06352 ทัตพล ต้ังคํา180
08938 ณัฐดนัย โสภาลดาวัลย์181
00366 ณัฐกิตติ์ เกียรติผดุงพงศ์182
00764 กรกฎ เจริญชาติ183
00451 สุรศักด์ิ ทองสุก184
06098 ณภัทร สีสังข์185
00110 วงศกร ศรีถาวร186
00146 กษิดิศ ขันธควร187
07972 กล้าก้าว สายเมฆ188
01476 ณัฐพล ไทยใหม่189
01100 พชร คุณชมภู190
09804 เนติพงษ์ ภูบัวนาค191
11083 สิรภพ โอภาโส192
00525 สุรวิชญ์ ยอดรักษ์193
02392 คงพิพัฒน์ ปานน้อย194
02493 วรวิช ทรงสุวรรณ์195
00168 ปัณณวิชญ์ พุฒิแสงจันทร์196
03051 ชุณหณัฐ ศุภผล197
00220 อาทิตย์ ศรีบุรินทร์198
01367 กฤษฎา ชัยอนันต์199
08590 ธิติธวัฒน์ พรวรชิตพงษ์200

                    ประกาศให้ทราบทั่วกัน   

                                พลอากาศเอก
                                                (อารยะ  งามประมวญ)
                                                   เสนาธิการทหารอากาศ
       ประธานอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) 



 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. ประจําปี 2556    

จํานวน 343 นาย
(เรียงตามลําดับที่สอบได้ของตัวสํารอง)

หมายเลขประจําตัวลําดับที่สอบได้ ช่ือ - นามสกุล

หน้า  9  ของ  14  หน้า

ตัวสํารอง

หมายเหตุ
04891 เฉลิมวัฒน รัตนฐิตินันต์201
10895 จิรัฐชาติ คงมนต์202
00472 สุรวีร์ หม่นพันธ์ุ203
07443 ณัฐพล บุญน่วม204
00002 ตะวัน มั่นศิลป์205
12548 พีรวัส รัตตานนท์206
06161 ชุณเกียรติ รักสนิท207
00174 กฤตภาส เกตุวิทยา208
16936 พัชรพล ฉลาดธัญกิจ209
00818 วิชากร ภูกลาง210
04867 ธรณ์ธันย์ เสียงสุวรรณ์211
01404 สุวพิชญ์ พยัคฆพงษ์212
06069 พีรวิชญ์ จันทจร213
00801 ธัญพิสิษฐ์ ยางนอก214
02966 ณัฐติภัทร เลิศไกร215
06989 วายุ วินิจมนตรี216
01827 ธีรพงศ์ หลอดทองหลาง217
07073 นนทกร นันทะน้อย218
06238 วิศรุต วงศ์เบ้ียสัจจ์219
00874 ปองวิชญ์ ยอดยิ่ง220
11800 กันต์ธร ประทีป ณ ถลาง221
04071 ณัฐชิต ต้ันไทย222
00377 กิตติกานต์ สรรพลิขิต223
04515 ชวรินทร์ เเหล่งสท้าน224
13337 สุรยุทธ เกิดสุข225

                    ประกาศให้ทราบทั่วกัน   

                                พลอากาศเอก
                                                (อารยะ  งามประมวญ)
                                                   เสนาธิการทหารอากาศ
       ประธานอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) 



 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. ประจําปี 2556    

จํานวน 343 นาย
(เรียงตามลําดับที่สอบได้ของตัวสํารอง)

หมายเลขประจําตัวลําดับที่สอบได้ ช่ือ - นามสกุล

หน้า  10  ของ  14  หน้า

ตัวสํารอง

หมายเหตุ
00465 อชิตพล นุตตะโร226
10426 ทรงพล อารีพรรค227
08343 รัฐพงษ์ ศิริวัฒน์228
12210 นพรุจ บรรพต229
01183 กันต์ธีร์ อยู่ทอง230
08133 พรกยกรัย บุญสม231
09417 ชวัลวัทน์ เอี่ยมสอาด232
06327 พงศ์พล เจริญพงศ์233
16942 ธเนศร์ มีพริ้ง234
09069 ภิเษก เนคะมานุรักษ์235
03152 วีรพงศ์ บุญเจริญปัญญา236
09205 คุณานนต์ นาคสิทธ์ิ237
00543 พจนกร ไกรเพ่ิม238
09164 ปิยณัฐ พูลพลบ239
07640 ชีพสุวัฒน์ กล่อมสุวรรณ์240
07471 อภิสิทธ์ิ สิงห์สุวรรณ241
01238 ธนภณ แจ่มแจ้ง242
07534 จิระวุฑฒิ์ คุ้มปรุ243
01230 ฑศพล เดชคุณมาก244
06609 รชต บุญช่วย245
09369 รัชฏะ หนันดูน246
00453 รัฐนันท์ เจริญผล247
11871 วรินทร์ วรโชติศักด์ิดากร248
02542 คงฤทธิ์ จันทะสิงห์249
09668 ณฐพล ศรีเพชรพันธ์250

                    ประกาศให้ทราบทั่วกัน   

                                พลอากาศเอก
                                                (อารยะ  งามประมวญ)
                                                   เสนาธิการทหารอากาศ
       ประธานอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) 



 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. ประจําปี 2556    

จํานวน 343 นาย
(เรียงตามลําดับที่สอบได้ของตัวสํารอง)

หมายเลขประจําตัวลําดับที่สอบได้ ช่ือ - นามสกุล

หน้า  11  ของ  14  หน้า

ตัวสํารอง

หมายเหตุ
00491 สหรัตน์ คงมี251
05933 ณพวัฒน์ เอ้งเถี้ยว252
06627 รุจ ศรีงาน253
01937 ปัณณทัต ดอกพรม254
04581 วีระนนท์ แสงอริยนันท์255
04975 ปวีร์ รามโกมุท256
12798 สิริวัฒน์ พัฒนศิริ257
01549 กฤษดา บุญปก258
04970 คุณานนต์ คําจันทร์259
02155 ชนะบดี เกิดศิริ260
02272 สุทธิศักดิ์ สิทธิโชคชัย261
01650 ธนกร ด้วงพูล262
00224 ธนาธิป ชมทอง263
05218 ปรัชญา ทองจัด264
06521 ปฎิภาณ อินเอี่ยม265
04636 เสฎฐวุฒิ คงเนียม266
03090 ปิยะวัฒน์ กิตติวัฒนะกุล267
04018 ศิริเดช แก้วศรีเนตร268
08696 กฤตยชญ์ ทิพย์พิลา269
01053 ศุภกร เหมือนประสาท270
10397 แบงค์ชาติ แย้มเกตุ271
02194 เตชิษฐ์ ปรีชาคม272
01201 ปฐมพงศ์ มานะศรี273
01353 รดิศ ศิริวรรณ274
09240 พิสิฐ ติณวโรดม275

                    ประกาศให้ทราบทั่วกัน   

                                พลอากาศเอก
                                                (อารยะ  งามประมวญ)
                                                   เสนาธิการทหารอากาศ
       ประธานอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) 



 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. ประจําปี 2556    

จํานวน 343 นาย
(เรียงตามลําดับที่สอบได้ของตัวสํารอง)

หมายเลขประจําตัวลําดับที่สอบได้ ช่ือ - นามสกุล

หน้า  12  ของ  14  หน้า

ตัวสํารอง

หมายเหตุ
01801 กัณวีย์ ช่วยเนียม276
04517 กฤษณะ พลชา277
12304 ปิติวัต เพชรมณี278
06033 ณวภัทร สิงห์ตุ้ย279
00581 พุฒิพงศ์ หงษ์ทอง280
06188 อิศรพงศ์ ปัญญาศิริ281
06682 สุพิริยะ คืนตัก282
01355 ศุภวัฒน์ ริมหมู่ดี283
02344 ธนาธิป แพรสมบูรณ์284
01670 ไพรัตน์ ซินพรมราช285
12313 ติณวัตต์ิ ตุ้ยแม้น286
02743 ชาญวิทย์ สิงห์ป้อง287
07228 พีรยุส เรือนงาม288
03084 ศุภณัฐ สุขเเก้ว289
03286 ชนวีร์ ทองนาค290
00508 เสกสรร จันทร์ธิมา291
00786 เผ่า แสงกงพลี292
00151 ชยังกูร ธรรมเจริญ293
06163 กฤษกร สุวรรณพงศ์294
07069 นภภูมิ สังฆมณี295
01342 ธรรมรัฐ ล้อเหล็กเพชร296
15524 ธีรภัทร วงค์สวรรค์297
06009 นพรัตน์ มั่นดี298
08260 จิรภัทร นพภาลัย299
00223 ภิเษก สุขสอาด300

                    ประกาศให้ทราบทั่วกัน   

                                พลอากาศเอก
                                                (อารยะ  งามประมวญ)
                                                   เสนาธิการทหารอากาศ
       ประธานอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) 



 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. ประจําปี 2556    

จํานวน 343 นาย
(เรียงตามลําดับที่สอบได้ของตัวสํารอง)

หมายเลขประจําตัวลําดับที่สอบได้ ช่ือ - นามสกุล

หน้า  13  ของ  14  หน้า

ตัวสํารอง

หมายเหตุ
02968 ปรมินทร์ มูลสถาน301
04143 ภูษิต สมิทธ์กุล302
01005 วรัญญู ภาวะนา303
02553 จตุรพิธ ภู่ระโหง304
12058 อธิคม ประสมแก้ว305
09832 แทนไท มาประเสริฐ306
00359 พงศภรณ์ ชุติดาราลักษณ์307
04667 วณศิลป์ สิทธิ308
00919 ชนธวัช ต่ายสุวรรณ309
00717 พีระวัฒน์ ศรีคะเณย์310
08545 ชนกพล ศักด์ิกุล311
06562 ณฐกร ศิริคําเพ็ง312
12951 ชัยพฤกษ์ เช้ือฉํ่าหลวง313
04134 สิทธิศักดิ์ กําแพงทอง314
10826 สรวิศ ผักหวาน315
02766 ชาญวิทย์ ทอดเสียง316
08030 ภูมิชาย ผ่องเมืองปัก317
06959 สิทธิชัย สมคํา318
00158 วรปรัชญ์ จิรเศรษฐดิลก319
00625 วิศรุต จันทร์หนองแวง320
02016 ศุภณัฐ วัฒนธรรม321
01717 ธีรวุฒิ เถาเมืองใจ322
11273 ติณณภพ พูลทวี323
00637 ภัทรชัย ใจโปร่ง324
02814 ธิติพล ตินตะโมระ325

                    ประกาศให้ทราบทั่วกัน   

                                พลอากาศเอก
                                                (อารยะ  งามประมวญ)
                                                   เสนาธิการทหารอากาศ
       ประธานอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) 



 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. ประจําปี 2556    

จํานวน 343 นาย
(เรียงตามลําดับที่สอบได้ของตัวสํารอง)

หมายเลขประจําตัวลําดับที่สอบได้ ช่ือ - นามสกุล

หน้า  14  ของ  14  หน้า

ตัวสํารอง

หมายเหตุ
03124 พิชญะ ดีประสิทธ์ิ326
00272 ณัฐวีร์ บุตรธาจารย์327
03682 สิรวิชญ์ สินธนไพบูลย์328
03545 นิธิกร เพ็ชรรัตน์329
04017 มงคล แต่งวงศ์วาฬ330
05286 ฐนธน ชุมอักษร331
08637 เฉลิมวงค์ เกรียงไกรพิพัฒน์332
04709 ศิริศักดิ์ กุลวัฒน์333
08834 ภัทรภูมิ จินดาวนิช334
00305 ก่อสิน หิรัญบูรณะ335
04057 ธนิต พุ่มอุสิต336
10593 ธีธัช รัตนปนัดดา337
09339 ปีลันธ์ โพธ์ิบุญ338
06376 วุฒินันท์ ป่ินแก้ว339
07360 วาทิศ วงศ์จันทร์340
11822 ณัฏฐชัย พัฒยา341
06371 พนธิตร สงวนศักดิ์342
12059 ณัทชยุต ภูริคณานนท์343

                    ประกาศให้ทราบทั่วกัน   

                                พลอากาศเอก
                                                (อารยะ  งามประมวญ)
                                                   เสนาธิการทหารอากาศ
       ประธานอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) 


