
ล าดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ

๑ ร.อ.หญิง วันเพ็ญ หดัสันเทยีะ กง.ทอ. ผ่าน

๖ น.อ. ปยิะ พลนาวี กร.ทอ. ผ่าน

๙ น.อ. นพกิจ เนียมทรัพย์ ขส.ทอ. ผ่าน

๑๒ น.ต. ณัฐภัทร จั่นครุฑ คปอ. ผ่าน

๑๔ น.ต. บรรยง ว่องเกษกิจ ชย.ทอ. ผ่าน

๑๕ ร.อ. จิรวัฒน์ มูลดี ชย.ทอ. ผ่าน

๑๗ ร.อ. กิตติชัย เล้ียงสมบรูณ์ ชย.ทอ. ผ่าน

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

๑๙ ร.อ. สมรรถภณ โพธ์ิทอง ชย.ทอ. ผ่าน

๒๐ ร.อ.หญิง สมศิริ จิตรประเสริฐ ชย.ทอ. ผ่าน

๒๑ ร.อ. ทศัพงษ์ พันธ์ธรรม ชย.ทอ. ผ่าน

๒๒ น.ท. สุรชัย ข าสุวรรณ ชย.ทอ. ผ่าน

๒๓ น.อ. ภิพัฒน์ กรปอ้งกัน ชย.ทอ. ผ่าน

๒๔ น.อ. เชาวรัตน์ เหมสมิติ ชย.ทอ. ผ่าน

๒๖ น.อ. ทวีเดช พรมไทย ชอ. ผ่าน

๒๗ น.อ. อมรพงศ์ เอี่ยมสะอาด ชอ. ผ่าน

๒๘ น.อ. นิพล ขุนทอง ชอ. ผ่าน

๓๑ น.อ. พรชัย ภัควันต์ ทสส.ทอ. ผ่าน

๓๓ น.ท. ธีรัชย์ ชื่นใจ ยศ.ทอ. ผ่าน

๓๔ ร.อ.หญิง บษุยา ยงอาหาร ยศ.ทอ. ผ่าน

๓๖ น.อ. สุรพัฒน์ เทยีมเทยีบรัตน์ ยศ.ทอ. ผ่าน

๓๙ น.ต. เฉลิมพล พุดศรี ศวอ.ทอ. ผ่าน

๔๓ น.อ. กิตติพงษ์ บวัเสถียร สน.ผบ.ดม. ผ่าน

๔๕ ร.อ.หญิง เลอลักษณ์ ธินิศิริ สบ.ทอ. ผ่าน

๔๖ น.ต. ถนอม สดส่าน สบ.ทอ. ผ่าน

๕๐ ร.อ.หญิง ภิญญานิษฐ์ สิทธาหรัิญเกษม สพ.ทอ. ผ่าน

๕๑ ร.อ. ชลทศิ กรุดเที่ยง สพ.ทอ. ผ่าน

๕๒ ร.อ.หญิง ภวินทรา แก้วเจริญ สลก.ทอ. ผ่าน

๕๓ ร.อ. ประภูวัฒน์ อิสระพัฒนกุล สอ.ทอ. ผ่าน

๕๔ ร.อ. จตุรงค์ ปี่บวั สอ.ทอ. ผ่าน

                รายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

 เพ่ือเข้ารบัการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจ าปี ๖๔
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 เพ่ือเข้ารบัการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจ าปี ๖๔

๕๖ น.ต. ปยิะวัฐ สุดศรี สอ.ทอ. ผ่าน

๕๗ น.อ. เทวินทร์ บญุพลอบสมบติั สอ.ทอ. ผ่าน

๕๘ ร.อ. วศิน ช่างประดับ สอ.ทอ. ผ่าน

๕๙ น.อ. สมภพ อยู่นุช สอ.ทอ. ผ่าน

๖๐ น.อ. อนุโชต วุฒิพรพงษ์ สอ.ทอ. ผ่าน

๖๒ น.อ. วัชรพงศ์ ธรรมรักษ์ สอ.ทอ. ผ่าน

๖๓ น.ต. อภิชาติ ซังยัง อย. ผ่าน

๖๘ น.ต. เรวัตร ชุบทอง อย. ผ่าน

๗๐ น.ต.หญิง วรรณวลัย รังสิยะวัฒน์ อย. ผ่าน

๗๑ น.ต.หญิง จิรภัทร์ ศักด์ิสิทธ์ิ บน.๑ ผ่าน

๗๒ น.ต. อริญชย์ แก้วทรง บน.๑ ผ่าน

๗๓ ร.อ. ณัฏฐวัฒน์ วงศ์ธนวสุ บน.๑ ผ่าน

๗๕ น.ต. มนูญ จงคอยกลาง บน.๑ ผ่าน

๗๗ ร.อ. วรพจน์ ชาติมนตรี บน.๑ ผ่าน

๗๘ น.ต. กันตินันท์ ประดับมุข บน.๒ ผ่าน

๗๙ น.อ. นภสินธ์ุ อินแสน บน.๒ ผ่าน

๘๔ ร.อ. ธันวา ศุภสร บน.๒๑ ผ่าน

๘๕ ร.อ. ครรชิต โพธ์ิแก้ว บน.๒๓ ผ่าน

๘๖ ร.อ.หญิง อุษณีย์ สถิตย์พงษ์ บน.๔ ผ่าน

๘๗ น.ท. ชัชนันท์ กันภัย บน.๔ ผ่าน

๘๘ ร.อ. อดิศักด์ิ เจียมจิต บน.๔ ผ่าน

๙๐ ร.อ. ชัยณรงค์ จันทร์พงษ์ บน.๔ ผ่าน

๙๑ น.ท. จารุพัฒน์ ทวีพัฒนะพงศ์ บน.๔ ผ่าน

๙๒ น.ท. สรวิชญ์ พงษ์เพ็ง บน.๔ ผ่าน

๙๔ ร.อ. บลัลัง อินทะวงค์ บน.๔๑ ผ่าน

๙๕ ร.อ. ชัยนาม ธรรมพิงค์ บน.๔๑ ผ่าน

๙๖ ร.อ. เตชนิธิ กล่าวสุนทร บน.๔๖ ผ่าน

๙๗ น.ต. ต่อพงศ์ ตระกูลสันติไมตรี บน.๔๖ ผ่าน

๙๙ น.ต. นุกูล กล่ินนาคธนกร บน.๕ ผ่าน

๑๐๑ ร.อ. สุรศักด์ิ ก าเหนิดเกาะ บน.๗ ผ่าน
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๑๐๒ ร.อ. สุวิน อุไกรหงสา รร.การบนิ ผ่าน

๑๐๓ ร.อ. ศรายุทธ สาลาด รร.การบนิ ผ่าน

๑๐๔ ร.อ. สินชัย โล้หนู รร.การบนิ ผ่าน

๑๐๕ น.อ. วีระชน เพ็ญศรี รร.การบนิ ผ่าน

๑๐๖ ร.อ. ปราโมทย์ สุขศิริศักด์ิ รร.นนก. ผ่าน

๑๐๗ ร.อ. สิทธิชัย อนุแสน รร.นนก. ผ่าน

๑๐๘ น.ต. โชคชัย แจ่มอ าพร รร.นนก. ผ่าน

๑๐๙ น.ต. นเรศ สิริวราวุธ รร.นนก. ผ่าน

๑๑๐ น.ท. ณัทกร พราหมอ้น รร.นนก. ผ่าน

๑๑๑ น.ต. เมษัณฑ์ ธรรมวิชัย รร.นนก. ผ่าน

๑๑๒ น.ต. ธนิษฐ์ ธรรมปญัญาสกุล รร.นนก. ผ่าน

๑๑๓ น.ท. ฐาปนัต บวัภิบาล รร.นนก. ผ่าน

๑๑๔ น.ท. วรากรณ์ พูลจันทร์ รร.นนก. ผ่าน

๑๑๕ น.อ. พิเชฐ น้อยผล จร.ทอ. ผ่าน

๑๑๗ น.อ. พร้อมรบ จันทร์โฉม บน.๖ ผ่าน

๑๑๘ น.อ. สัจจวัฒน์ วรุณวัชรินทร์ สก.ทอ. ผ่าน

๑๑๙ ร.อ.หญิง นฤมล บญุฤทธ์ิ พอ. ผ่าน

๑๒๑ ร.อ.หญิง ภูรินุช ศาลากิจ พอ. ผ่าน

๑๒๒ ร.อ.หญิง วลัยกร แทนศรราม พอ. ผ่าน

๑๒๔ ร.อ. ธรรมนูญ นาคเสนีย์ พอ. ผ่าน

๑๒๕ น.ต. รัฐวัลลภ โสมะนันทน์ พอ. ผ่าน

๑๒๖ น.ท.หญิง ฐิติพร ฟางสะอาด พอ. ผ่าน

๑๒๗ น.อ. บญุชัย สุธีสุนทรธรรม พอ. ผ่าน

๑๒๙ ร.อ. ณัฐพล เลิศการค้าสุข พอ. ผ่าน

๑๓๒ น.อ. กฤติ ร่ืนอารมณ์ พอ. ผ่าน

๑๓๕ ร.อ.หญิง วรรษมน ถิระศุภะ พอ. ผ่าน

๑๓๖ ร.อ.หญิง ณิชนันทน์ สันติกุล พอ. ผ่าน

๑๓๗ น.ท. อภินันท์ อวัยวานนท์ พอ. ผ่าน

๑๓๘ น.ต.หญิง สุรีย์ อยู่วรรณกุล พอ. ผ่าน

๑๔๐ ร.อ.หญิง สุมนมาลย์ วิจิตรรุ่งเรือง  พอ. ผ่าน
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๑๔๒ น.ต.หญิง นาฏยา เกื้อกูลรัฐ พอ. ผ่าน

๑๔๓ น.ท. ศุภวิช เหลืองภัทรวงศ์ พอ. ผ่าน

๑๔๔ ร.อ. เฉลียว หาญวิชา พอ. ผ่าน

๑๔๕ ร.อ. ประพันธ์ สอดสุข พอ. ผ่าน

๑๔๘ น.อ. ชยกร โชติพิทยานนท์ อย. ผ่าน

๑๔๙ น.อ. เศรษฐชัย ศรีทอง ชย.ทอ. ผ่าน

              (ลงชื่อ)   น.อ.หญิง สุชาดา  วัฒนวันยู

                                    ผอ .ศภษ.ยศ.ทอ.

หมายเหตุ

๑. ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบรอบสอง ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ มิ.ย.๖๓

๒. สอบรอบสอง ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ม.ิย.๖๓

ขอรับรองว่าถูกต้อง

        ๑๒  มิ.ย.๖๓


