
ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
1 ร.อ.หญิง อรนุช ศรีชัยศิริเวช กง.ทอ. ผ่าน
2 น.ต. อนุวัฒน์ พานิช กง.ทอ. ผ่าน
3 น.อ. เศกศักด์ิ ไวว่อง กร.ทอ. ผ่าน
4 ร.อ. ประณต ทองสงวน คปอ. ผ่าน
5 น.ต. วีระวัฒน์ ฝาระมี ขส.ทอ. ผ่าน
6 ร.อ. ประวิทย์ ประสงค์เงิน ชย.ทอ. ผ่าน
7 ร.อ. สิรภพ เกตุสวัสด์ิ ชอ. ผ่าน
8 ร.อ. สันติ ต้ังจิตต์ ชอ. ผ่าน
9 น.ต.หญิง อรนิตย์ นาคเก้ือ ยศ.ทอ. ผ่าน
10 น.ท. ธีระพันธ์ ทองบาล ยศ.ทอ. ผ่าน
11 ร.อ. ศุภเลิศ เลิศกาญจนศักด์ิ ศวอ.ทอ. ผ่าน
12 น.ต. วันชัย แป้นอุดม ศวอ.ทอ. ผ่าน
13 ร.อ.หญิง เดือนเพ็ญ แย้มเป่ียม สน.ผบ.ดม. ผ่าน
14 น.ต. พุทธิพงศ์ คัมภิรานนท์ สพ.ทอ. ผ่าน
15 น.อ. ศุฏ์ฐกรณ์ เสาวพันธ์ สพ.ทอ. ผ่าน
16 น.อ. ยงยุทธ จรสาย สพ.ทอ. ผ่าน
17 น.ต. นิทัสน์ เจริญกิจ อย. ผ่าน
18 ร.อ. เดชาพล บุนนาค อย. ผ่าน
19 ร.อ. ธีรพงศ์ ทองเพ่ิม อย. ผ่าน
20 ร.อ. สุรชัย ศิริรัตน์ บน.๑ ผ่าน
21 น.ต. กิรทัด นีระเสน บน.๒ ผ่าน
22 น.ต. สุนทร ค าตัน บน.๒๑ ผ่าน
23 ร.อ. สุกฤษฏ์ิ กาญจนานนท์กุล บน.๔ ผ่าน
24 ร.อ. สุพจน์ ปัญญาแหลม บน.๔ ผ่าน
25 ร.อ. สวโรจน์ ไชยสิริศุภสิน บน.๕ ผ่าน
26 ร.อ.หญิง ดวงพร หงสกุล กพ.ทอ. ผ่าน
27 ร.อ.หญิง ทัศนีย์ หลีใจ พอ. ผ่าน
28 ร.อ.หญิง ศิรินภา ฉัตรเงิน พอ. ผ่าน
29 ร.อ.หญิง ประภาไพ ศรีสุข พอ. ผ่าน
30 ร.อ.หญิง พิมพา โพธ์ิแก้ว พอ. ผ่าน
31 ร.อ. พัชรวัฒน์ โกสิตงามดีวงศ์ พอ. ผ่าน

      รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ

เพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำในสถำนศึกษำของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจ ำปี ๖๔  ทดสอบคร้ังท่ี ๒ เม่ือ ๒๖ มิ.ย.๖๓
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32 ร.อ. ภิญโญ ศุภมงคล พอ. ผ่าน
33 ร.อ.หญิง ชาลิสา บุญเกียรติพล พอ. ผ่าน
34 ร.อ.หญิง เดือนฉาย ช่างย้อม พอ. ผ่าน
35 ร.อ.หญิง ชญาดา โชคอภินันท์ กร.ทอ. ผ่าน
36 น.อ. วรกร ช่ืนเกษร กร.ทอ. ผ่าน
37 น.อ.หญิง สาธุพร พุฒขาว ขว.ทอ. ผ่าน
38 ร.อ. ส ารอง บุญพืช ขส.ทอ. ผ่าน
39 น.อ. นัฐวุธ พุกประยูร จร.ทอ. ผ่าน
40 น.อ. ปรัชญา ทิพยรัตน์ บน.๗ ผ่าน
41 ร.อ. เฉลิมศักด์ิ ใยเจริญ กพ.ทอ. ผ่าน
42 ร.อ. บุญเลิศ อ่อนไทย บน.๔๑ ผ่าน
43 ร.อ. เดชศิธร นาเวศภูติกร บน.๔๑ ผ่าน
44 ร.อ.หญิง ณัชสิปางค์ ชัชชญาธร บน.๒ ผ่าน
45 น.ต. วิศกรณ์ ระเวงวัลย์ บน.๒ ผ่าน
46 ร.อ. สุบิน ทับศรี บน.๒ ผ่าน
47 น.อ. เถลิงเกียรต์ิ  จีนอ่ า กพ.ทอ. ผ่าน
48 น.อ. ชนภฤศ ทองค า กพ.ทอ. ผ่าน
49 น.ท. ธนภัทร สุนทรนนท์ บน.๒ ผ่าน
50 น.อ. อรรถสิทธ์ิ ประสานพรรณ์ จร.ทอ. ผ่าน
51 น.อ. นที ป้ันทอง รร.นนก. ผ่าน
52 น.อ. พัฒนสันต์ โพธิแพทย์ อย. ผ่าน
53 น.ต. ทรงวุฒิ สุขสุมิตร อย. ผ่าน
54 ร.อ. ชนันต์ ภู่ไพบูลย์ อย. ผ่าน
55 ร.อ. ศตภร ทรัพย์ทิม บน.๕๖  ผ่าน
56 น.ต.หญิง ปริศนา ชูยัง สก.ทอ. ผ่าน
57 น.อ. ประดิษฐ คล้ายทอง ชอ. ผ่าน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

           (ลงช่ือ)   น.อ.หญิง สุชาดา  วัฒนวันยู
                                 ผอ .ศภษ.ยศ.ทอ.

                                   ๑ ก.ค.๖๓


