
ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑ น.อ. พงศ์นรินทร์ ก่ันเป่ียมแจ่ม กง.ทอ. ผ่าน

๒ น.อ. พลัง วิทยาภรณ์ กบ.ทอ. ผ่าน

๓ น.อ. ชูเกียรติ เกาะแก้ว กพ.ทอ. ผ่าน

๔ น.อ. อัครเดช บัวประดิษฐ กพ.ทอ. ผ่าน

๕ น.อ. พงศ์ชนก ศรีรักษ์ ขส.ทอ. ผ่าน

๖ น.อ. ปรีดา ภูวญาณ คปอ. ผ่าน

๗ น.อ. ปลอดภัย จันโภคา ชย.ทอ. ผ่าน

๘ น.อ. พฐา แก่นทับทิม บน.๒๑ ผ่าน

๙ น.อ. วิทวัส ครองธานินทร์ บน.๒๑ ผ่าน

๑๐ น.อ. กฤษณะ สุขดี บน.๗ ผ่าน

๑๑ น.อ. คุณากร ม่ันคง พธ.ทอ. ผ่าน

๑๒ น.อ. เกียรติคูน จันปุ่ม พอ. ผ่าน

๑๓ น.อ.หญิง มณฑกาญจน์ ระหงษ์ พอ. ผ่าน

๑๔ น.อ.หญิง อารยา วิทิตกพัทธ์ พอ. ผ่าน

๑๕ น.อ. ณฐชนม์ พุ่มมาลี สบน.ทอ. ผ่าน

๑๖ น.อ. วันลาภ ชูจันทร์ สบน.ทอ. ผ่าน

๑๗ น.อ. รณยศ สมิตะมุกสิก สอ.ทอ. ผ่าน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

              (ลงช่ือ)   น.อ.หญิง วาสนา  สงวนพวก

                                    ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

                                      ๒๓ มิ.ย.๖๕

รำยช่ือผู้มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

 เพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ หลักสูตรกำรทัพอำกำศ รุ่นท่ี ๕๗



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑ น.ต. พลเดช ท่ัวทิพย์ กง.ทอ. ผ่าน

๒ น.ท. ณัฐพงษ์ แจ้งวงศ์ กพ.ทอ. ผ่าน

๓ น.ต. วโรทัย คเรศตรี กพ.ทอ. ผ่าน

๔ น.ต. สุเชาว์ อุดชาชน ขว.ทอ. ผ่าน

๕ น.ต. อุทิศ พรมภักดี ขว.ทอ. ผ่าน

๖ น.ต. ชัยณรงค์ ด้วงทองสุข ขส.ทอ. ผ่าน

๗ น.ท. ปฏิวัติ ป้องลม ชย.ทอ. ผ่าน

๘ น.ต. ณัฐพล ศรีจันทร์เจ้า บน.๒ ผ่าน

๙ น.ต. นรา สังข์รอด บน.๒ ผ่าน

๑๐ น.ต. วัชระพันธ์ุ ชูตระกูล บน.๒ ผ่าน

๑๑ น.ต. เศรษฐวัจน์ เต้านวม บน.๒ ผ่าน

๑๒ น.ต. เอกรัตน์ กันหมุด บน.๒ ผ่าน

๑๓ น.ต. จิรายุส มูลละ บน.๒๓ ผ่าน

๑๔ น.ต. นภเอกภัค แพรด า บน.๔ ผ่าน

๑๕ น.ต. สรรฏภพ กันทะวงศ์ บน.๔ ผ่าน

๑๖ น.ต. ภาณุวัฒน์ ระวิงทอง บน.๔๖ ผ่าน

๑๗ น.ต. ภาณุวัฒน์ ระวิงทอง บน.๔๖ ผ่าน

๑๘ น.ต. บุญญารัตน์ ขันธบุตร บน.๖ ผ่าน

๑๙ น.ต. รณภพ ถึงอินทร์ บน.๖ ผ่าน

๒๐ น.ต. ติณณภพ ลลิตโกมล บน.๗ ผ่าน

๒๑ น.ต. ธนาศักด์ิ สีขาว บน.๗ ผ่าน

๒๒ น.ต. สุกฤษฏ์ิ นิสยันต์ บน.๗ ผ่าน

๒๓ น.ท. ธีรสุวัฒน์ มาศสุวัณณ์ พธ.ทอ. ผ่าน

๒๔ น.ต. ธีรศานต์ สุขธรรมนิยม ยก.ทอ. ผ่าน

๒๕ น.ต. อัครินทร์ บ ารุงเขตร์ ยก.ทอ. ผ่าน

๒๖ น.ต. ครองบุญ สิงหนาท รร.นนก. ผ่าน

๒๗ น.ต. ณัฐวุฒิ สัณห์วิตตกุล ศวอ.ทอ. ผ่าน

๒๘ น.ต. กษิดิศ ธานีโต สก.ทอ. ผ่าน

๒๙ น.ต. ศุภชัย ทองโสม สธน.ทอ. ผ่าน

๓๐ น.ท. พูนศักด์ิ ทรัพย์ภากรณ์ สน.ผบ.ดม. ผ่าน

รำยช่ือผู้มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

เพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ หลักสูตรเสนำธิกำรทหำรอำกำศ รุ่นท่ี ๖๗



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

เพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ หลักสูตรเสนำธิกำรทหำรอำกำศ รุ่นท่ี ๖๗

๓๑ น.ต. จักรรัตน์ สันติธรรมเมธี สนภ.ทอ. ผ่าน

๓๒ น.ต. บุญรักษ์ เทพวรชัย สนภ.ทอ. ผ่าน

๓๓ น.ต. ดนัย ค ายอด สบน.ทอ. ผ่าน

๓๔ น.ต. อัครพล เรืองชูเกียรติ สบน.ทอ. ผ่าน

๓๕ น.ต. เพชร  อุดมสินค้า สปช.ทอ. ผ่าน

๓๖ น.ต. สิทธิพงศ์ เรืองสังข์ สอ.ทอ. ผ่าน

๓๗ น.ท. อิสรา ถึงอินทร์ สอ.ทอ. ผ่าน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

              (ลงช่ือ)   น.อ.หญิง วาสนา  สงวนพวก

                                    ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

                                      ๒๓ มิ.ย.๖๕



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑ น.ท.หญิง ณัฏฐา บริสุทธ์ิ ชย.ทอ. ผ่าน

๒ น.ต. พงษ์จักร กลัดธนัง ชย.ทอ. ผ่าน

๓ น.ต. พงศกร คลอวุฒินันท์ ชอ. ผ่าน

๔ น.ท. ประสิทธ์ิ วิลัยศรี บน.๒๑ ผ่าน

๕ น.ต.หญิง ปพิชญา ร าพึงกิจ บน.๔๑ ผ่าน

๖ น.ต.หญิง กุญชรี กลัดพยุง พอ. ผ่าน

๗ น.ท.หญิง ปิยณัฐ สวัสดั พอ. ผ่าน

๘ น.ต.หญิง ไพรจิตร จันทร์เสถียร พอ. ผ่าน

๙ น.ต.หญิง ภารดี เหรียญทอง พอ. ผ่าน

๑๐ น.ท.หญิง วรรณรวี ไทยตระกูล พอ. ผ่าน

๑๑ น.ต.หญิง สรินทิพย์ ธนันท์เดชากิจ พอ. ผ่าน

๑๒ น.ต. สัมภัชน์ สิทธิโชค พอ. ผ่าน

๑๓ น.ท.หญิง สุพัตรา ป่ินแก้ว พอ. ผ่าน

๑๔ น.ต.หญิง อารยา ดารารัตน์ พอ. ผ่าน

๑๕ น.ต.หญิง ชยากมล เผ่าสังข์ทอง ศวอ.ทอ. ผ่าน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

              (ลงช่ือ)   น.อ.หญิง วาสนา  สงวนพวก

                                    ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

                                      ๒๓ มิ.ย.๖๕

รำยช่ือผู้มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

เพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ หลักสูตรนำยทหำรอำกำศอำวุโส รุ่นท่ี ๘๐-๘๑



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑ ร.อ. กิตติ บวรพศวัตกิตต์ิ กง.ทอ. ผ่าน

๒ ร.อ. ชัชชัย ฤทธ์ิเดช กง.ทอ. ผ่าน

๓ ร.อ.หญิง ม่ิงขวัญ เปล่ียนท่ีพ่ึง กง.ทอ. ผ่าน

๔ ร.อ. สุริยา ทองรอง กง.ทอ. ผ่าน

๕ ร.อ. อ านาจ สงแจ้ง กง.ทอ. ผ่าน

๖ ร.อ. จักรกริช ยศวิชัย กพ.ทอ. ผ่าน

๗ ร.อ. ชวลิต คงกัลป์ กพ.ทอ. ผ่าน

๘ ร.อ. ธีรศักด์ิ ทองศิริ กพ.ทอ. ผ่าน

๙ ร.อ. กิตติพงศ์ น้อยกลัด กร.ทอ. ผ่าน

๑๐ ร.อ.หญิง ณิชาภัทร มุ่งการ กร.ทอ. ผ่าน

๑๑ ร.อ. บุญเลิศ เจิมขุนทด กร.ทอ. ผ่าน

๑๒ ร.อ. กุลดิลก คลังโชติ ขว.ทอ. ผ่าน

๑๓ ร.อ. ธิชากร อยู่เย็น ขว.ทอ. ผ่าน

๑๔ ร.อ. ธนัญชัย ทศพรไพบูลย์ คปอ. ผ่าน

๑๕ ร.อ. ปริญญา พรหมจริยะพงษ์ คปอ. ผ่าน

๑๖ ร.อ. ภูไท ลพมณี คปอ. ผ่าน

๑๗ ร.อ. เอกชัย เสถียรอุดร คปอ. ผ่าน

๑๘ ร.อ.หญิง ณัติยา ไทยตรง ชย.ทอ. ผ่าน

๑๙ ร.อ. พงษ์เดช เหมแดง ชย.ทอ. ผ่าน

๒๐ ร.อ. วีระชัย ชาญชัยวีระพันธ์ุ ชย.ทอ. ผ่าน

๒๑ ร.อ. สิวะ เทียมภัก ชย.ทอ. ผ่าน

๒๒ ร.อ. อนันต์ สวัสดี ชย.ทอ. ผ่าน

๒๓ ร.อ. อรุณวัฒน์ รุ่งสว่าง ชย.ทอ. ผ่าน

๒๔ ร.อ.หญิง อาจรีย์ นีรนาทธนา ชย.ทอ. ผ่าน

๒๕ ร.อ. ชุมพล สุริยะวรรณ์ ชอ. ผ่าน

๒๖ ร.อ. เดชธิชัย จันทา ชอ. ผ่าน

๒๗ ร.อ. ธนาคม นิคมคาย ชอ. ผ่าน

๒๘ ร.อ. สุวัฒน์ชัย ไข่สม ชอ. ผ่าน

๒๙ ร.อ. อนุพงศ์ ไชยตา ชอ. ผ่าน

๓๐ ร.อ. ณัฐกฤษ น่ิมตระกูล ทสส.ทอ. ผ่าน

รำยช่ือผู้มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

เพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ หลักสูตรนำยทหำรช้ันผู้บังคับฝูง รุ่นท่ี ๑๔๑ - ๑๔๓



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

เพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ หลักสูตรนำยทหำรช้ันผู้บังคับฝูง รุ่นท่ี ๑๔๑ - ๑๔๓

๓๑ ร.อ. วิทวัส ภู่เกิด ทสส.ทอ. ผ่าน

๓๒ ร.อ. กรมิษฐ์ พรหมนิลพันธ์ุ บน.๑ ผ่าน

๓๓ ร.อ. ธนศักด์ิ มูลสมบัติ บน.๑ ผ่าน

๓๔ ร.อ.หญิง อ าพรรณ สมดี บน.๑ ผ่าน

๓๕ ร.อ. เจนวุฒิ พิพัฒนพันธ์ บน.๒ ผ่าน

๓๖ ร.อ. ฉัตรชัย มีชูเสพ บน.๒ ผ่าน

๓๗ ร.อ. ณัฏฐ์นนท์ เจิมมงคล บน.๒ ผ่าน

๓๘ ร.อ. ธีรวัฒน์ บาริศรี บน.๒ ผ่าน

๓๙ ร.อ.หญิง วัชราภรณ์ มีจันทร์ บน.๒ ผ่าน

๔๐ ร.อ.หญิง วารุณี ฉัตรเท บน.๒ ผ่าน

๔๑ ร.อ. สุริยา นาคน่ิม บน.๒ ผ่าน

๔๒ ร.อ. อัศวิน พัวปวโรภาส บน.๒ ผ่าน

๔๓ ร.อ. อาทิตย์ ทุมบาล บน.๒ ผ่าน

๔๔ ร.อ. ธนิส บุญยานาม บน.๒๓ ผ่าน

๔๕ ร.อ. พงษ์พิทักษ์ สักลอ บน.๒๓ ผ่าน

๔๖ ร.อ. ภาณุวุฒิ โสธรชัย บน.๒๓ ผ่าน

๔๗ ร.อ. รัฐวิทย์ ตุ่ยสิมา บน.๒๓ ผ่าน

๔๘ ร.อ. วัชรพงษ์ สอนจันทร์ บน.๒๓ ผ่าน

๔๙ ร.อ. สยาม สีสมยา บน.๒๓ ผ่าน

๕๐ ร.อ. สันทัด กลันทกพันธ์ บน.๒๓ ผ่าน

๕๑ ร.อ. กนก แกล้วกล้า บน.๓ ผ่าน

๕๒ ร.อ.หญิง กานต์วลัย อินพรหม บน.๔ ผ่าน

๕๓ ร.อ. พัทธพล ณ บน.๔ ผ่าน

๕๔ ร.อ. ภาสกร ศิริวราวาท บน.๔ ผ่าน

๕๕ ร.อ.หญิง วิรชา ศิริสกุลพร บน.๔ ผ่าน

๕๖ ร.อ. สรวิศ ตุ้มทรัพย์ บน.๔ ผ่าน

๕๗ ร.อ. สุปรีย์ เส็งพานิช บน.๔ ผ่าน

๕๘ ร.อ. เสนอ ยวนทอง บน.๔ ผ่าน

๕๙ ร.อ. อิมพัลส์ อัสโย บน.๔ ผ่าน

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



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

เพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ หลักสูตรนำยทหำรช้ันผู้บังคับฝูง รุ่นท่ี ๑๔๑ - ๑๔๓

๖๑ ร.อ. เด่นชัย พงษ์จันโอ บน.๔๑ ผ่าน

๖๒ ร.อ. นรเศรษฐ์ ขวัญเพ็ง บน.๔๑ ผ่าน

๖๓ ร.อ. สิทธิชัย สนธิศักด์ิวรรณะ บน.๔๑ ผ่าน

๖๔ ร.อ. สุรพงษ์ ต่อสกุล บน.๔๑ ผ่าน

๖๕ ร.อ. พัศพงศ์ ค ากล้ิง บน.๔๖ ผ่าน

๖๖ ร.อ. มนตรี มีสุข บน.๔๖ ผ่าน

๖๗ ร.อ. รณกฤต สิมลา บน.๔๖ ผ่าน

๖๘ ร.อ. รัฐสรรค์ นันทวิสิทธ์ิ บน.๔๖ ผ่าน

๖๙ ร.อ. วิทยา นาต๊ะ บน.๔๖ ผ่าน

๗๐ ร.อ. เศรษฐศิลป์ ล้ิมฉุ้น บน.๔๖ ผ่าน

๗๑ ร.อ. สกล จิระธนเมธี บน.๔๖ ผ่าน

๗๒ ร.อ. สิทธิโชค ช่วยชนะ บน.๔๖ ผ่าน

๗๓ ร.อ. สุวิทย์ โรจนนิติ บน.๔๖ ผ่าน

๗๔ ร.อ. เสน่ห์ พรมคง บน.๔๖ ผ่าน

๗๕ ร.อ. เอกณัฏฐ์ ทวีชัยธนโชติ บน.๔๖ ผ่าน

๗๖ ร.อ. นิคม เขียวนุ้ย บน.๕๖ ผ่าน

๗๗ ร.อ. ปกรณ์ เสนาะกรรณ บน.๕๖ ผ่าน

๗๘ ร.อ. สุพิพัฒน์ ราชแพทยาคม บน.๕๖ ผ่าน

๗๙ ร.อ. เฉลิมพล ลิมปิกาญจนโกวิท บน.๖ ผ่าน

๘๐ ร.อ. วสันต์ พรรณศรี บน.๖ ผ่าน

๘๑ ร.อ. สุรพล เล็กใบ บน.๖ ผ่าน

๘๒ ร.อ. ขจรกฤด พรหมปลัด บน.๗ ผ่าน

๘๓ ร.อ.หญิง ฐานิสรา นิสยันต์ บน.๗ ผ่าน

๘๔ ร.อ. พรเทพ ผาดศรี บน.๗ ผ่าน

๘๕ ร.อ. ภาณุวัฒน์ วงศ์ปิยะบวร บน.๗ ผ่าน

๘๖ ร.อ. ศิโรจน์ ชอบช่ืน บน.๗ ผ่าน

๘๗ ร.อ. เอกรัตน์ เมืองด้วง บน.๗ ผ่าน

๘๘ ร.อ. อทิมาศ อ านวยชัย พธ.ทอ. ผ่าน

๘๙ ร.อ. อ านาจ เจริญจันทร์ พธ.ทอ. ผ่าน

๙๐ ร.อ.หญิง เกศสุดา ช่างต่อ พอ. ผ่าน



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

เพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ หลักสูตรนำยทหำรช้ันผู้บังคับฝูง รุ่นท่ี ๑๔๑ - ๑๔๓

๙๑ ร.อ.หญิง เกศสุดา อุ่มบางตลาด พอ. ผ่าน

๙๒ ร.อ.หญิง จิดาภา บัวศรี พอ. ผ่าน

๙๓ ร.อ.หญิง ชลภัทรธา แก้วสากล พอ. ผ่าน

๙๔ ร.อ. ชาญณรงค์ ชัยวิเศษ พอ. ผ่าน

๙๕ ร.อ.หญิง โชติระวี พิลาโสภา พอ. ผ่าน

๙๖ ร.อ. ณรงค์ แต้มประเสริฐ พอ. ผ่าน

๙๗ ร.อ.หญิง ดรุณี ดอกไม้ทอง พอ. ผ่าน

๙๘ ร.อ.หญิง ธนัฏฐา สายหัสดี พอ. ผ่าน

๙๙ ร.อ.หญิง ธิดารัตน์ สินประเสริฐ พอ. ผ่าน

๑๐๐ ร.อ.หญิง ธิดารัตน์ สินประเสริฐ พอ. ผ่าน

๑๐๑ ร.อ.หญิง นันท์นภัส วงค์จันทร์มา พอ. ผ่าน

๑๐๒ ร.อ. นัส โหรวิชิต พอ. ผ่าน

๑๐๓ ร.อ. โรจนศักด์ิ วรรณชาติ พอ. ผ่าน

๑๐๔ ร.อ.หญิง วลัยมาศ ขุนคงมี พอ. ผ่าน

๑๐๕ ร.อ.หญิง ศรสวรรค์ สาราลักษณ์ พอ. ผ่าน

๑๐๖ ร.อ.หญิง ศุทธนุช เปรมจิตต์ พอ. ผ่าน

๑๐๗ ร.อ. สิริชัย บัวคล่ี พอ. ผ่าน

๑๐๘ ร.อ.หญิง สิชล ศรีพลอย พอ. ผ่าน

๑๐๙ ร.อ.หญิง สิริมา จันทร์สอน พอ. ผ่าน

๑๑๐ ร.อ.หญิง สุปรียา พิลาลี พอ. ผ่าน

๑๑๑ ร.อ.หญิง สุรัสวดี สุวะสาร พอ. ผ่าน

๑๑๒ ร.อ. เสาวรส ศรีไกรขรกุล พอ. ผ่าน

๑๑๓ ร.อ.หญิง นภัชชา อู่เพชร ยก.ทอ. ผ่าน

๑๑๔ ร.อ. จตุฤทธ์ิ รอดรัตน์ ยศ.ทอ. ผ่าน

๑๑๕ ร.อ. ชัยพงศ์ สลิดกุล ยศ.ทอ. ผ่าน

๑๑๖ ร.อ. ประสิทธ์ิ สินสังข์ ยศ.ทอ. ผ่าน

๑๑๗ ร.อ. พะคะพงษ์ ชาติสอนศีลทอง ยศ.ทอ. ผ่าน

๑๑๘ ร.อ.หญิง เพชรรัตน์ พุทธิมูล ยศ.ทอ. ผ่าน

๑๑๙ ร.อ. จเร อ่อนแก้ว รร.การบิน ผ่าน

๑๒๐ ร.อ. นิตินัย อุตสาหะ ศปอว.ทอ. ผ่าน



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

เพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ หลักสูตรนำยทหำรช้ันผู้บังคับฝูง รุ่นท่ี ๑๔๑ - ๑๔๓

๑๒๑ ร.อ. ยุทธนา สุพรรณกลาง ศปอว.ทอ. ผ่าน

๑๒๒ ร.อ. สุทธิพงษ์ โตสงวน ศปอว.ทอ. ผ่าน

๑๒๓ ร.อ. ศุภฤกษ์ ใจใหญ่ ศวอ.ทอ. ผ่าน

๑๒๔ ร.อ. กิตติวัฒน์ พรหมณะ สก.ทอ. ผ่าน

๑๒๕ ร.อ. ภานุวัฒน์ สายประเสริฐ สก.ทอ. ผ่าน

๑๒๖ ร.อ. กิตติศักด์ิ เพ่งจินดา สตน.ทอ. ผ่าน

๑๒๗ ร.อ. ย่ิงศักด์ิ นิลจาด สธน.ทอ. ผ่าน

๑๒๘ ร.อ. วีรสิทธ์ิ สุทธิสารากร สธน.ทอ. ผ่าน

๑๒๙ ร.อ. อิศเรศ ทองนพคุณ สธน.ทอ. ผ่าน

๑๓๐ ร.อ. กวีพล สิงห์สินธ์ุ สนภ.ทอ. ผ่าน

๑๓๑ ร.อ.หญิง ฑิฆัมพร ทรัพย์ชาวนา สนภ.ทอ. ผ่าน

๑๓๒ ร.อ. ณภัทร บุญญานุสนธ์ิ สนภ.ทอ. ผ่าน

๑๓๓ ร.อ. ณัฐพร ส่ีพร สนภ.ทอ. ผ่าน

๑๓๔ ร.อ. ไพรัช รวยอบกล่ิน สนภ.ทอ. ผ่าน

๑๓๕ ร.อ. รัตนชัย ชัยฤกษ์ สนภ.ทอ. ผ่าน

๑๓๖ ร.อ. วิทยา สุวรรณประทีป สนภ.ทอ. ผ่าน

๑๓๗ ร.อ. อนันตชัย ธูปเมฆ สนภ.ทอ. ผ่าน

๑๓๘ ร.อ.หญิง ปภาวรินทร์ เช่ียวชาญ สบ.ทอ. ผ่าน

๑๓๙ ร.อ. นัฐธี แก้วระย้า สบน.ทอ. ผ่าน

๑๔๐ ร.อ.หญิง กมลชนก ช่ืนชมคุณ สปช.ทอ. ผ่าน

๑๔๑ ร.อ.หญิง เกศรินทร์ ยศวิชัย สปช.ทอ. ผ่าน

๑๔๒ ร.อ. รักพงศ์ ภักดี สปช.ทอ. ผ่าน

๑๔๓ ร.อ. ธีระพงค์ ไชยสถาน สพ.ทอ. ผ่าน

๑๔๔ ร.อ.หญิง ศลิรา ทวีสิงห์ สลก.ทอ. ผ่าน

๑๔๕ ร.อ.หญิง ศศิธร สร้อยส าราญ สลก.ทอ. ผ่าน

๑๔๖ ร.อ. สมพร พรรณดี สลก.ทอ. ผ่าน

๑๔๗ ร.อ. ประณต นิลกลัด สวบ.ทอ. ผ่าน

๑๔๘ ร.อ. ชนะศักด์ิ ดีย่ิง สอ.ทอ. ผ่าน

๑๔๙ ร.อ. ฉัตรชัย สุขนิยม อย. ผ่าน

๑๕๐ ร.อ. บุญมี สายสอาด อย. ผ่าน



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

เพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ หลักสูตรนำยทหำรช้ันผู้บังคับฝูง รุ่นท่ี ๑๔๑ - ๑๔๓

๑๕๑ ร.อ. ยศพัฒน์ เตโช อย. ผ่าน

๑๕๒ ร.อ. สราวุฒิ ผลาชีวะ อย. ผ่าน

๑๕๓ ร.อ. อัครเดช ทิมางกูร อย. ผ่าน

ขอรับรองว่าถูกต้อง
              (ลงช่ือ)   น.อ.หญิง วาสนา  สงวนพวก
                                    ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.
                                      ๒๓ มิ.ย.๖๕



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑ น.อ. อานนท์ สิริปริญญา บน.๒ ผ่าน

๒ น.ต. ทวิช ธรรมปรีชา บน.๗ ผ่าน

๓ น.อ. พิเชษฐ บ้วนหลี บน.๗ ผ่าน

๔ น.อ. ณัฐพงศ์ วังเมือง ยศ.ทอ. ผ่าน

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

๖ น.อ. พรรษพล จันทะโก สปช.ทอ. ผ่าน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

              (ลงช่ือ)   น.อ.หญิง วาสนา  สงวนพวก

                                    ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

                                      ๒๓ มิ.ย.๖๕

รำยช่ือผู้มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

เพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ หลักสูตรต่ำง ๆ นอกหน่วย ทอ.


