
ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑ ๑ ร.อ.หญิง วันเพ็ญ หัดสันเทียะ กง.ทอ.

๒ ๒ ร.อ.หญิง อรนุช ศรีชัยศิริเวช กง.ทอ.

๓ ๓ น.ต. อนุวัฒน์ พำนิช กง.ทอ.
๔ ๔ ร.อ. วีระ จีรรัชต์ กง.ทอ.

๕ ๕ น.ต. วรพล ภูวจินดำ กร.ทอ.
๖ ๖ น.อ. ปิยะ พลนำวี กร.ทอ.
๗ ๗ ร.อ. กิตติ สุขเกษม กร.ทอ.
๘ ๘ น.อ. เศกศักด์ิ ไวว่อง กร.ทอ.
๙ ๙ น.อ. นพกิจ เนียมทรัพย์ ขส.ทอ.

๑๐ ๑๐ ร.อ. ประณต ทองสงวน คปอ.

๑๑ ๑๑ ร.อ. สมบัติ จุลมัญลิก คปอ.
๑๒ ๑๒ น.ต. ณัฐภัทร จ่ันครุฑ คปอ.
๑๓ ๑๓ น.ต. วีระวัฒน์ ฝำระมี ขส.ทอ.

๑๔ ๑๔ น.ต. บรรยง ว่องเกษกิจ ชย.ทอ.

๑๕ ๑๕ ร.อ. จิรวัฒน์ มูลดี ชย.ทอ.
๑๖ ๑๖ ร.อ. ประวิทย์ ประสงค์เงิน ชย.ทอ.
๑๗ ๑๗ ร.อ. กิตติชัย เล้ียงสมบูรณ์ ชย.ทอ.
๑๘ ๑๘ ร.อ. สุทธิรัตน์ มัณยำกำศ ชย.ทอ.
๑๙ ๑๙ ร.อ. สมรรถภณ โพธ์ิทอง ชย.ทอ.
๒๐ ๒๐ ร.อ.หญิง สมศิริ จิตรประเสริฐ ชย.ทอ.
๒๑ ๒๑ ร.อ. ทัศพงษ์ พันธ์ธรรม ชย.ทอ.
๒๒ ๒๒ น.ท. สุรชัย ข ำสุวรรณ ชย.ทอ.
๒๓ ๒๓ น.อ. ภิพัฒน์ กรป้องกัน ชย.ทอ.
๒๔ ๒๔ น.อ. เชำวรัตน์ฺ เหมสมิติ ชย.ทอ.
๒๕ ๒๕ ร.อ. สิรภพ เกตุสวัสด์ิ ชอ.
๒๖ ๒๖ น.อ. ทวีเดช พรมไทย ชอ.
๒๗ ๒๗ น.อ. อมรพงศ์ เอ่ียมสะอำด ชอ.
๒๘ ๒๘ น.อ. นิพล ขุนทอง ชอ.
๒๙ ๒๙ ร.อ. สันติ ต้ังจิตต์ ชอ.
๓๐ ๓๐ ร.อ. วรเชษฐ เอ่ียมอ่ิม ชอ.
๓๑ ๓๑ น.อ. พรชัย ภัควันต์ ทสส.ทอ.
๓๒ ๓๒ น.อ. ดนุพนธ์ ละม้ำยข ำ พธ.ทอ.
๓๓ ๓๓ น.ท. ธีรัชย์ ช่ืนใจ ยศ.ทอ.
๓๔ ๓๔ ร.อ.หญิง บุษยำ ยงอำหำร ยศ.ทอ.
๓๕ ๓๕ น.ต.หญิง อรนิตย์ นำคเก้ือ ยศ.ทอ.
๓๖ ๓๖ น.อ. สุรพัฒน์ เทียมเทียบรัตน์ ยศ.ทอ.
๓๗ ๓๗ น.ท. ธีระพันธ์ ทองบำล ยศ.ทอ.
๓๘ ๓๘ ร.อ. ศุภเลิศ เลิศกำญจนศักด์ิ ศวอ.ทอ.
๓๙ ๓๙ น.ต. เฉลิมพล พุดศรี ศวอ.ทอ.
๔๐ ๔๐ น.ต. วันชัย แป้นอุดม ศวอ.ทอ.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

เพ่ือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ. และหน่วยนอก ทอ.ประจ าปี ๖๔  ทดสอบ ๕ มิ.ย.๖๓,  ๐๙๐๐  ณ ห้องเรียนรวมช้ัน ๒



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๔๑ ๑ น.ท. ณัฐพงศ์ เสนำนันท์ สธน.ทอ.
๔๒ ๒ ร.อ.หญิง เดือนเพ็ญ แย้มเป่ียม สน.ผบ.ดม.
๔๓ ๓ น.อ. กิตติพงษ์ บัวเสถียร สน.ผบ.ดม.
๔๔ ๔ น.ต. ณัฏฐำวัฒน์ อ่อนอนงค์ สน.ผบ.ดม.
๔๕ ๕ ร.อ.หญิง เลอลักษณ์ ธินิศิริ สบ.ทอ.
๔๖ ๖ น.ต. ถนอม สดส่ำน สบ.ทอ.
๔๗ ๗ น.ต. พุทธิพงศ์ คัมภิรำนนท์ สพ.ทอ.
๔๘ ๘ น.อ. ศุฏ์ฐกรณ์ เสำวพันธ์ สพ.ทอ.
๔๙ ๙ น.อ. ยงยุทธ จรสำย สพ.ทอ.
๕๐ ๑๐ ร.อ.หญิง ภิญญำนิษฐ์ สิทธำหิรัญเกษม สพ.ทอ.

ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๕๑ ๑ ร.อ. ชลทิศ กรุดเท่ียง สพ.ทอ.
๕๒ ๒ ร.อ.หญิง ภวินทรำ แก้วเจริญ สลก.ทอ.
๕๓ ๓ ร.อ. ประภูวัฒน์ อิสระพัฒนกุล สอ.ทอ.
๕๔ ๔ ร.อ. จตุรงค์ ป่ีบัว สอ.ทอ.
๕๕ ๕ ร.อ. ธิติพงษ์ มณีวรรณ สอ.ทอ.
๕๖ ๖ น.ต. ปิยะวัฐ สุดศรี สอ.ทอ.
๕๗ ๗ น.อ. เทวินทร์ บุญพลอบสมบัติ สอ.ทอ.
๕๘ ๘ ร.อ. วศิน ช่ำงประดับ สอ.ทอ.
๕๙ ๙ น.อ. สมภพ อยู่นุช สอ.ทอ.
๖๐ ๑๐ น.อ. อนุโชต วุฒิพรพงษ์ สอ.ทอ.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

เพ่ือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ. และหน่วยนอก ทอ.ประจ าปี ๖๔   ทดสอบ ๕ มิ.ย.๖๓,  ๐๙๐๐  ณ ห้องเรียน ๒๐๑

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
เพ่ือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ. และหน่วยนอก ทอ.ประจ าปี ๖๔   ทดสอบ ๕ มิ.ย.๖๓,  ๐๙๐๐  ณ ห้องเรียน ๒๐๒



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๖๑ ๑ น.อ. สมภพ อยู่นุช สอ.ทอ.
๖๒ ๒ น.อ. วัชรพงศ์ ธรรมรักษ์ สอ.ทอ.
๖๓ ๓ น.ต. อภิชำติ ซังยัง อย.
๖๔ ๔ ร.อ. วิรัช วิรชัชติกุล อย.
๖๕ ๕ น.ต. นิทัสน์ เจริญกิจ อย.
๖๖ ๖ ร.อ. เดชำพล บุนนำค อย.
๖๗ ๗ ร.อ. ธีรพงศ์ ทองเพ่ิม อย.
๖๘ ๘ น.ต. เรวัตร ชุบทอง อย.
๖๙ ๙ ร.อ. ไกรยศ เหย่ียวประยูร อย.
๗๐ ๑๐ น.ต.หญิง วรรณวลัย รังสิยะวัฒน์ อย.
๗๑ ๑๑ น.ต.หญิง จิรภัทร์ ศักด์ิ สิทธ์ิ บน.๑
๗๒ ๑๒ น.ต. อริญชย์ แก้วทรง บน.๑
๗๓ ๑๓ ร.อ. ณัฏฐวัฒน์ วงศ์ธนวสุ บน.๑
๗๔ ๑๔ ร.อ. สุรชัย ศิริรัตน์ บน.๑
๗๕ ๑๕ น.ต. มนูญ จงคอยกลำง บน.๑
๗๖ ๑๖ ร.อ.หญิง อ ำพรรณ สมดี บน.๑
๗๗ ๑๗ ร.อ. วรพจน์ ชำติมนตรี บน.๑
๗๘ ๑๘ น.ต. กันตินันท์ ประดับมุข บน.๒
๗๙ ๑๙ น.อ. นภสินธ์ุ อินแสน บน.๒
๘๐ ๒๐ น.ต. กิรทัด นีระเสน บน.๒
๘๑ ๒๑ น.ท. ธนภัทร สุนทรนนท์ บน.๒
๘๒ ๒๒ ร.อ. สุชำติ ชำสะอำด บน.๒
๘๓ ๒๓ น.ต. สุนทร ค ำตัน บน.๒๑
๘๔ ๒๔ ร.อ. ธันวำ ศุภสร บน.๒๑
๘๕ ๒๕ ร.อ. ครรชิต โพธ์ิแก้ว บน.๒๓
๘๖ ๒๖ ร.อ.หญิง อุษณีย์ สถิตย์พงษ์ บน.๔
๘๗ ๒๗ น.ท. ชัชนันท์ กันภัย บน.๔
๘๘ ๒๘ ร.อ. อดิศักด์ิ เจียมจิต บน.๔
๘๙ ๒๙ ร.อ. สุกฤษฏ์ิ กำญจนำนนท์กุล บน.๔
๙๐ ๓๐ ร.อ. ชัยณรงค์ จันทร์พงษ์ บน.๔

๙๑ ๓๑ น.ท. จำรุพัฒน์ ทวีพัฒนะพงศ์ บน.๔
๙๒ ๓๒ น.ท. สรวิชญ์ พงษ์เพ็ง บน.๔
๙๓ ๓๓ ร.อ. สุพจน์ ปัญญำแหลม บน.๔
๙๔ ๓๔ ร.อ. บัลลัง อินทะวงค์ บน.๔๑
๙๕ ๓๕ ร.อ. ชัยนำม ธรรมพิงค์ บน.๔๑
๙๖ ๓๖ ร.อ. เตชนิธิ กล่ำวสุนทร บน.๔๖
๙๗ ๓๗ น.ต. ต่อพงศ์ ตระกูลสันติไมตรี บน.๔๖
๙๘ ๓๘ ร.อ. สวโรจน์ ไชยสิริศุภสิน บน.๕
๙๙ ๓๙ น.ต. นุกูล กล่ินนำคธนกร บน.๕

๑๐๐ ๔๐ น.ต. สุทธิชัย ศรีทองอุทัย บน.๕

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
เพ่ือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ. และหน่วยนอก ทอ.ประจ าปี ๖๔  ทดสอบ ๕ มิ.ย.๖๓,  ๑๑๐๐  ณ ห้องเรียนรวมช้ัน ๒



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑๐๑ ๑ ร.อ. สุรศฟักด์ิ ก ำเหนิดเกำะ บน.๗
๑๐๒ ๒ ร.อ. สุวิน อุไกรหงสำ รร.กำรบิน
๑๐๓ ๓ ร.อ. ศรำยุทธ สำลำด รร.กำรบิน
๑๐๔ ๔ ร.อ. สินชัย โล้หนู รร.กำรบิน
๑๐๕ ๕ น.อ. วีระชน เพ็ญศรี รร.กำรบิน
๑๐๖ ๖ ร.อ. ปรำโมทย์ สุขศิริศักด์ิ รร.นนก.
๑๐๗ ๗ ร.อ. สิทธิชัย อนุแสน รร.นนก.
๑๐๘ ๘ น.ต. โชคชัย แจ่มอ ำพร รร.นนก.
๑๐๙ ๙ น.ต. นเรศ สิริวรำวุธ รร.นนก.
๑๑๐ ๑๐ น.ท. ณัทกร พรำหมอ้น รร.นนก.

ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑๑๑ ๑ น.ต. เมษัณฑ์ ธรรมวิชัย รร.นนก.
๑๑๒ ๒ น.ต. ธนิษฐ์ ธรรมปัญญำสกุล รร.นนก.
๑๑๓ ๓ น.ท. ฐำปนัต บัวภิบำล รร.นนก.
๑๑๔ ๔ น.ท. วรำกรณ์ พูลจันทร์ รร.นนก.
๑๑๕ ๕ น.อ. พิเชฐ น้อยผล จร.ทอ.
๑๑๖ ๖ ร.อ.หญิง ดวงพร หงสกุล กพ.ทอ.
๑๑๗ ๗ น.อ. พร้อมรบ จันทร์โฉม บน.๖
๑๑๘ ๘ น.อ. สัจจวัฒน์ วรุณวัชรินทร์ สก.ทอ.
๑๑๙ ๙ ร.อ.หญิง นฤมล บุญฤทธ์ิ พอ.
๑๒๐ ๑๐ ร.อ.หญิง ทัศนีย์ หลีใจ พอ.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
เพ่ือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ. และหน่วยนอก ทอ.ประจ าปี ๖๔    ทดสอบ ๕ มิ.ย.๖๓,  ๑๑๐๐  ณ ห้องเรียน ๒๐๑

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
เพ่ือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ. และหน่วยนอก ทอ.ประจ าปี ๖๔   ทดสอบ ๕ มิ.ย.๖๓,  ๑๑๐๐  ณ ห้องเรียน ๒๐๒



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑๒๑ ๑ ร.อ.หญิง ภูรินุช ศำลำกิจ พอ.
๑๒๒ ๒ ร.อ.หญิง วลัยกร แทนศรรำม พอ.
๑๒๓ ๓ ร.อ.หญิง ศิรินภำ ฉัตรเงิน พอ.
๑๒๔ ๔ ร.อ. ธรรมนูญ นำคเสนีย์ พอ.
๑๒๕ ๕ น.ต. รัฐวัลลภ โสมะนันทน์ พอ.
๑๒๖ ๖ น.ท.หญิง ฐิติพร ฟำงสะอำด พอ.
๑๒๗ ๗ น.อ. บุญชัย สุธีสุนทรธรรม พอ.
๑๒๘ ๘ ร.อ.หญิง ประภำไพ ศรีสุข พอ.
๑๒๙ ๙ ร.อ. ณัฐพล เลิศกำรค้ำสุข พอ.
๑๓๐ ๑๐ น.ต. สมศักด์ื ประศำสน์ธรรม พอ.
๑๓๑ ๑๑ ร.อ.หญิง พิมพำ โพธ์ิ แก้ว พอ.
๑๓๒ ๑๒ น.อ. กฤติ ร่ืนอำรมณ์ พอ.
๑๓๓ ๑๓ ร.อ. พัชรวัฒน์ โกสิตงำมดีวงศ์ พอ.
๑๓๔ ๑๔ ร.อ. วรวิทย์ อ๊ึงบ ำรุงพันธ์ุ พอ.
๑๓๕ ๑๕ ร.อ.หญิง วรรษมน ถิระศุภะ พอ.
๑๓๖ ๑๖ ร.อ.หญิง ณิชนันทน์ สันติกุล พอ.
๑๓๗ ๑๗ น.ท. อภินันท์ อวัยวำนนท์ พอ.
๑๓๘ ๑๘ น.ต.หญิง สุรีย์ อยู่วรรณกุล พอ.
๑๓๙ ๑๙ ร.อ. ภิญโญ ศุภมงคล พอ.
๑๔๐ ๒๐ ร.อ.หญิง สุมนมำลย์ วิจิตรรุ่งเรือง  พอ.
๑๔๑ ๒๑ ร.อ.หญิง ชำลิสำ บุญเกียรติพล พอ.
๑๔๒ ๒๒ น.ต.หญิง นำฏยำ เก้ือกูลรัฐ พอ.
๑๔๓ ๒๓ น.ท. ศุภวิช เหลืองภัทรวงศ์ พอ.
๑๔๔ ๒๔ ร.อ. เฉลียว หำญวิชำ พอ.
๑๔๕ ๒๕ ร.อ. ประพันธ์ สอดสุข พอ.
๑๔๖ ๒๖ ร.อ.หญิง กษิรำ นวรัตนำกร พอ.
๑๔๗ ๒๗ ร.อ.หญิง เดือนฉำย ช่ำงย้อม พอ.

๒๘
๒๙
๓๐

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
เพ่ือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ. และหน่วยนอก ทอ.ประจ าปี ๖๔   ทดสอบ ๕ มิ.ย.๖๓,  ๑๓๓๐  ห้องเรียนรวม



แนวทางปฏิบัติในการจัดการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ ตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ศภษ.ยศ.ทอ. 

 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง คัดกรองผู้ท่ีมาจากพื้นท่ีเส่ียง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของผู้เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ 
๑.  การจัดห้องทดสอบ 
 ๑.๑  ห้องทดสอบจ านวน ๓ ห้อง แบ่งออกเป็นห้องละ ๔๐ คน ๑ ห้อง และห้องละ ๑๐ คน ๒ ห้อง 
 ๑.๒  จัดท่ีนั่งในห้องทดสอบ โดยเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
      ๑.๓  งดการใช้หูฟังในการทดสอบ 
๒.  จัดการทดสอบทุกวันตามวันและเวลาที่ก าหนด ด าเนินการสอบวันละ ๓ รอบ ดังนี้  
 ๒.๑  รอบท่ี ๑ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๐๐๐  
 ๒.๒  รอบท่ี ๒ เวลา ๑๑๐๐ – ๑๒๐๐  
 ๒.๓  รอบท่ี ๓ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๔๓๐ 
๓.  มาตรการตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
 ๓.๑  ท าความสะอาดห้องทดสอบทันทีหลังจากทดสอบเสร็จแล้วในแต่ละรอบด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือโรค 
 ๓.๒  ผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้ควบคุมการทดสอบ และจนท.ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน    
 ๓.๓  จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณจุดคัดกรอง และห้องทดสอบทุกห้อง ส าหรับผู้เข้ารับการทดสอบ 
ผู้ควบคุมการทดสอบ และ จนท.ท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบ 
 ๓.๔  จัดให้มีสบู่ล้างมือ กระดาษเช็ดมือ ในห้องน้ าทุกช้ันของอาคาร ศภษ.ยศ.ทอ. 
 ๓.๕  จัดให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิทุกวัน ผู้ท่ีมีอาการไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ   
เจ็บคอ จาม  มีน้ ามูก แนะน าให้ไปพบแพทย์ และงดการเข้าห้องทดสอบจนกว่าจะหายป่วย ในกรณีของผู้เข้ารับการ
ทดสอบท่ีไม่พบอาการดังกล่าว ให้จัดท าสัญลักษณ์ติดประจ าตัวผู้นั้นให้เห็นชัดเจนก่อนเข้าห้องทดสอบ 
 ๓.๖  การยืนรอเพื่อเข้าจุดคัดกรอง ให้ยืนเข้าแถวตามจ านวนคนท่ีก าหนด ตามรายช่ือ และตามรอบท่ีเข้าทดสอบ
ของวันนั้น ๆ มีระยะต่อระยะเคียงห่างกัน ๑ เมตร โดยจะมีการก าหนดจุดยืนแบ่งระยะ พร้อมจัดเจ้าหน้าท่ีควบคุม   
การคัดกรอง 
 ๓.๗  ผู้เข้ารับการทดสอบท่ีมารอเพื่อเข้าท าการทดสอบในรอบต่อไป ให้รอภายนอกอาคาร ศภษ.ยศ.ทอ. เนื่องจาก
พื้นท่ีไม่เพียงพอในการรองรับต่อจ านวนผู้เข้ารับการทดสอบ เมื่อต้องนั่งเว้นระยะห่างตามแนวทางป้องกันฯ 
๔.  ผู้เข้ารับการทดสอบทุกคนต้องเตรียมหน้ากากอนามัย ดินสอ และยางลบ มาเอง 
 
 
      ขอรับรองว่าถูกต้อง 
                                                                   น.อ.หญิง 
                                                                               (สุชาดา   วัฒนวันย)ู 
                          ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.   
                        พ.ค.๖๓ 
 


