
ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
2 1 ร.อ.หญิง อรนุช ศรีชัยศิริเวช กง.ทอ.
3 2 น.ต. อนุวัฒน์ พำนิช กง.ทอ.
4 3 ร.อ. วีระ จีรรัชต์ กง.ทอ.
5 4 น.ต. วรพล ภูวจินดำ กร.ทอ.
7 5 ร.อ. กิตติ สุขเกษม กร.ทอ.
8 6 น.อ. เศกศักด์ิ ไวว่อง กร.ทอ.
10 7 ร.อ. ประณต ทองสงวน คปอ.
11 8 ร.อ. สมบัติ จุลมัญลิก คปอ.
13 9 น.ต. วีระวัฒน์ ฝำระมี ขส.ทอ.
16 10 ร.อ. ประวิทย์ ประสงค์เงิน ชย.ทอ.
25 11 ร.อ. สิรภพ เกตุสวัสด์ิ ชอ.
29 12 ร.อ. สันติ ต้ังจิตต์ ชอ.
30 13 ร.อ. วรเชษฐ เอ่ียมอ่ิม ชอ.
32 14 น.อ. ดนุพนธ์ ละม้ำยข ำ พธ.ทอ.
35 15 น.ต.หญิง อรนิตย์ นำคเก้ือ ยศ.ทอ.
37 16 น.ท. ธีระพันธ์ ทองบำล ยศ.ทอ.
38 17 ร.อ. ศุภเลิศ เลิศกำญจนศักด์ิ ศวอ.ทอ.
40 18 น.ต. วันชัย แป้นอุดม ศวอ.ทอ.
41 19 น.ท. ณัฐพงศ์ เสนำนันท์ สธน.ทอ.
42 20 ร.อ.หญิง เดือนเพ็ญ แย้มเป่ียม สน.ผบ.ดม.
44 21 น.ต. ณัฏฐำวัฒน์ อ่อนอนงค์ สน.ผบ.ดม.
47 22 น.ต. พุทธิพงศ์ คัมภิรำนนท์ สพ.ทอ.
48 23 น.อ. ศุฏ์ฐกรณ์ เสำวพันธ์ สพ.ทอ.
49 24 น.อ. ยงยุทธ จรสำย สพ.ทอ.
55 25 ร.อ. ธิติพงษ์ มณีวรรณ สอ.ทอ.
64 26 ร.อ. วิรัช วิรชัชติกุล อย.
65 27 น.ต. นิทัสน์ เจริญกิจ อย.
66 28 ร.อ. เดชำพล บุนนำค อย.
67 29 ร.อ. ธีรพงศ์ ทองเพ่ิม อย.
69 30 ร.อ. ไกรยศ เหย่ียวประยูร อย.
74 31 ร.อ. สุรชัย ศิริรัตน์ บน.๑
76 32 ร.อ.หญิง อ ำพรรณ สมดี บน.๑
79 33 น.ต. กิรทัด นีระเสน บน.๒
81 34 น.ท. ธนภัทร สุนทรนนท์ บน.๒
82 35 ร.อ. สุชำติ ชำสะอำด บน.๒
83 36 น.ต. สุนทร ค ำตัน บน.๒๑

89 37 ร.อ. สุกฤษฏ์ิ กำญจนำนนท์กุล บน.๔

93 38 ร.อ. สุพจน์ ปัญญำแหลม บน.๔
98 39 ร.อ. สวโรจน์ ไชยสิริศุภสิน บน.๕
100 40 น.ต. สุทธิชัย ศรีทองอุทัย บน.๕

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

เพ่ือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ. และหน่วยนอก ทอ.ประจ าปี ๖๔  ทดสอบรอบท่ี ๒ วันท่ี  ๒๖ มิ.ย.๖๓,  ๐๙๐๐  ณ ห้องเรียนรวมช้ัน ๒



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
116 1 ร.อ.หญิง ดวงพร หงสกุล กพ.ทอ.
120 2 ร.อ.หญิง ทัศนีย์ หลีใจ พอ.
123 3 ร.อ.หญิง ศิรินภำ ฉัตรเงิน พอ.
128 4 ร.อ.หญิง ประภำไพ ศรีสุข พอ.
130 5 น.ต. สมศักด์ื ประศำสน์ธรรม พอ.
131 6 ร.อ.หญิง พิมพำ โพธ์ิ แก้ว พอ.
133 7 ร.อ. พัชรวัฒน์ โกสิตงำมดีวงศ์ พอ.
134 8 ร.อ. วรวิทย์ อ๊ึงบ ำรุงพันธ์ุ พอ.
139 9 ร.อ. ภิญโญ ศุภมงคล พอ.
141 10 ร.อ.หญิง ชำลิสำ บุญเกียรติพล พอ.
146 11 ร.อ.หญิง กษิรำ นวรัตนำกร พอ.
147 12 ร.อ.หญิง เดือนฉำย ช่ำงย้อม พอ.
150 13 ร.อ.หญิง ชญำดำ โชคอภินันท์ กร.ทอ.
151 14 น.อ. วรกร ช่ืนเกษร กร.ทอ.
152 15 น.อ.หญิง สำธุพร พุฒขำว ขว.ทอ.
153 16 ร.อ. ส ำรอง บุญพืช ขส.ทอ.
154 17 น.อ. นัฐวุธ พุกประยูร จร.ทอ.
155 18 น.ท. พิศิษฐ์ ดำสะอำด บน.๒๑
156 19 น.อ. ปรัชญำ ทิพยรัตน์ บน.๗
157 20 น.อ. จิรทีปต์ บัวภำ สก.ทอ.
158 21 ร.อ. เฉลิมศักด์ิ ใยเจริญ กพ.ทอ.
159 22 ร.อ. บุญเลิศ อ่อนไทย บน.๔๑
160 23 ร.อ. เดชศิธร นำเวศภูติกร บน.๔๑
161 24 ร.อ.หญิง ณัชสิปำงค์ ชัชชญำธร บน.๒
162 25 น.ต. วิศกรณ์ ระเวงวัลย์ บน.๒
163 26 ร.อ. สุบิน ทับศรี บน.๒
164 27 น.อ. เถลิงเกียรต์ิ  จีนอ่ ำ กพ.ทอ.
165 28 น.อ. นรศักด์ิ วิชเศรษฐสมิต กพ.ทอ.
166 29 น.อ. ชนภฤศ ทองค ำ กพ.ทอ.
167 30 น.ท. ธนภัทร สุนทรนนท์ บน.๒
168 31 น.อ. อรรถสิทธ์ิ ประสำนพรรณ์ จร.ทอ.
169 32 น.อ. นที ป้ันทอง รร.นนก.
170 33 น.อ. พัฒนสันต์ โพธิแพทย์ อย.
171 34 น.ต. ทรงวุฒิ สุขสุมิตร อย.
172 35 ร.อ. ชนันต์ ภู่ไพบูลย์ อย.

หมายเหตุ ศภษ.ยศ.ทอ.ขอสงวนสิทธ์ิในการสอบ โดยจะจัดสอบให้ผู้ท่ีมีรายช่ือ ตามวันและเวลาท่ีก าหนดไว้เท่าน้ัน

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
เพ่ือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ. และหน่วยนอก ทอ.ประจ าปี ๖๔  ทดสอบรอบท่ี ๒ วันท่ี  ๒๖ มิ.ย.๖๓,  ๑๑๐๐  ณ ห้องเรียนรวมช้ัน ๒


