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๑ ร.อ. ประวุฒิ ค ำเลิศ กบ.ทอ. ผ่ำน

๒ ร.อ. ปรำโมช ตันติบุตร กบ.ทอ. ผ่ำน

๓ ร.อ.หญิง จิตตรำวรรณ เกิดสุข กบ.ทอ. ผ่ำน

๔ ร.อ. เฉลิมฤทธ์ิ มีพยุง กบ.ทอ. ผ่ำน

๕ ร.อ.หญิง บุษยำกร บึงมุม กบ.ทอ. ผ่ำน

๖ ร.อ. พนมพร  ภัควันต์ กบ.ทอ. ผ่ำน

๗ ร.อ. ณัฎฐพัชร์  ไอศุริยกำร กบ.ทอ. ผ่ำน

๘ ร.อ. เกียรติศักด์ิ ดินแดง กบ.ทอ. ผ่ำน

๙ ร.อ.หญิง สุภำมำศ  บ ำรุงชำติ กบ.ทอ. ผ่ำน

๑๐ ร.อ.หญิง เอมมิกำ กตะศิลำ กบ.ทอ. ผ่ำน

๑๑ น.ท.หญิง อรทัย สุขะปำน กพ.ทอ. ผ่ำน

๑๒ ร.อ. สุปรัชญำ  คำรวำนนท์ กพ.ทอ. ผ่ำน

๑๓ ร.อ.หญิง พลิศร วุฒำพำณิชย์ กพ.ทอ. ผ่ำน

๑๔ ร.อ. ประเสริฐ  สนคงนอก กพ.ทอ. ผ่ำน

๑๕ ร.อ. กิตติศักด์ิ  สวนสอน กพ.ทอ. ผ่ำน

๑๖ ร.อ. นครินทร์  กระวนกิจ กพ.ทอ. ผ่ำน

๑๗ น.ต. ณรงค์ชัย  รัตนะสุขจิตต์ กร.ทอ. ผ่ำน

๑๘ น.ต.หญิง ภัทรียำ  สุรเสวี กร.ทอ. ผ่ำน

๑๙ ร.อ.หญิง อิสริยำ  รักเสนำะ กร.ทอ. ผ่ำน

๒๐ ร.อ.หญิง ชญำดำ โชคอภินันท์ กร.ทอ. ผ่ำน

๒๑ ร.อ. เกียรติศักด์ิ  ใจมีวงศ์ ขว.ทอ. ผ่ำน

๒๒ ร.อ.หญิง ศดกชุบ เปรมมำนะ ขว.ทอ. ผ่ำน

๒๓ ร.อ. สุวรรณ  เผือกอ่อน ขส.ทอ. ผ่ำน

๒๔ ร.อ. พนม  ดีมำก ขส.ทอ. ผ่ำน

๒๕ ร.อ. อุทัย  สินนอก ขส.ทอ. ผ่ำน

๒๖ ร.อ. เฉลิมพนธ์ ภู่ค ำ ขส.ทอ. ผ่ำน

๒๗ ร.อ.หญิง ณัฐฐำภรณ์  ตะวันแจ้ง ขส.ทอ. ผ่ำน

๒๘ ร.อ. มำนิตย์  อรุณเลิศ คปอ. ผ่ำน

๒๙ ร.อ. สำยัญ  บุญช่วย คปอ. ผ่ำน

๓๐ ร.อ. เอกขัย  เสถียรอุดร คปอ. ผ่ำน

๓๑ ร.อ. สมำน  หมัดสอำด คปอ. ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษเพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ

หลักสูตรนำยทหำรอำกำศอำวุโส รุ่นท่ี ๗๗ และหลักสูตรนำยทหำรช้ันผู้บังคับฝูงรุ่นท่ี ๑๓๗ ทดสอบเม่ือ ๘ และ ๑๐ ก.พ.๖๔
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๓๒ ร.อ.หญิง นงลักษณ์  พัฒนะ คปอ. ผ่ำน

๓๓ ร.อ. วุธธิชัย  คงเชย คปอ. ผ่ำน

๓๔ ร.อ. ทนงศักด์ิ  นุชนำรถ คปอ. ผ่ำน

๓๕ น.ท. แสงชัย  ส ำแดงภัย จร.ทอ. ผ่ำน

๓๖ ร.อ. ทัศพงษ์  พันธ์ธรรม ชย.ทอ. ผ่ำน

๓๗ ร.อ. อดิศักด์ิ  สุทธิชี ชย.ทอ. ผ่ำน

๓๘ ร.อ. ไพรวุฒิ  อชินีทองค ำ ชย.ทอ. ผ่ำน

๓๙ ร.อ.หญิง ศิริลักษณ์  เกิดแล้ว ชย.ทอ. ผ่ำน

๔๐ ร.อ.หญิง ญำดำ  มิตรเจริญถำวร ชย.ทอ. ผ่ำน

๔๑ ร.อ.หญิง สมศิริ  จิตประเสริฐ ชย.ทอ. ผ่ำน

๔๒ ร.อ. ธีระพงษ์  สมพงษ์ ชอ. ผ่ำน

๔๓ ร.อ. อภิชำติ  พรส่ี ชอ. ผ่ำน

๔๔ ร.อ. สืบศักด์ิ  อนำมพงษ์ ชอ. ผ่ำน

๔๕ ร.อ. ชำญชัย  เอ่ียมเอม ชอ. ผ่ำน

๔๖ ร.อ. เชฎฐ์  จิตต์กำรุณย์ ชอ. ผ่ำน

๔๗ ร.อ. สุรศักด์ิ  คณะบุตร ชอ. ผ่ำน

๔๘ ร.อ. รณรงค์  อุ่นจันทร์ ชอ. ผ่ำน

๔๙ น.ท.หญิง เมธิสำ  เจริญศิลป บก.ทอ. ผ่ำน

๕๐ ร.อ. จินตวิช  บัวทอง บก.ทอ. ผ่ำน

๕๑ ร.อ.หญิง อนุสรำ  ฤทธ์ิอร่ำม บน.๑ ผ่ำน

๕๒ ร.อ. ณัฐวรุศม์  อมรเดช บน.๑ ผ่ำน

๕๓ ร.อ. เสกสันติ  พลอยเจริญ บน.๑ ผ่ำน

๕๔ ร.อ. ชำคริต  บุญประดิษฐ บน.๒ ผ่ำน

๕๕ ร.อ. รณภพ  ทองเจริญ บน.๒๑ ผ่ำน

๕๖ ร.อ. ไกรศักด์ิ กัลยะวิมล บน.๒๑ ผ่ำน

๕๗ ร.อ. ณฐพล  ทิพวำรี บน.๒๓ ผ่ำน

๕๘ น.ท.หญิง บรภำค  อิศรำธรรม บน.๔ ผ่ำน

๕๙ ร.อ. สมเจริญ  แสดงฤทธ์ิ บน.๔ ผ่ำน

๖๐ ร.อ. รัชศักด์ิ  พิมพะ บน.๔ ผ่ำน

๖๑ ร.อ. พิพัฒน์  ติรจรัสวุฒิ บน.๔ ผ่ำน

๖๒ ร.อ. สุวัสส์  สุวรรณสิรดิลก บน.๔ ผ่ำน
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๖๓ ร.อ. อ ำนำจ  น่ิมนวล บน.๔ ผ่ำน

๖๔ ร.อ. นรินทร์  บัวงำม บน.๔ ผ่ำน

๖๕ ร.อ. วุฒินันท์  ทิพย์ภำลัย บน.๔ ผ่ำน

๖๖ ร.อ. เปร่ืองปรัชญ์  นวลรัตนตระกูล บน.๔ ผ่ำน

๖๗ ร.อ. พงษ์ศักด์ิ  ทีหอค ำ บน.๔ ผ่ำน

๖๘ ร.อ. ศิชำรัชย์  ประเสริฐศรี บน.๔ ผ่ำน

๖๙ ร.อ. กษิดิศ พิลำ บน.๔๑ ผ่ำน

๗๐ ร.อ. วิทยำ  สูงทองจริยำ บน.๔๑ ผ่ำน

๗๑ ร.อ. บรรเทำ  ใจปินตำ บน.๔๑ ผ่ำน

๗๒ ร.อ. นรินทร์  สุทธค ำ บน.๔๑ ผ่ำน

๗๓ ร.อ. นิกสัน  มะโนวงค์ บน.๔๑ ผ่ำน

๗๔ ร.อ. ธัชพล  โพธำรำม บน.๔๑ ผ่ำน

๗๕ ร.อ. อโณทัย  บุนนำค บน.๔๖ ผ่ำน

๗๖ ร.อ. สุวิทย์  โรจนนิติ บน.๔๖ ผ่ำน

๗๗ ร.อ. รำเชนทร์  เปรมวิชัย บน.๔๖ ผ่ำน

๗๘ ร.อ. ศุภณัฐ  จันทร์เปล่ง บน.๔๖ ผ่ำน

๗๙ ร.อ. ณพล  มำตย์สร้อย บน.๔๖ ผ่ำน

๘๐ ร.อ.หญิง วรรณวิษำ  แก้วศรีทัด บน.๔๖ ผ่ำน

๘๑ ร.อ. สำยันต์  นำคมอญ บน.๔๖ ผ่ำน

๘๒ ร.อ. ทรงศักด์ิ  ยอดอยู่ดี บน.๔๖ ผ่ำน

๘๓ ร.อ. เสน่ห์  พรมคง บน.๔๖ ผ่ำน

๘๔ ร.อ. ยศวัฒน์  มณีรัตน์ บน.๕ ผ่ำน

๘๕ ร.อ. สวโรจน์  ไชยสิริศุภสิน บน.๕ ผ่ำน

๘๖ ร.อ. สุชำติ  ชำติคมข ำ บน.๕ ผ่ำน

๘๗ ร.อ. วรพล  สิทธิประเสริฐ บน.๕ ผ่ำน

๘๘ ร.อ. ชยพล  ชำวบ้ำนกร่ำง บน.๕ ผ่ำน

๘๙ ร.อ. คณิศร  อิทธิสกุลชร บน.๕ ผ่ำน

๙๐ ร.อ. ศักด์ิชัย  เมฆพยับ บน.๕ ผ่ำน

๙๑ ร.อ. ธีระพล ทองหลี บน.๕ ผ่ำน

๙๒ ร.อ. ไวพจน์ ก่อเกียรติ บน.๕๖  ผ่ำน

๙๓ ร.อ. วรวัตร  สีสด บน.๕๖  ผ่ำน



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษเพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ

หลักสูตรนำยทหำรอำกำศอำวุโส รุ่นท่ี ๗๗ และหลักสูตรนำยทหำรช้ันผู้บังคับฝูงรุ่นท่ี ๑๓๗ ทดสอบเม่ือ ๘ และ ๑๐ ก.พ.๖๔

๙๔ ร.อ. วุฒิชัย  บูรณะ บน.๕๖  ผ่ำน

๙๕ ร.อ. ปรำโมทย์  มุณีศรี บน.๕๖  ผ่ำน
๙๖ ร.อ. ธนบัตร  ปลัดศรี บน.๖ ผ่ำน
๙๗ ร.อ. สิทธิชัย  เทียมหิรัณย์โสภิต บน.๖ ผ่ำน
๙๘ ร.อ. นภดล ภู่ทอง บน.๖ ผ่ำน
๙๙ น.ท. วิวัฒน์  ต่ำงใจ บน.๗ ผ่ำน

๑๐๐ ร.อ. นวุฒิ  ช่อฟ้ำ บน.๗ ผ่ำน
๑๐๑ ร.อ. ศักด์ิโสภณ  สงชัย บน.๗ ผ่ำน
๑๐๒ ร.อ. อัครพงษ์  โนรีเวช บน.๗ ผ่ำน
๑๐๓ ร.อ. ประกอบ  เขียวหวำน บน.๗ ผ่ำน
๑๐๔ ร.อ. ประพันธ์  พระแก้ว บน.๗ ผ่ำน
๑๐๕ ร.อ. พูลศิริ   ดีมำนพ บน.๗ ผ่ำน
๑๐๖ ร.อ. มนูญ  พิมพำภรณ์ บน.๗ ผ่ำน
๑๐๗ ร.อ. ปวันต์  จ่ันตอง บน.๗ ผ่ำน
๑๐๘ ร.อ. ศุภโชค  ปัญญวัฒนะ พธ.ทอ. ผ่ำน
๑๐๙ ร.อ. เกียรติศักด์ิ  สว่ำงธรรมขจร พธ.ทอ. ผ่ำน
๑๑๐ น.ท.หญิง กุลทิพย์  เหมรำช พอ. ผ่ำน
๑๑๑ น.ท.หญิง จำฤชล  พรมบ ำรุง พอ. ผ่ำน
๑๑๒ น.ท.หญิง ชุติมน  กองสัมฤทธ์ิ พอ. ผ่ำน
๑๑๓ น.ท.หญิง นพนิต  พัฒนชัยวิทย์ พอ. ผ่ำน
๑๑๔ น.ท.หญิง ปวีณำ  ผำลิวงศ์ พอ. ผ่ำน
๑๑๕ น.ท. อนันต์  เช้ือสุวรรณ พอ. ผ่ำน
๑๑๖ น.ท.หญิง อรฉัตร  ศรีเจริญ พอ. ผ่ำน
๑๑๗ น.ต. จรัส  ปิตวิวัฒนำนนท์ พอ. ผ่ำน
๑๑๘ น.ต.หญิง จีรวรรณ์  อินชูใจ พอ. ผ่ำน
๑๑๙ น.ต.หญิง จุฑำรัตน์  เทพจิตร พอ. ผ่ำน
๑๒๐ น.ต.หญิง ชนกนันท์  วงศ์ลำ พอ. ผ่ำน
๑๒๑ น.ต.หญิง อังคณำ  ค ำสอน พอ. ผ่ำน
๑๒๒ ร.อ.หญิง นิจชำ  รุทธพิชัยรักษ์ พอ. ผ่ำน
๑๒๓ ร.อ.หญิง วิสุทธินี  เทือกทอง พอ. ผ่ำน
๑๒๔ ร.อ.หญิง พรรณปพร  ศรีพันธ์ุวงศ์ พอ. ผ่ำน
๑๒๕ ร.อ.หญิง พัชรี  ร่มสำยหยุด พอ. ผ่ำน
๑๒๖ ร.อ.หญิง ดวงใจ  ผดุงเกียรติสกุล พอ. ผ่ำน
๑๒๗ ร.อ.หญิง สุนิษำ  ประคองทรัพย์ พอ. ผ่ำน
๑๒๘ ร.อ. สิทธิชัย  ควชะกุล พอ. ผ่ำน
๑๒๙ ร.อ.หญิง พัชรำภรณ์  รัตนสกล พอ. ผ่ำน
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๑๓๐ ร.อ.หญิง นรำวดี  สวนสอน พอ. ผ่ำน
๑๓๑ ร.อ. เกรียงไกร  เวียงนำค พอ. ผ่ำน
๑๓๒ ร.อ.หญิง ธิดำรัตน์  มูลเข้ำ พอ. ผ่ำน
๑๓๓ ร.อ.หญิง อรพรรณ  ช่ำงเกวียน พอ. ผ่ำน
๑๓๔ ร.อ.หญิง ธนรรจิต  วงศ์สีนิล พอ. ผ่ำน
๑๓๕ ร.อ. ณัฏฐพันธ์  พิมพำยน พอ. ผ่ำน
๑๓๖ ร.อ.หญิง สุปรียำ   พรหมสุทธิรักษ์ พอ. ผ่ำน
๑๓๗ ร.อ.หญิง พรทิพย์  สุขน้อย พอ. ผ่ำน
๑๓๘ ร.อ.หญิง เกศสุดำ อุ่มบำงตลำด พอ. ผ่ำน
๑๓๙ ร.อ.หญิง ชนันภรณ์   ลีก ำเนิดไทย พอ. ผ่ำน
๑๔๐ ร.อ.หญิง อรณิชำ  ประจัญฤทธ์ิ พอ. ผ่ำน
๑๔๑ ร.อ.หญิง เกศินี  บุญปำกดี พอ. ผ่ำน
๑๔๒ ร.อ.หญิง อรพิน  นินทรำ พอ. ผ่ำน
๑๔๓ ร.อ.หญิง กมลวรรณ   กลัดน่ิม พอ. ผ่ำน
๑๔๔ ร.อ. จตุพร  ซ่ือสัตย์ พอ. ผ่ำน
๑๔๕ ร.อ.หญิง มยุรี  มีธรณี พอ. ผ่ำน
๑๔๖ ร.อ.หญิง จริยำ  ซ ำเจริญ พอ. ผ่ำน
๑๔๗ ร.อ.หญิง ปำริฉัตร  อิสสระ พอ. ผ่ำน
๑๔๘ ร.อ.หญิง ตวงทิพย์  ลดำวัลย์ พอ. ผ่ำน
๑๔๙ ร.อ.หญิง จันทร์ทิพย์  แก้วปำน พอ. ผ่ำน
๑๕๐ ร.อ.หญิง พนิดำ  เรืองฤทธ์ิ พอ. ผ่ำน
๑๕๑ ร.อ.หญิง อัญชลี  ปวงประสำท พอ. ผ่ำน
๑๕๒ ร.อ. วรวิทย์ อ๊ึงบ ำรุงพันธ์ุ พอ. ผ่ำน
๑๕๓ ร.อ.หญิง วิไลวรรณ  ฤทธิสร พอ. ผ่ำน
๑๕๔ ร.อ.หญิง อธิติยำ  ค ำสอน พอ. ผ่ำน
๑๕๕ ร.อ.หญิง สุพรรณิกำร์ จันทะนันท์ พอ. ผ่ำน
๑๕๖ ร.อ.หญิง ปิยวรรณ  เสวนำ พอ. ผ่ำน
๑๕๗ ร.อ.หญิง ศุภิศำ  มำลำฝอย พอ. ผ่ำน
๑๕๘ ร.อ. ธนวรรธน์  เครือคล้ำย พอ. ผ่ำน
๑๕๙ ร.อ.หญิง ประภำลักษณ์ แสนล้อม พอ. ผ่ำน
๑๖๐ ร.อ.หญิง ธัญญำรัตน์ เพ็ชรวุฒ พอ. ผ่ำน
๑๖๑ ร.อ.หญิง สุลักขณำ  อยู่สถำพร พอ. ผ่ำน
๑๖๒ ร.อ.หญิง จุฑำมำศ  ใหม่เสน พอ. ผ่ำน
๑๖๓ ร.อ.หญิง ร ำไพ  สงวนศักด์ิถำวร พอ. ผ่ำน
๑๖๔ ร.อ.หญิง อรุณรัตน์ แฉล้มวำรี พอ. ผ่ำน
๑๖๕ ร.อ.หญิง อภิชญำ  แก้วค ำ พอ. ผ่ำน



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษเพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ

หลักสูตรนำยทหำรอำกำศอำวุโส รุ่นท่ี ๗๗ และหลักสูตรนำยทหำรช้ันผู้บังคับฝูงรุ่นท่ี ๑๓๗ ทดสอบเม่ือ ๘ และ ๑๐ ก.พ.๖๔

๑๖๖ ร.อ.หญิง นวลจันทร์  พรมวัฒน์ พอ. ผ่ำน
๑๖๗ ร.อ.หญิง ณัฐวดี  ย้ิมแฉล้ม พอ. ผ่ำน
๑๖๘ ร.อ.หญิง มำศศุภำ  จุลบุรมย์ พอ. ผ่ำน
๑๖๙ ร.อ.หญิง แก้วตำ  วงศ์ภักดี พอ. ผ่ำน
๑๗๐ ร.อ.หญิง เอวิกำ  กรินพงศ์ ยก.ทอ. ผ่ำน
๑๗๑ ร.อ. นภนต์  ใจหอม ยก.ทอ. ผ่ำน
๑๗๒ น.ท.หญิง เทวี  พรหมมินต๊ะ ยศ.ทอ. ผ่ำน
๑๗๓ น.ท.หญิง บุญชู  เหลิมทอง ยศ.ทอ. ผ่ำน
๑๗๔ น.ท. โอภำส  รัตนสิงห์ ยศ.ทอ. ผ่ำน
๑๗๕ น.ต.หญิง ปำลิดำ  แจ่มจิตร์ ยศ.ทอ. ผ่ำน
๑๗๖ ร.อ.หญิง เมลดำ  ดำรำพำณิชย์ ยศ.ทอ. ผ่ำน
๑๗๗ ร.อ.หญิง นิรัชพร  วงษ์สง่ำ ยศ.ทอ. ผ่ำน
๑๗๘ ร.อ. ชัยภรณ์  โคตรเวียง ยศ.ทอ. ผ่ำน
๑๗๙ ร.อ. กฤษณะ ช่ำงประเสริฐ ยศ.ทอ. ผ่ำน
๑๘๐ ร.อ.หญิง พรธิดำ  ทรัพย์ปำน ยศ.ทอ. ผ่ำน
๑๘๑ ร.อ.หญิง สุทธิพร  อำศิรพจน์ ยศ.ทอ. ผ่ำน
๑๘๒ ร.อ.หญิง ดวงกมล  ธรศิริรัตน์ ยศ.ทอ. ผ่ำน
๑๘๓ ร.อ.หญิง ภัควรัญชญ์  บุญชัย ยศ.ทอ. ผ่ำน
๑๘๔ ร.อ. สุชำติ  เกิดเมฆ ยศ.ทอ. ผ่ำน
๑๘๕ ร.อ. ภำณุภูวัชร์ พรธรรมสิรีกุล ยศ.ทอ. ผ่ำน
๑๘๖ ร.อ. วิสุทธ์ิ  ไชยเนตร ยศ.ทอ. ผ่ำน
๑๘๗ ร.อ. สมชำย  สมปรีดำ ยศ.ทอ. ผ่ำน
๑๘๘ ร.อ. สุนทร  เนียมปำน ยศ.ทอ. ผ่ำน
๑๘๙ น.ท. สมศักด์ิ  ประศำสน์ธรรม รร.นนก. ผ่ำน
๑๙๐ น.ต.หญิง พัชสริยำ  โปร่งจันทึก รร.นนก. ผ่ำน
๑๙๑ ร.อ. ชิตษณุ  โพธ์ิย้อย รร.นนก. ผ่ำน
๑๙๒ ร.อ. จิรภัทร  ลดำวัลย์ รร.นนก. ผ่ำน
๑๙๓ ร.อ. วิศรุต  พลเสนำ ศซบ.ทอ. ผ่ำน
๑๙๔ ร.อ.หญิง ทิพวรรณ  แสงพระอินทร์ ศปอว.ทอ. ผ่ำน
๑๙๕ ร.อ.หญิง ณัฐนันท์  เมตตำนนท์ ศวอ.ทอ. ผ่ำน
๑๙๖ ร.อ. วิจักษณ์  สองจันทร์ ศวอ.ทอ. ผ่ำน
๑๙๗ ร.อ.หญิง ศิริพร สุขกุล ศวอ.ทอ. ผ่ำน
๑๙๘ ร.อ. ภำนุวัฒน์  สำยประเสริฐ สก.ทอ. ผ่ำน
๑๙๙ ร.อ.หญิง ณิชำภัทร  มุ่งกำร สก.ทอ. ผ่ำน
๒๐๐ ร.อ. สมเจตน์  วิสำหะชน สก.ทอ. ผ่ำน
๒๐๑ ร.อ.หญิง นงนุช  แสนรำช สก.ทอ. ผ่ำน



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษเพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ

หลักสูตรนำยทหำรอำกำศอำวุโส รุ่นท่ี ๗๗ และหลักสูตรนำยทหำรช้ันผู้บังคับฝูงรุ่นท่ี ๑๓๗ ทดสอบเม่ือ ๘ และ ๑๐ ก.พ.๖๔

๒๐๒ ร.อ.หญิง กนกรัตน์  ปำนสกุล สตน.ทอ. ผ่ำน
๒๐๓ ร.อ.หญิง เดือนเพ็ญ  แย้มเป่ียม สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๒๐๔ ร.อ. รัศมี  จันทร์ตอน สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๒๐๕ ร.อ.หญิง ดำริณ  นำวำวิเศษ สนภ.ทอ. ผ่ำน
๒๐๖ ร.อ.หญิง สุมำลัย  พัวสุวรรณ สนภ.ทอ. ผ่ำน
๒๐๗ ร.อ.หญิง ปริย  มงคลชำติ สนภ.ทอ. ผ่ำน
๒๐๘ ร.อ. โอสถ  บุญแท้ สนภ.ทอ. ผ่ำน
๒๐๙ น.ต.หญิง ศุภรรจิต  ทับหิรัญ สบ.ทอ. ผ่ำน
๒๑๐ ร.อ. อำทิตย์  น่ิมวัฒนำ สบ.ทอ. ผ่ำน
๒๑๑ ร.อ.หญิง ณหทัย  เนตรบังอร สบ.ทอ. ผ่ำน
๒๑๒ ร.อ. พัชลี  เขตกระโทก สบ.ทอ. ผ่ำน
๒๑๓ ร.อ. สน่ัน  รักเรือง สบ.ทอ. ผ่ำน
๒๑๔ ร.อ. ชำญยุทธ  สมชัย สบ.ทอ. ผ่ำน
๒๑๕ ร.อ. บริพัตร  รัชนีพันธ์ สบน.ทอ. ผ่ำน
๒๑๖ ร.อ.หญิง วิรำรัตน์  มัสมี สปช.ทอ. ผ่ำน
๒๑๗ ร.อ.หญิง ศศิธร  ขันจอก สปช.ทอ. ผ่ำน
๒๑๘ ร.อ.หญิง วิภวำนี  ทองสถิตย์ สปช.ทอ. ผ่ำน
๒๑๙ ร.อ.หญิง นุสรำ  สุวรรณดี สปช.ทอ. ผ่ำน
๒๒๐ ร.อ.หญิง วัชรี  อยู่เย็น สปช.ทอ. ผ่ำน
๒๒๑ ร.อ. ศำนติ  จ้อยส ำเภำ สปช.ทอ. ผ่ำน
๒๒๒ ร.อ.หญิง ภิญญำนิษฐ์  สิทธำหิรัญเกษม สพ.ทอ. ผ่ำน
๒๒๓ น.ท.หญิง ณัชชำ  สุขประเสริฐ สลก.ทอ. ผ่ำน
๒๒๔ น.ท.หญิง วรำรัตน์  อินทับทิม สวบ.ทอ. ผ่ำน
๒๒๕ น.ท. อำนนท์  ธรรมำนุรักษ์กิจ สวบ.ทอ. ผ่ำน
๒๒๖ ร.อ.หญิง ศศิภัสสร์  เสนะวงษ์ สวบ.ทอ. ผ่ำน
๒๒๗ ร.อ. สมนึก  อยู่สุข สวบ.ทอ. ผ่ำน
๒๒๘ น.ท. ธีระ สำยใหม่ สอ.ทอ. ผ่ำน
๒๒๙ น.ท. วจิระ  ทองดำษ สอ.ทอ. ผ่ำน
๒๓๐ น.ต. นุกูล  ภู่ย้ิม สอ.ทอ. ผ่ำน
๒๓๑ ร.อ. สมพร  คุ้มเมือง สอ.ทอ. ผ่ำน
๒๓๒ ร.อ. สุวรรณ  เกษรพันธ์ สอ.ทอ. ผ่ำน
๒๓๓ ร.อ.หญิง จุฑำรัตน์  ร่ืนบรรเทิง สอ.ทอ. ผ่ำน
๒๓๔ ร.อ. ธนินทร์  ธรรมรักษ์ สอ.ทอ. ผ่ำน
๒๓๕ ร.อ. พรชัย  นุชผ่องใส สอ.ทอ. ผ่ำน
๒๓๖ ร.อ. อนุรักษ์  วงษ์ต่วน สอ.ทอ. ผ่ำน
๒๓๗ น.ต. ปรีชำ  มีโต อย. ผ่ำน



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษเพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ
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๒๓๘ ร.อ. ปัญญ์  เอกะกุล อย. ผ่ำน
๒๓๙ ร.อ. ภำนุวัฒน์  วัฒนจินดำ อย. ผ่ำน
๒๔๐ ร.อ. ชัช  สุขประเสริฐ อย. ผ่ำน
๒๔๑ ร.อ. ภำกร  พำนิชยำนนท์ อย. ผ่ำน
๒๔๒ ร.อ. พงศกร  นำมจิต อย. ผ่ำน
๒๔๓ ร.อ. สมำน  จันทร์ทอง อย. ผ่ำน
๒๔๔ ร.อ. อนุพงษ์ นำควะโร อย. ผ่ำน
๒๔๕ ร.อ. ไกรยศ   เหย่ียวประยูร อย. ผ่ำน
๒๔๖ ร.อ. มณฑล  ศรีประเสริฐ อย. ผ่ำน
๒๔๗ ร.อ. รณภูมิ  บริบูรณ์ อย. ผ่ำน
๒๔๘ ร.อ. ชัยยง กำรชัญกำศ อย. ผ่ำน
๒๔๙ ร.อ. ธภัทร  สิงห์โตแก้ว อย. ผ่ำน

ขอรับรองว่ำถูกต้อง
              (ลงช่ือ)   น.อ.หญิง วำสนำ  สงวนพวก
                                    ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.
                                      ๑๗ ก.พ.๖๔


