
ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑ ร.อ.หญิง วันนิสา มีชัย กง.ทอ. ผ่าน

๒ ร.อ.หญิง วันเพ็ญ หัดสันเทียะ กง.ทอ. ผ่าน

๓ ร.อ.หญิง อรนุช ศรีชัยศิริเวช กง.ทอ. ผ่าน

๔ ร.อ.หญิง ปิยะกานต์  อยู่เย็น กง.ทอ. ผ่าน

๕ ร.อ. พงศธร อุ่นนันกาศ กพ.ทอ. ผ่าน

๖ ร.อ. เฉลิมศักด์ิ ใยเจริญ กพ.ทอ. ผ่าน

๗ ร.อ.หญิง ดวงพร หงสกุล กพ.ทอ. ผ่าน

๘ ร.อ. ชยพัทธ์  ทวีศรี กร.ทอ. ผ่าน

๙ น.ท.หญิง ศิริกันยา  ปวงสุข กร.ทอ. ผ่าน

๑๐ ร.อ. กิตติพงศ์ น้อยกลัด กร.ทอ. ผ่าน

๑๑ ร.อ.หญิง วิวัสวัน เปล่งวิทยา กร.ทอ. ผ่าน

๑๒ ร.อ. กิตติ  สุขเกษม กร.ทอ. ผ่าน

๑๓ น.ท.หญิง จิรายุ  ด้วงนุ้ย กร.ทอ. ผ่าน

๑๔ ร.อ.หญิง วัชรากรณ์ ภัทรสุขศิริ ขว.ทอ. ผ่าน

๑๕ ร.อ. ชัยนิรันดร์ อินทนนท์ ขว.ทอ. ผ่าน

๑๖ ร.อ.หญิง ปานรัชต์ พุฒิพิสิฐเชฐ ขว.ทอ. ผ่าน

๑๗ ร.อ. รวินท์ เย็นเปรม ขว.ทอ. ผ่าน

๑๘ ร.อ.หญิง รวมพร สุนทรพฤกษ์ ขว.ทอ. ผ่าน

๑๙ ร.อ.หญิง สุขุมาล  เคลลี ขว.ทอ. ผ่าน

๒๐ ร.อ. ชยพล  ฤทัยธรรม จร.ทอ. ผ่าน

๒๑ ร.อ. รัฐพล  พลจันทึก คปอ. ผ่าน

๒๒ ร.อ. ประวิทย์ ประสงค์เงิน ชย.ทอ. ผ่าน

๒๓ ร.อ. คธาวุธ  จอมแปง ชย.ทอ. ผ่าน

๒๔ ร.อ. กิตติชัย เล้ียงสมบูรณ์ ชย.ทอ. ผ่าน

๒๕ ร.อ. สุทธิรัตน์ มัณยากาศ ชย.ทอ. ผ่าน

๒๖ ร.อ. สมรรถภณ โพธ์ิทอง ชย.ทอ. ผ่าน

๒๗ ร.อ. สันติ  ต้ังจิตต์ ชอ. ผ่าน

๒๘ ร.อ. อัษฎาวุธ  ดวงจิตร์ ชอ. ผ่าน

๒๙ ร.อ. สิรภพ เกตุสวัสด์ิ ชอ. ผ่าน

๓๐ ร.อ. นพิน วรรณศุภ ชอ. ผ่าน

๓๑ ร.อ. ชนมะพัฒน์ ศรีกุลชัยภัทร ชอ. ผ่าน

                รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ

 เพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำในสถำนศึกษำของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจ ำปี ๖๔  (ใช้ผลกำรทดสอบเดิม)
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                รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ

 เพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำในสถำนศึกษำของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจ ำปี ๖๔  (ใช้ผลกำรทดสอบเดิม)

๓๒ ร.อ. ธนภัทร ฝ้ันมงคล ทสส.ทอ. ผ่าน

๓๓ ร.อ.หญิง ชบา โพธ์ิมณี ทสส.ทอ. ผ่าน

๓๔ ร.อ. นฤภัทร เกตุเนียม ทสส.ทอ. ผ่าน

๓๕ ร.อ. ศุภกร  เกษแย้ม บก.ทอ. ผ่าน

๓๖ ร.อ. ธรรมนูญ เอ็นดู บน.๑ ผ่าน

๓๗ ร.อ. กรกต สืบศรีชัย บน.๑ ผ่าน

๓๘ ร.อ. ฑยมงคล ริรัตนพงษ์ บน.๑ ผ่าน

๓๙ ร.อ. พรต ศิลาคม บน.๒ ผ่าน

๔๐ ร.อ.หญิง ณัชสิปางค์ ชัชชญาธร บน.๒ ผ่าน

๔๑ ร.อ.หญิง อวิกา เกียรติยศสกุล บน.๒๑ ผ่าน

๔๒ ร.อ. วรฉัตร นาอุบล บน.๒๓ ผ่าน

๔๓ ร.อ. ครรชิต  โพธ์ิแก้ว บน.๒๓ ผ่าน

๔๔ ร.อ. ณรงค์ ไชยชาติ บน.๒๓ ผ่าน

๔๕ ร.อ. ธนิส  บุญยานาม บน.๒๓ ผ่าน

๔๖ ร.อ. ไกรศร  ศรีสาคร บน.๒๓ ผ่าน

๔๗ ร.อ. ภุชงค์ ชัยภูมิ บน.๒๓ ผ่าน

๔๘ ร.อ. ทรงกลด มนตรีโพธ์ิ บน.๒๓ ผ่าน

๔๙ ร.อ. ธนิส   บุญยานาม บน.๒๓ ผ่าน

๕๐ ร.อ. สุทัศน์  โพธ์ิขี บน.๒๓ ผ่าน

๕๑ ร.อ. ชัยณรงค์ จันทร์พงษ์ บน.๔ ผ่าน

๕๒ ร.อ. สุพจน์ ปัญญาแหลม บน.๔ ผ่าน

๕๓ ร.อ. ชัยนาม  ธรรมพิงค์ บน.๔๑ ผ่าน

๕๔ ร.อ. บุญเลิศ  อ่อนไทย บน.๔๑ ผ่าน

๕๕ น.ท.หญิง เนตรจันทร์  เปียจอย บน.๖ ผ่าน

๕๖ ร.อ. ศิวศิษฐ มณีโชติ บน.๖ ผ่าน

๕๗ ร.อ. จงกล ร่ืนจิตต์ บน.๖ ผ่าน

๕๘ ร.อ. ธนพัฒน์ บุรีรักษ์ บน.๖ ผ่าน

๕๙ ร.อ. วี ระวัฒน์  มุ่งการดี บน.๖ ผ่าน

๖๐ ร.อ. พฤกษ์ บุณยะวรรธนะ บน.๖ ผ่าน

๖๑ ร.อ. ทรงกลด แก้วขาว บน.๖ ผ่าน

๖๒ ร.อ. เมธี จิตต๋ชุ่ม บน.๖ ผ่าน
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๖๓ ร.อ. สุทธิวุธ สุขคง บน.๖ ผ่าน

๖๔ ร.อ. พันธ์ชนก  สิริกรรณะ บน.๖ ผ่าน

๖๕ ร.อ. นภดล ชลประทาน บน.๗ ผ่าน

๖๖ น.ท. ยรรยง โทนหงษา พอ. ผ่าน

๖๗ ร.อ. สมชาย สุขสวัสด์ิ พอ. ผ่าน

๖๘ ร.อ.หญิง กษิรา นวรัตนากร พอ. ผ่าน

๖๙ ร.อ.หญิง ประภาไพ  ศรีสุข พอ. ผ่าน

๗๐ ร.อ.หญิง เดือนฉาย  ช่างย้อม พอ. ผ่าน

๗๑ ร.อ.หญิง เครือวัลย์ เทศสมบูรณ์ พอ. ผ่าน

๗๒ ร.อ.หญิง ฉัตรนันท์  ขันทีท้าว พอ. ผ่าน

๗๓ ร.อ.หญิง อภิญญา เอ่ียมส าอางค์ พอ. ผ่าน

๗๔ ร.อ. อ านาจ จรัสเดชารัก พอ. ผ่าน

๗๕ น.ต.หญิง อารีรัตน์ บุญชู  พอ. ผ่าน

๗๖ ร.อ.หญิง ศศพินท์ุ สุทธิบุณยพันธ์ พอ. ผ่าน

๗๗ ร.อ.หญิง นฤมล  บุญฤทธ์ิ พอ. ผ่าน

๗๘ ร.อ.หญิง ธิดาวรรณ  หวลอาวรณ์ พอ. ผ่าน

๗๙ ร.อ.หญิง ศิรินภา  ฉัตรเงิน พอ. ผ่าน

๘๐ ร.อ.หญิง ปวีณ์สุดา ภูตีกา พอ. ผ่าน

๘๑ ร.อ.หญิง ชาลิสา  นุชาดี พอ. ผ่าน

๘๒ ร.อ.หญิง พิมพา โพธ์ิ แก้ว พอ. ผ่าน

๘๓ ร.อ. ภิญโญ ศุภมงคล พอ. ผ่าน

๘๔ ร.อ.หญิง อรพธู ปรีดาพันธ์ พอ. ผ่าน

๘๕ ร.อ.หญิง ประภาไพ ศรีสุข พอ. ผ่าน

๘๖ ร.อ.หญิง เดือนฉาย ช่างย้อม พอ. ผ่าน

๘๗ ร.อ.หญิง นิรมล นาคประเสริฐ พอ. ผ่าน

๘๘ ร.อ. ศรายุทธ  สาลาด รร.การบิน ผ่าน

๘๙ ร.อ. ศตภร ทรัพย์ทิม สน.ผบ.ดม. ผ่าน

๙๐ ร.อ. สมพร  เกตุพ่อค้า สน.ผบ.ดม. ผ่าน

๙๑ ร.อ.หญิง สมทรง  ชะอ้อนชม สน.ผบ.ดม. ผ่าน

๙๒ ร.อ. ประจบ  ด้วงเอียด สน.ผบ.ดม. ผ่าน

๙๓ ร.อ. พจวิน พรเบ็ญจา สพ.ทอ. ผ่าน
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๙๔ ร.อ.หญิง ณัฐณิชา  ชมพะนันทน์ สลก.ทอ. ผ่าน

๙๕ ร.อ.หญิง ภวินทรา แก้วเจริญ สลก.ทอ. ผ่าน
๙๖ ร.อ. วศิน  ช่างประดับ สอ.ทอ. ผ่าน
๙๗ ร.อ. จตุรงค์  ป่ีบัว สอ.ทอ. ผ่าน
๙๘ ร.อ. ประภุวัฒน์  อิสระพัฒนกุล สอ.ทอ. ผ่าน
๙๙ น.ต.หญิง วรรณวลัย รังสิยะวัฒน์ อย. ผ่าน

๑๐๐ ร.อ.หญิง กาญจนา เกิดสุข อย. ผ่าน
๑๐๑ ร.อ. บรรลัง  แสนสุด อย. ผ่าน
๑๐๒ ร.อ. ชิษณุ  พงศ์หริณ อย. ผ่าน
๑๐๓ ร.อ. ธีรพงศ์  ทองเพ่ิม อย. ผ่าน
๑๐๔ ร.อ. ชนันต์ ภู่ไพบูลย์ อย. ผ่าน
๑๐๕ ร.อ. เดชาพล บุนนาค อย. ผ่าน
๑๐๖ น.ต.หญิง อภิลักษณา กล่ินสุดใจ ศปอว.ทอ. ผ่าน

ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑ ร.อ. จุลทิพ สัชฌกร ขว.ทอ. ผ่าน
๒ ร.อ.หญิง มทิรา  ปิยะอิศรากุล ขว.ทอ. ผ่าน
๓ ร.อ. สิทธิชัย  อนุแสน รร.นนก. ผ่าน
๔ ร.อ. พงษ์พัฒน์  วงศ์ศักด์ิดี สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๕ ร.อ. พจวิน  พรเบ็ญจา สพ.ทอ. ผ่าน

ขอรับรองว่าถูกต้อง
              (ลงช่ือ)   น.อ.หญิง วาสนา  สงวนพวก
                                    ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.
                                      ๒๕ ก.พ.๖๔
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(ใช้ผลกำรทดสอบเดิม - เพ่ิมเติม)


