
ประกาศรายชื่อ 

ผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ 

ส าหรับผู้ที่จะปรับเลื่อนชั้นยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต.ในวาระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓ 

ทดสอบคร้ังที่ ๒ 

 

วันที่ทดสอบ  ๑๐ และ ๑๒ มิ.ย.๖๒ 

เวลา   ๐๙๓๐ – ๑๒๐๐ 

สถานที ่  ห้องเรียนรวมชั้น ๒ ศภษ.ยศ.ทอ. 

 

หมายเหต ุ

๑. ศภษ.ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสอบในวันและเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น ไม่อนญุาต 

    ให้ข้าราชการมาขอสอบในห้วงเวลาอื่น 

๒. ศภษ.ฯ จะยังไม่ด าเนินการรายงานผลคะแนนกลับต้นสังกัด ทั้งนี้ต้องด าเนินการ 

    ทดสอบในครั้งที่ ๒ ให้เรียบร้อยก่อน 

 

พร้อมกันน้ี ศภษ.ฯ ได้แนบรายชื่อผู้ที่มผีลคะแนนผ่านตามเกณฑ ์

การปรบัเลื่อนชั้นยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต.ในวาระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓ 

จากการทดสอบครั้งที่ ๑ มาด้วยแล้ว 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดท้ี่ ผผศ.ศภษ.ยศ.ทอ. โทร ๒-๒๙๖๕ 



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

2 จ.อ. พูนทรัพย์ วงศ์สวัสด์ิ บน.๕ 27

3 จ.อ. ภูเบศร์ เปล่งปล่ัง บน.๕ 35

7 จ.อ. หำญณรงค์ นวมป้ัน บน.๕

9 จ.อ. ส ำรวย พรมเพ็ชร บน.๕ 34

10 จ.อ. ศิวพร สังสรรค์ศิริ บน.๕

12 จ.อ. ยุรนันท์ สอนภักดี บน.๕

13 จ.อ. ภำนุพงศ์ พูลศิลป์ บน.๕ 40

14 จ.อ. พิชัย เปรมปรีด์ิ บน.๕ 31

18 จ.อ. ชนำทร จุอุบล บน.๕ 34

19 จ.อ. คมสันต์ิ เช้ือแถว บน.๕ 34

28 จ.อ. มำโนชญ์ สุนทร บน.๔๖ 18

29 จ.อ. สุขณธี สุนทรำ บน.๔๖ 32

30 จ.อ. พงษ์พันธ์ุ รัตน์เพชร บน.๔๖ 37

32 จ.อ. บุญฤทธ์ิ ผิวลออ บน.๔๖ 36

33 จ.อ. สุรสีห์ ม่ันคง บน.๔๖ 40

41 จ.อ. พัฒนพงษ์ อินทยำกรณ์ บน.๔๖ 30

42 จ.อ. วุฒิชัย ประเสริฐ บน.๔๖ 31

46 จ.อ. อนณลักษณ์ ตุ้ยหล้ำ บน.๔๑ 43

48 จ.อ.หญิง สุกมำ พรหมขำม บน.๔๑ 44

49 จ.อ. สกุลวัฒน์ ไทยกลำง บน.๔๑ 36

52 จ.อ. ณกรณ์ จันทะมำ บน.๔๑ 26

55 จ.อ. อินทนนท์ นพรัตน์ บน.๔๑ 33

56 จ.อ.หญิง สำทิสรัตน์ พรหมโชติ บน.๔๑ 20

61 จ.อ. ณรงค์กำนต์ โอฬำรสกุล บน.๔๑ 27

68 จ.อ. ภำคภูมิ ณ น่ำน บน.๔๑

70 จ.อ. รังสรรค์ เทพจันตำ บน.๔๑ 35

73 จ.อ. สถิตย์พงษ์ ใจวงศ์เป็ง บน.๔๑ 29

82 จ.อ. ประจักษ์ ชอบเจริญ รร.กำรบิน 40

95 จ.อ. ปฏิภำณ เกิดจ๋ิว รร.กำรบิน 35

98 จ.อ. บวรนันท์ โอภำพ บน.๒ 28

104 จ.อ. จักรกฤษ วัดบัว บน.๒ 30

105 จ.อ. ธีรศักด์ิ ศรีมูล บน.๒

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

รำยกำร  จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓   วันท่ี  10 มิ.ย.62   เวลำ   0930  ณ ห้องเรียนรวม ช้ัน 2



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

106 จ.อ. บุญฤทธ์ิ วงษ์สอน บน.๒ 32

107 จ.อ. วรวัช จำดจร บน.๒

108 จ.อ. กนกภัณฑ์ อธิคม บน.๒

114 จ.อ. ณัฐพล ผดุงสันต์ บน.๒ 34

115 จ.อ. กฤษณะ แดงประเสริฐ บน.๒ 33

116 จ.อ. นิติพล กุณฑลรัตน์ บน.๒

119 จ.อ.    ธีรวัฒน์   ศรีไตรภพ บน.๒ 45

121 จ.อ. อวิรุทธ์ ปิยะธิดำ บน.๒ 37

122 จ.อ. จำมร บัวสมบูรณ์ บน.๒ 44

123 จ.อ. ธีรโชติ พุ่มพฤกษ์ บน.๒

124 จ.อ. สุกิตต์ สุขสวย บน.๒ 32

128 จ.อ. ประวุฒิ ทันแจ้ง บน.๒ 38

129 จ.อ. วัชรพล ดิศยพงษ์ บน.๒

141 จ.อ. ธนพันธ์ุ พันธ์ุวุฒิ บน.๔

142 จ.อ. เจษฏำ ชัยวร บน.๔

143 จ.อ. อนุศักด์ิ ด้วงโต บน.๔

144 จ.อ. พงศ์พล ช่ำงศิลป์ บน.๔

145 จ.อ. กิตติพจน์ วงศ์สน่ัน บน.๔

146 จ.อ. สุรศักด์ิ รักจันทร์ บน.๔

149 จ.อ. ปกรเกียรติ อ่วมภู่ บน.๔ 25

150 จ.อ. ธันวำ เช้ือปุย บน.๔ 31

153 จ.อ. ปลัดชัย ตำแสนแก้ว บน.๔

156 จ.อ. เจตณรงค์ พลอยไป บน.๔ 40

174 จ.อ. ภีมวัจน์ เกษมไชยกำร บน.๔ 33

179 จ.อ. เอ๊ยะฮ์ชำน หีมมะ บน.๔

191 จ.อ. ธีรชัย เพชรบูรณ์ บน.๗ 46

192 จ.อ. ศุภชัย พุทธรักษ์ บน.๗

193 จ.อ. สมชำย สุทธิโส บน.๗

195 จ.อ. กิตติชัย บุญเป่ียม บน.๗

199 จ.อ. ชยุต มำติยำภักด์ิ บน.๗ 40

200 จ.อ. สุรเดช ทองเสท้ือน บน.๗

210 จ.อ. พรพงศ์ ขยันย่ิง บน.๗

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

รำยกำร  จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓   วันท่ี  10 มิ.ย.62   เวลำ   0930  ณ ห้องเรียนรวม ช้ัน 2



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

213 จ.อ. ณัฐสิทธ์ิ ตติยะอภิรักษ์ บน.๗

222 จ.อ. พีรพันธ์ นำจ ำรัส บน.๒๓ 33

227 จ.อ. พงศ์พิทักษ์ พวงชน บน.๒๓ 46

235 จ.อ. พีระฉัตร อุ่นอ่อน บน.๑

238 จ.อ. ปริญญำ พวงผกำ บน.๑ 40

239 จ.อ. กิตติพงษ์  ภักดี บน.๑ 27

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

รำยกำร  จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓   วันท่ี  10 มิ.ย.62   เวลำ   0930  ณ ห้องเรียนรวม ช้ัน 2



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

241 จ.อ. สรวิศ เปรมวิไลศักด์ิ บน.๑

247 จ.อ. สืบศักด์ิ ศิริทรัพย์ บน.๑ 43

249 จ.อ. มำนุ แขโคกกรวด บน.๑ 31

250 จ.อ. จิรศักด์ิ ทองชู บน.๑ 34

251 จ.อ. ธิติวุฒิ วงษ์ยะลำ บน.๑ 42

252 จ.อ. อนุวัตร พูนพะเนำว์ บน.๑ 34

253 จ.อ. สิทธิทัต เรือนทอง บน.๑ 28

254 จ.อ. ชยนนท์ อรรถสมบัติ บน.๑ 22

270 จ.อ. นพดล ไกรทอง บน.๑ 25

272 จ.อ. ณัฐวุฒิ จอมโคกสูง บน.๑ 36

273 จ.อ. คมสัน สุดคนึง บน.๑ 34

274 จ.อ. วิษณุกร โฮมละคร บน.๑ 34

275 จ.อ. ภำณุพงศ์ งำมศรีทอง บน.๑ 34

276 จ.อ. เดชำนนท์ ฟ้ำรักษำ บน.๑ 33

277 จ.อ. ธนำพล รำวิจิตร บน.๑ 41

278 จ.อ. วสวัตต์ิ โชคค้ำ บน.๑ 29

279 จ.อ. สหวุฒิ เข็มพรหยิบ บน.๑ 44

301 จ.อ. จักรพงษ์ มุธุวงศ์ บน.๒๑

305 จ.อ. ลิขิต จันทะดวง บน.๒๑ 31

330 จ.อ. ปิยชำติ ไมสัณ บน.๕๖

334 จ.อ. วีระวัฒน์ มำตย์ชู บน.๕๖

335 จ.อ. ศุภณัฐ ศิริโรจน์ บน.๕๖

336 จ.อ. สรำยุทธ สำมะ บน.๕๖ 40

339 จ.อ. อภิสิทธ์ิ คงทรัพย์ บน.๕๖

345 จ.อ. ปำฏิหำริย์ บุญศรัทธำ บน.๖

346 จ.อ. มำนิต ช้อนทอง บน.๖ 42

364 จ.อ. จักรกฤษณ์ ซูโอ๊ะ บน.๖ 29

366 จ.อ. นฤเดช มีผล บน.๖ 33

367 จ.อ.หญิง วรำภรณ์ บุญเก้ือ บน.๖

368 จ.อ.หญิง ปำรดี พุทธชน ขว.ทอ.

369 จ.อ. นัฐวัตร ถนอมชำติ ขว.ทอ.

372 จ.อ. ธีรพล เสืออินทร์ ขส.ทอ. 31

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
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ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

373 จ.อ. ศุภเดช ฤกษ์สุนทรี ขส.ทอ.

374 จ.อ. เอกชัย สิทธิปกรณ์ ขส.ทอ.

376 จ.อ. ชุติเดช ม่ันก ำเนิด ขส.ทอ.

380 จ.อ. บุญฤทธ์ิ ม่วงกล่ ำ ขส.ทอ. 38

383 จ.อ. ฐำนปนพงศ์ ปินตำ ดย.ทอ.อย. 25

384 จ.อ. พรเทพ วงศ์สวัสด์ิ ดย.ทอ.อย.

385 จ.อ. ณรัชต์ เหลืองวิเชียรฉำย ดย.ทอ.อย.

388 จ.อ. วีระชัย ทับทิมทอง ดย.ทอ.อย. 23

389 จ.อ. จตุพล สุมำลย์ ดย.ทอ.อย.

390 จ.อ. ณัฐพงศ์ ชัยยำนนท์ ดย.ทอ.อย. 41

391 จ.อ. เอก ประดังเสียง ดย.ทอ.อย. 37

393 จ.อ. ธีรฉัตร พุ่มพฤกษ์ ดย.ทอ.อย. 38

394 จ.อ. อำทิตย์ พลทองสถิตย์ ดย.ทอ.อย.

395 จ.อ.หญิง อำภัสรำ เบญจมำลำ ดย.ทอ.อย.

398 จ.อ.หญิง กัลย์อนงค์ ญำติพร้อม ดย.ทอ.อย.

399 จ.อ. พิสิฐ สังขโบสถ์ กบ.ทอ.

400 จ.อ. เอกวุฒิ ใจเด็ด กบ.ทอ.

403 จ.อ. กัมปนำท ศรีสด กบ.ทอ.

405 จ.อ. ธนันชัย ทัพพิจิตร์ กบ.ทอ. 26

412 จ.อ. ชัยพฤกษ์ ศรีสมบูรณ์ สพ.ทอ.

416 จ.อ. นุกูล บัวทุ่ง กรม ปพ.อย. 23

417 จ.อ. ปุณยพงศ์ สุพร กรม ปพ.อย. 33

418 จ.อ. ศักรินทร์ แจ่มสน กรม ปพ.อย. 33

419 จ.อ. นักรบ เป่ียมแก้ว กรม ปพ.อย. 29

420 จ.อ. เทียนชัย สมนำสัก กรม ปพ.อย. 35

421 จ.อ. อนุพงษ์ ศรีสุพรรณ กรม ปพ.อย.

422 จ.อ. ชำญยุทธ เสนำวงษ์ กรม ปพ.อย. 45

423 จ.อ. ภูริพงศ์ ปิยะพัฒน์ กรม ปพ.อย. 25

427 จ.อ. วินัย ขุนวัด คปอ.

428 จ.อ. กองทัพ ยุทธนำวี คปอ.

429 จ.อ. มฤคินทร์ คุ้มวงศ์ คปอ. 24

433 จ.อ. จีรยุทธ ศรีภูมมำ คปอ.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
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ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

435 จ.อ. ตุลยชำติ สวนเดช คปอ. 34

436 จ.อ. ชัยยะ เจริญมำยุ คปอ.

473 จ.อ. วิโรจน์ ส้มใบ คปอ. 30

474 จ.อ. รัชชำนนท์ บัวค ำ คปอ. 46

475 จ.อ. เดชำ พิกุลทอง คปอ.

481 จ.อ. ปรีชำพันธ์ นัยรัตน์ สน.ผบ.ดม. 46

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
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ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

485 จ.อ. ปิยะณัฐ ศรีประเทศ สน.ผบ.ดม. 22

486 จ.อ. ธนภัทร โพธ์ิอำศัย สน.ผบ.ดม. 20

487 จ.อ. สุพัชญ์ แช่มช้อย สน.ผบ.ดม. 31

488 จ.อ. กฤษณะ ปันยำรชุน สน.ผบ.ดม.

496 จ.อ. จตุพร จันทรัตน์ สน.ผบ.ดม. 41

512 จ.อ. กัณหำ เสน่ห์พูด สน.ผบ.ดม. 46

515 จ.อ.หญิง ดวงกมล สิมลำ สน.ผบ.ดม. 28

521 จ.อ. สมเกียรติ อรรถำรส ชย.ทอ.

522 จ.อ. เดชำรัตน์ ใจภิภักด์ิ ชย.ทอ. 24

528 จ.อ. นิธิศ โยธำเตชวณิช ชย.ทอ. 37

530 จ.อ. พงษ์พันธ์ วรรณวิจิตร ชย.ทอ. 45

533 จ.อ. วิกรำนต์ อ่องระเบียบ ชย.ทอ. 32

538 จ.อ. วิทวัช เทสมุทร ชย.ทอ.

541 จ.อ. กฤษณ์ดนัย ค ำพูล ชย.ทอ.

542 จ.อ. ธงไชย มิลินทำกำศ ชย.ทอ. 33

544 จ.อ. ตฤณ เมืองโคตร ชย.ทอ.

545 จ.อ. ภำณุวัฒน์ ค ำใหญ่ ชย.ทอ. 35

549 จ.อ. พชร ถนอมไทย ชย.ทอ. 31

550 จ.อ. อรรถพล เจริญสง่ำ ชย.ทอ. 34

552 จ.อ. วรรศพล เจียมอยู่ ชย.ทอ. 30

553 จ.อ. ศตวรรษ รัตนโชติ ชย.ทอ. 38

554 จ.อ. ศุภกิจ ฤทธิเดช ชย.ทอ. 30

557 จ.อ. สำคร ปัญญำอนุรักษ์กิจ พอ.

559 จ.อ. นวรัตน์ แช่มวงษ์ พอ.

560 จ.อ. ณัฐภูมิ บุรุษษำนนท์ พอ. 37

561 จ.อ. อนุชิดำ ศรีวรรณะ พอ.

566 จ.อ. ธนกร สุขดี พอ. 41

568 จ.อ. ธีรวัฒน์ ดีเจย พอ.

569 จ.อ. พงศธร เผือกเทศ พอ.

579 จ.อ.หญิง ชลลดำ บริบูรณ์ พอ. 26

582 จ.อ.หญิง พุทธิญำ ใจยะสำร พอ.

583 จ.อ.หญิง เพ็ญยุพำ ประกอบทอง พอ.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

รำยกำร  จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓   วันท่ี  12 มิ.ย.62   เวลำ   0930  ณ ห้องเรียนรวม ช้ัน 2



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

584 จ.อ.หญิง สุพรรษำ วงษ์ยะลำ พอ.

585 จ.อ. พิทักษ์ สมใจ สก.ทอ. 46

586 จ.อ. พูมมนัส จันทร์เข็ม สก.ทอ. 36

587 จ.อ. สดำกร วิมุตตำนนท์ สก.ทอ.

588 จ.อ. ปนพงษ์ ขจรฟุ้ง สก.ทอ.

600 จ.อ. เจริญทรัพย์ เสง่ียมทรัพย์ กรม ตอ.รอ.อย.

601 จ.อ. ฐิติกร เกตุนำค กรม ตอ.รอ.อย. 39

604 จ.อ. ธีรสิทธ์ิ โดยอำสำ กรม ตอ.รอ.อย.

605 จ.อ. นครินทร์ จันทร์ศรี กรม ตอ.รอ.อย.

606 จ.อ. นัฐวุฒิ เดชำ กรม ตอ.รอ.อย.

607 จ.อ. นิติพล รัตนสุวรรณ กรม ตอ.รอ.อย. 22

608 จ.อ. พงศธร สำตจีนพงษ์ กรม ตอ.รอ.อย. 32

609 จ.อ. พสธร สิริพิชัยฤษ์ กรม ตอ.รอ.อย.

612 จ.อ. ภูษิต หินอ่อน กรม ตอ.รอ.อย.

614 จ.อ. ฤทธิชัย โกศลจิตร กรม ตอ.รอ.อย.

620 จ.อ. อัครชัย ทัศนะเวทิน กรม ตอ.รอ.อย. 37

623 จ.อ. ณัฐชัย ฆ้องกระโทก กรท ทย.รอ.อย.

626 จ.อ. โยธิน ฤทธ์ิคุมพล กรท ทย.รอ.อย.

628 จ.อ. กิตติพันธ์ บุญทิม กรท ทย.รอ.อย.

630 จ.อ. ตรีเพชร คงหำญ กรท ทย.รอ.อย.

637 จ.อ. สงกรำนต์ ย้ิมรักษำ พธ.ทอ.

638 จ.อ. ณัฐพงศ์ กิตติอุดมสุข พธ.ทอ.

640 จ.อ. ณัฐพล กล่อมเกษม พธ.ทอ.

642 จ.อ. อภิวันท์ ดิษฐีกิตติรัช พธ.ทอ. 26

644 จ.อ. เฉลิมชัย สีบ้ำน พธ.ทอ.

646 จ.อ. นพรัตน์ ไชยสิทธ์ิ พธ.ทอ. 30

648 จ.อ. สรำยุทธ สุขประเสริฐ พธ.ทอ. 25

649 จ.อ. กฤษณะ พริกศรี พธ.ทอ.

654 จ.อ. มนตรี ปิดตำระโพธ์ิ พธ.ทอ.

663 จ.อ. อิสริยะ ลับไพรี ชอ.

670 จ.อ. โสภณ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ชอ. 17

671 จ.อ. ภำนุพงศ์ ดีเสมอ ชอ. 41

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

รำยกำร  จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓   วันท่ี  12 มิ.ย.62   เวลำ   0930  ณ ห้องเรียนรวม ช้ัน 2



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

674 จ.อ. ณัฐนันท์ โพธ์ินิยม ชอ.

693 จ.อ. ธนยศ แสงอินทร์ ชอ. 44

712 จ.อ. ไกรวุฒิ หนูด ำ ศทย.อย. 37

722 จ.อ. อำนนท์ ค ำมณี สอ.ทอ.

740 จ.อ. วสันต์ งำมวงศ์ สอ.ทอ. 40

741 จ.อ. วันชัย ม้ำเสมอ สอ.ทอ.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

รำยกำร  จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓   วันท่ี  12 มิ.ย.62   เวลำ   0930  ณ ห้องเรียนรวม ช้ัน 2



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

744 จ.อ. คมสัน สุชัย สอ.ทอ. 32

749 จ.อ. พงศกร วงศ์จันทร์อินทร์ สอ.ทอ. 23

750 จ.อ. อิสริย เจริญสุข สอ.ทอ. 32

752 จ.อ. วงศกร เทศกุลวิเศษ สอ.ทอ.

758 จ.อ. ศักด์ิศิลป์ ซ่ือตรง สอ.ทอ.

781 จ.อ. โอภำส อินทรีย์ ยก.ทอ. 20
782 จ.อ. อนุชำ ภู่ปรีขำ ยก.ทอ. 36
785 จ.อ. ณัฐปภัส ล้อสุวรรณ บน.๖ 25

788 จ.อ. พัฒนพงศ์ วงศ์ศร ยศ.ทอ.

789 จ.อ. ธีระยุทธ สมงำม ยศ.ทอ.

790 จ.อ. จินศักด์ิ ตุ้มคล้ำย ยศ.ทอ.

791 จ.อ. วินพรหม บุญสี ยศ.ทอ.

792 จ.อ. นันทวุฒิ ฝ้ันชัยวัง อย.

793 จ.อ. กิตติศักด์ิ ไชยยำ อย.

794 จ.อ. นิติภูมิ เวียงค ำ อย.

795 จ.อ. ศุภชัย  แสงมณี คปอ.

796 จ.อ. ธีรทัช หอมทอง สพ.ทอ.

797 จ.อ. กอบชัย คงอ่ิม สพ.ทอ.

798 จ.อ. ชำลี วิทยำพิพัฒน์ สพ.ทอ.

799 จ.อ. วรุตม์ เกิดเรณู สพ.ทอ.

800 จ.อ. กิตติพงศ์ บัวเลิศ สพ.ทอ.

801 จ.อ. สุรเดช รำชบุญคุณ สพ.ทอ.

802 จ.อ. วชิรำวุธ หลักดี สพ.ทอ.

803 จ.อ. ปิยณัฐ อินเรือน สพ.ทอ.

804 จ.อ. นิพัทธ์ ม่ิงเมือง สพ.ทอ.

805 จ.อ. รัชตพล หอมสำลี สพ.ทอ.

806 จ.อ.หญิง กรองแก้ว พิมลรัตน์ จร.ทอ.

807 จ.อ. นิติภูมิ อำจสมบุญ บน.๒

807 จ.อ. นิติพันธ์ุ ตำวิโรจน์ รร.นนก.

808 จ.อ. ดนัย จุลกิจ รร.นนก.

809 จ.อ. พุทธพงศ์ ดำวศรี รร.นนก.

810 จ.อ. ธนิษฐำ โลกำยุทธ์ รร.นนก.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

รำยกำร  จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓   วันท่ี  12 มิ.ย.62   เวลำ   1045  ณ ห้องเรียนรวม ช้ัน 2



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

811 จ.อ. จิณัฐรดำ จิตรจะโป๊ะ รร.นนก.

812 จ.อ. ธนวัฒน์ สืบทอง บน.๖

813 จ.อ. เกรียงกมล ภูมิลุน ชอ.

814 จ.อ.หญิง จีรณำ รอดเกตุ ชอ.

815 จ.อ. นิพนธ์ กล่ินหอม ชอ.

816 จ.อ. ชนำธิป บุญยืน ชอ.

817 จ.อ. ณัฐนำวุฒิ รุ่งมณี ชอ.

818 จ.อ. ธนรักษ์ เอมเอ่ียม ชอ.

819 จ.อ. ปรำชญำ ปันมำฟู ชอ.

820 จ.อ. ปรเมศว์ ชำตะสุวัจนำนนท์ ชอ.

821 จ.อ. ภำนุพงศ์ เสำวรส ชอ.

822 จ.อ. ภัทรพงษ์ ภูมิสง ชอ.

823 จ.อ. สุกฤต พุทธชำด ชอ.

824 จ.อ. นัทธี จิตตคำม สตน.ทอ.

825 จ.อ. วสันต์ บุญเลิศ พธ.ทอ.

826 จ.อ. ประภัศร์ โภคทรัพย์ พธ.ทอ.

827 จ.อ. ธีระพงษ์ ทองใส พธ.ทอ.

828 จ.อ. รวีวรรณ ดวงถำวร พธ.ทอ.

829 จ.อ.หญิง อรณัญช์ ทองกร พธ.ทอ.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

รำยกำร  จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓   วันท่ี   12 มิ.ย.62   เวลำ   1045  ณ ห้องเรียนรวม ช้ัน 2



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑ จ.อ. ธัญฐพงษ์ สุขร ำมิ บน.๕ ผ่ำน
๒ จ.อ. อโนชำ อ่อนหวำน บน.๕ ผ่ำน
๓ จ.อ. อรรถพล เทียมทัน บน.๕ ผ่ำน
๔ จ.อ. อโนชำ ใจซ่ือ บน.๕ ผ่ำน
๕ จ.อ. วรวุฒิ บุตรพรหม บน.๕ ผ่ำน
๖ จ.อ. พนำสิน นำคงำม บน.๕ ผ่ำน
๗ จ.อ. นัทธพงศ์ ช่ืนบำน บน.๕ ผ่ำน
๘ จ.อ. ทรงพล สุขคล้ำย บน.๕ ผ่ำน
๙ จ.อ. สุเมธ รักคุณ บน.๕ ผ่ำน

๑๐ จ.อ. อัครินทร์ สุชแจ้ง บน.๔๖ ผ่ำน
๑๑ จ.อ. ณัชพล สีนิล บน.๔๖ ผ่ำน
๑๒ จ.อ. ทรงยศ พรหมแก้วต่อ บน.๔๖ ผ่ำน
๑๓ จ.อ. นภพล สรำญรมย์ บน.๔๖ ผ่ำน
๑๔ จ.อ. ปิยะรัฐ สุดประเสริฐ บน.๔๖ ผ่ำน
๑๕ จ.อ. สุชัจจ์ จูมสูงเนิน บน.๔๖ ผ่ำน
๑๖ จ.อ. ฐิติพันธ์ น้อยเอ่ียม บน.๔๖ ผ่ำน
๑๗ จ.อ. ธรรมรงค์ แดงวิจิตร บน.๔๖ ผ่ำน
๑๘ จ.อ. พีฒภัท ศรีบุญนำค บน.๔๖ ผ่ำน
๑๙ จ.อ. บุญญวัฒน์ ไกรคง บน.๔๖ ผ่ำน
๒๐ จ.อ. ณัฐพล นรำวงษ์ บน.๔๖ ผ่ำน
๒๑ จ.อ. ก้องภพ ลัมวุฒิ บน.๔๖ ผ่ำน
๒๒ จ.อ. เชิดพงศ์ ทิพย์พรม บน.๔๖ ผ่ำน
๒๓ จ.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ ปัญญำดี บน.๔๖ ผ่ำน
๒๔ จ.อ. เตชินท์ พุทธสำรวงษ์ บน.๔๖ ผ่ำน
๒๕ จ.อ. วีรวุฒิ วงษ์นำรี บน.๔๖ ผ่ำน
๒๖ จ.อ. ธนำเทพ ขำวสะอำด บน.๔๑ ผ่ำน
๒๗ จ.อ. ภมร เลสัก บน.๔๑ ผ่ำน
๒๘ จ.อ. อนันต์ อนุรักษ์ บน.๔๑ ผ่ำน
๒๙ จ.อ. ปิยำกร มำละวรรณำ บน.๔๑ ผ่ำน
๓๐ จ.อ. ธัชชัย ต๊ิบตุ๊ย บน.๔๑ ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๓๑ จ.อ. ประสิทธ์ิ ขำวลำย บน.๔๑ ผ่ำน
๓๒ จ.อ. กอบชัย แก้วค ำมำ บน.๔๑ ผ่ำน
๓๓ จ.อ. คัมภีร์ เพชรโคตร บน.๔๑ ผ่ำน
๓๔ จ.อ. จำตุรงค์ บุญเลิศ บน.๔๑ ผ่ำน
๓๕ จ.อ. ชำยแดน จิตเร็ว บน.๔๑ ผ่ำน
๓๖ จ.อ. ณัฐปคัลภ์ ดีสงครำม บน.๔๑ ผ่ำน
๓๗ จ.อ. ณัญพล สังข์ป่ำ บน.๔๑ ผ่ำน
๓๘ จ.อ. ณัฐวุฒิ วุฒิชัย บน.๔๑ ผ่ำน
๓๙ จ.อ. พชร ไชยยำ บน.๔๑ ผ่ำน
๔๐ จ.อ. ธนิภัทร์ วันมหำใจ บน.๔๑ ผ่ำน
๔๑ จ.อ. ปรำชญ์ กรึกโคกสูง บน.๔๑ ผ่ำน
๔๒ จ.อ. ภำนุวิชญ์ เจริญทรัพย์ บน.๔๑ ผ่ำน
๔๓ จ.อ. วัชรพล ปินไชย บน.๔๑ ผ่ำน
๔๔ จ.อ. ศุกลภัทร เสรีชำติ บน.๔๑ ผ่ำน
๔๕ จ.อ. สุวพิชญ์ เนตรปัญญำ บน.๔๑ ผ่ำน
๔๖ จ.อ. อัฐพล สีแย้ม บน.๔๑ ผ่ำน
๔๗ จ.อ. อำทิตย์ จ ำปำนคร บน.๔๑ ผ่ำน
๔๘ จ.อ. รำเมศ พอสม บน.๔๑ ผ่ำน
๔๙ จ.อ. เฉลิมเกียรติ บุญมำ บน.๔๑ ผ่ำน
๕๐ จ.อ. กันตพงศ์ ดวงบ้ำนเช่ำ บน.๔๑ ผ่ำน
๕๑ จ.อ. ธนำกร กันทะจีน บน.๔๑ ผ่ำน
๕๒ จ.อ.หญิง พรรณเครือ เป็งมณี บน.๔๑ ผ่ำน
๕๓ จ.อ. สิทธิชัย รชตะเกษม รร.กำรบิน ผ่ำน
๕๔ จ.อ. ทวิช รูปสวย รร.กำรบิน ผ่ำน
๕๕ จ.อ. วีรเดช ไขแสงทอง รร.กำรบิน ผ่ำน
๕๖ จ.อ. กฤษดำ พัชญำพันธ์ุ รร.กำรบิน ผ่ำน
๕๗ จ.อ. กิตติชัย เท่ียงน่วม รร.กำรบิน ผ่ำน
๕๘ จ.อ. ชำตรี พ่วงจำรี รร.กำรบิน ผ่ำน
๕๙ จ.อ. บัณฑิต ประกอบผล รร.กำรบิน ผ่ำน
๖๐ จ.อ.หญิง เยำวเรศ ก้อนทอง รร.กำรบิน ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๖๑ จ.อ. นพดล โฉมมิ รร.กำรบิน ผ่ำน
๖๒ จ.อ. อัครพงศ์ สำแก้ว รร.กำรบิน ผ่ำน
๖๓ จ.อ. กฤษณะ สมคิด รร.กำรบิน ผ่ำน
๖๔ จ.อ. คมสัน แดงปุ่ม รร.กำรบิน ผ่ำน
๖๕ จ.อ. พูลสวัสด์ิ ชัยหำ รร.กำรบิน ผ่ำน
๖๖ จ.อ. จักริศ สุวรรณศร บน.๒ ผ่ำน
๖๗ จ.อ. ไชยวัฒน์ นรชำญ บน.๒ ผ่ำน
๖๘ จ.อ. วำชิต ดำทิพย์ บน.๒ ผ่ำน
๖๙ จ.อ. ปกรณ์ สมบัติ บน.๒ ผ่ำน
๗๐ จ.อ. ชนำธิป เกตุหนู บน.๒ ผ่ำน
๗๑ จ.อ. พิชัย ภูขีด บน.๒ ผ่ำน
๗๒ จ.อ. ชัยวัฒน์ ร่วมรักษ์ บน.๒ ผ่ำน
๗๓ จ.อ. ธีระวุฒิ ม่ิงไม้ บน.๒ ผ่ำน
๗๔ จ.อ. อภิสิทธ์ิ สิงห์ตำลกง บน.๒ ผ่ำน
๗๕ จ.อ. นนทกร อ่อนวงษ์ บน.๒ ผ่ำน
๗๖ จ.อ. ธนำกร เกตุศีระ บน.๒ ผ่ำน
๗๗ จ.อ. ภำคภูมิ อุบลฉำย บน.๒ ผ่ำน
๗๘ จ.อ. นนทกร เครือนวล บน.๒ ผ่ำน
๗๙ จ.อ. ศรำนุวัฒน์ เอมอ่ ำ บน.๒ ผ่ำน
๘๐ จ.อ. จักรพงษ์ รักษำพันธ์ บน.๒ ผ่ำน
๘๑ จ.อ. ภำณุเกียรติ เกำะคู บน.๔ ผ่ำน
๘๒ จ.อ. ปัญณิรักษ์ สุโข บน.๔ ผ่ำน
๘๓ จ.อ. เกียรติยุทธ์ นันอ ำไพ บน.๔ ผ่ำน
๘๔ จ.อ. คุณภัทร โพธ์ิรัศมี บน.๔ ผ่ำน
๘๕ จ.อ. ณชพัฒน์ เงินเนตร บน.๔ ผ่ำน
๘๖ จ.อ. วสันต์ แรงเขตกำรณ์ บน.๔ ผ่ำน
๘๗ จ.อ. บุณยกร รอดนำรำยณ์ บน.๔ ผ่ำน
๘๘ จ.อ. ปรเมศร์ มำเรียน บน.๔ ผ่ำน
๘๙ จ.อ. ศุภณัฐ ทัศนวิจิตรพันธ์ บน.๔ ผ่ำน
๙๐ จ.อ. ศรสันติ ปู่จำด บน.๔ ผ่ำน

ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)
รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๙๑ จ.อ. พัฒนพล ชำคะริเวช บน.๔ ผ่ำน
๙๒ จ.อ. รณกร ดำวสุข บน.๔ ผ่ำน
๙๓ จ.อ. จเร ค ำดี บน.๔ ผ่ำน
๙๔ จ.อ. ชลิต ชมภูพู่ บน.๔ ผ่ำน
๙๕ จ.อ. ปิยะพงษ์ สิงห์เพชร บน.๔ ผ่ำน
๙๖ จ.อ. ณภณัฏฐ์ ละม่อนอำภรณ์ บน.๔ ผ่ำน
๙๗ จ.อ. ชวภณ สนทิม บน.๔ ผ่ำน
๙๘ จ.อ. สมพล รุ่งกล่ิน บน.๔ ผ่ำน
๙๙ จ.อ. ภูธร วรรณสกุล บน.๔ ผ่ำน

๑๐๐ จ.อ. สัมฤทธ์ิ นะที บน.๔ ผ่ำน
๑๐๑ จ.อ. จิรวุฒิ ทวีชัยรุ่งทรัพย์ บน.๔ ผ่ำน
๑๐๒ จ.อ. ธนกฤต จันทร์งำม บน.๔ ผ่ำน
๑๐๓ จ.อ. ทศพล นิลรัตน์ บน.๔ ผ่ำน
๑๐๔ จ.อ. ธีรวัฒน์ อินย้ิม บน.๔ ผ่ำน
๑๐๕ จ.อ. มงคล แก้วเวียง บน.๔ ผ่ำน
๑๐๖ จ.อ. ธนบดี แสนเกิด บน.๔ ผ่ำน
๑๐๗ จ.อ. พัฒนพงษ์ ใจม่ัน บน.๔ ผ่ำน
๑๐๘ จ.อ. ธนำกร แสงสมี บน.๔ ผ่ำน
๑๐๙ จ.อ. ปฐมพร สุทธิธรรมมำนนท์ บน.๔ ผ่ำน
๑๑๐ จ.อ. สรพงษ์ ปำลี บน.๔ ผ่ำน
๑๑๑ จ.อ. อัษฏำงค์ จิตรำภิรมย์ บน.๔ ผ่ำน
๑๑๒ จ.อ. จักรินทร์ ใจทำน บน.๔ ผ่ำน
๑๑๓ จ.อ. จักรกฤษณ์ หงษ์เวียงจันทร์ บน.๔ ผ่ำน
๑๑๔ จ.อ. อรรถพล ค ำดีผล บน.๔ ผ่ำน
๑๑๕ จ.อ. กิตติพศ พุ่มรอด บน.๔ ผ่ำน
๑๑๖ จ.อ. อนุชัย ชำวแขก บน.๔ ผ่ำน
๑๑๗ จ.อ. จักรำวุธ สีดำค ำ บน.๔ ผ่ำน
๑๑๘ จ.อ. ปิยวัฒน์ ค ำประกอบ บน.๔ ผ่ำน
๑๑๙ จ.อ. โชคชัย ปำมฉิม บน.๔ ผ่ำน
๑๒๐ จ.อ. เฉลิมเกียรติ สระทองแดง บน.๔ ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑๒๑ จ.อ. อภิสิทธ์ิ ปำนสอน บน.๔ ผ่ำน
๑๒๒ จ.อ. อัมรินทร์ สิงห์ทอง บน.๔ ผ่ำน
๑๒๓ จ.อ. ธเนศ ชักน ำ บน.๔ ผ่ำน
๑๒๔ จ.อ. วงศธร ผ่องผ้ึง บน.๔ ผ่ำน
๑๒๕ จ.อ. ชัยนนท์ ณ บำงช้ำง บน.๔ ผ่ำน
๑๒๖ จ.อ. พงศธร จันทร์กระเทำะ บน.๔ ผ่ำน
๑๒๗ จ.อ. ประเสริฐ แก้วทอง บน.๗ ผ่ำน
๑๒๘ จ.อ. อชรำยุ ชูช่ืน บน.๗ ผ่ำน
๑๒๙ จ.อ. ชลภัทร พรหมชัยศรี บน.๗ ผ่ำน
๑๓๐ จ.อ. ธรรมรัตน์ ศรีถะภูมิ บน.๗ ผ่ำน
๑๓๑ จ.อ. ภูวดล พันสำม บน.๗ ผ่ำน
๑๓๒ จ.อ. ศรำยุทธ ไชยวงศ์ทอน บน.๗ ผ่ำน
๑๓๓ จ.อ. ฐำปกรณ์ จันทร์ส ำเร็จ บน.๗ ผ่ำน
๑๓๔ จ.อ. ธนวัฒน์ จริงจิตร บน.๗ ผ่ำน
๑๓๕ จ.อ. อมรินทร์ เกตุเพชร บน.๗ ผ่ำน
๑๓๖ จ.อ. อนุภพ ปำกอุสำห์ บน.๗ ผ่ำน
๑๓๗ จ.อ. ธิปก ชัยสุวรรณ บน.๗ ผ่ำน
๑๓๘ จ.อ. วรพจน์ สุทโธ บน.๗ ผ่ำน
๑๓๙ จ.อ. จิรศักด์ิ สิงห์คลองไทร บน.๗ ผ่ำน
๑๔๐ จ.อ. สิทธิพงษ์ ยำรังสี บน.๗ ผ่ำน
๑๔๑ จ.อ. วรำยุว สังข์พิชัย บน.๗ ผ่ำน
๑๔๒ จ.อ. ธีรวัจน์ สิทธิรักษ์ บน.๗ ผ่ำน
๑๔๓ จ.อ. ปฏิธำน บุญพวง บน.๗ ผ่ำน
๑๔๔ จ.อ. ศุภโชค ล่ิมพันธ์ บน.๗ ผ่ำน
๑๔๕ จ.อ. ศุภชัย เข้มแข็ง บน.๒๓ ผ่ำน
๑๔๖ จ.อ. นรำกร เสนำม่ิง บน.๒๓ ผ่ำน
๑๔๗ จ.อ. ประภำส พรหมอินทร์ บน.๒๓ ผ่ำน
๑๔๘ จ.อ. อภิวัฒน์ มีช้ันช่วง บน.๒๓ ผ่ำน
๑๔๙ จ.อ. กิตินันท์ คันธสรำภรณ์ บน.๒๓ ผ่ำน
๑๕๐ จ.อ. อนุสรณ์ ผำยทอง บน.๒๓ ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑๕๑ จ.อ. กิตติวัฒน์ จันโท บน.๒๓ ผ่ำน
๑๕๒ จ.อ. สำมำรถ เชิดโกทำ บน.๒๓ ผ่ำน
๑๕๓ จ.อ. ณัฐวุฒิ บุตรวงศ์ บน.๒๓ ผ่ำน
๑๕๔ จ.อ. คชำทัช รัตนภักดีเดชำ บน.๒๓ ผ่ำน
๑๕๕ จ.อ. มนัสชัย ระลึก บน.๒๓ ผ่ำน
๑๕๖ จ.อ. ศรเพชร มำตมูล บน.๑ ผ่ำน
๑๕๗ จ.อ. ปองภพ ค ำใสย์ บน.๑ ผ่ำน
๑๕๘ จ.อ. ชินวัตร แนวบุตร บน.๑ ผ่ำน
๑๕๙ จ.อ. เสำร์ สพกลำง บน.๑ ผ่ำน
๑๖๐ จ.อ. สำกล แก้วถังเมือง บน.๑ ผ่ำน
๑๖๑ จ.อ. สุธำ ทองบุตร บน.๑ ผ่ำน
๑๖๒ จ.อ. จักรพงศ์ อินทร์สัมฤทธ์ิ บน.๑ ผ่ำน
๑๖๓ จ.อ. นันทชัย ชอบสวน บน.๑ ผ่ำน
๑๖๔ จ.อ. จักริน เท่ียงทวี บน.๑ ผ่ำน
๑๖๕ จ.อ. ณัฐพล กัจจำยะนันท์ บน.๑ ผ่ำน
๑๖๖ จ.อ. สุรศักด์ิ กฤษณสุวรรณ บน.๑ ผ่ำน
๑๖๗ จ.อ. พีระพัฒน์ สุขประเสริฐ บน.๑ ผ่ำน
๑๖๘ จ.อ. .ยุทธกร พรมสุข บน.๑ ผ่ำน
๑๖๙ จ.อ. พำณำสน์ เผ่ำชู บน.๑ ผ่ำน
๑๗๐ จ.อ. ชัยพร ศรีโกตะเพชร บน.๑ ผ่ำน
๑๗๑ จ.อ. เด่นภูมิ ทองน้อย บน.๑ ผ่ำน
๑๗๒ จ.อ. สิรภพ เทโวขัติ บน.๑ ผ่ำน
๑๗๓ จ.อ. สันติรำษฎร์ อุดชำชน บน.๑ ผ่ำน
๑๗๔ จ.อ. เจษฎำพันธ์ พนมรัมย์ บน.๑ ผ่ำน
๑๗๕ จ.อ. โชคอนันต์ ก่ิงสันเทียะ บน.๑ ผ่ำน
๑๗๖ จ.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ จิตรภักดี บน.๑ ผ่ำน
๑๗๗ จ.อ. โกมล ไชยวิเศษ บน.๑ ผ่ำน
๑๗๘ จ.อ. ณัฐพงษ์ กองสุวรรณ บน.๑ ผ่ำน
๑๗๙ จ.อ. วรวุฒิ จันทร์สุข บน.๑ ผ่ำน
๑๘๐ จ.อ. ประติพัทธ์ วรรณทอง บน.๑ ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑๘๑ จ.อ. ทศพล เอ้โถบุตร บน.๑ ผ่ำน
๑๘๒ จ.อ. จตุพร สมพิทักษ์ บน.๑ ผ่ำน
๑๘๓ จ.อ. กิตติพิชญ์ ผลผำด บน.๑ ผ่ำน
๑๘๔ จ.อ. กิตติศักด์ิ ปีบัว บน.๑ ผ่ำน
๑๘๕ จ.อ. ศักด์ิดำ ประชำอำศัย บน.๑ ผ่ำน
๑๘๖ จ.อ. ยศนันทน์ เพ็ชร์หิน บน.๑ ผ่ำน
๑๘๗ จ.อ. ศุภชัย แย้มสูงเนิน บน.๑ ผ่ำน
๑๘๘ จ.อ. นภพล เจริญรัมย์ บน.๑ ผ่ำน
๑๘๙ จ.อ. ศรำวุธ แก้วประชิต บน.๑ ผ่ำน
๑๙๐ จ.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ ศรีใหม่ บน.๑ ผ่ำน
๑๙๑ จ.อ. บพิตร บุญโพธ์ิ บน.๑ ผ่ำน
๑๙๒ จ.อ. ปุรเชษฐ์ โพธ์ิศรี บน.๒๑ ผ่ำน
๑๙๓ จ.อ. นิธิโชติ ฤทธิชัย บน.๒๑ ผ่ำน
๑๙๔ จ.อ. วรุฒ แสงศร บน.๒๑ ผ่ำน
๑๙๕ จ.อ. สุจิน สืบจำกจุล บน.๒๑ ผ่ำน
๑๙๖ จ.อ. วิริยะ อมำตยกุล บน.๒๑ ผ่ำน
๑๙๗ จ.อ. เปรมศักด์ิ พงษ์เวียง บน.๒๑ ผ่ำน
๑๙๘ จ.อ. พงษ์ศักด์ิ กันหำมี บน.๒๑ ผ่ำน
๑๙๙ จ.อ. ณรงค์ ค ำเกิด บน.๒๑ ผ่ำน
๒๐๐ จ.อ. ยุทธพงศ์ ทวิชศรี บน.๒๑ ผ่ำน
๒๐๑ จ.อ. สรวิชญ์ สัมพันธ์ บน.๒๑ ผ่ำน
๒๐๒ จ.อ.หญิง ดวงกมล สะพล บน.๒๑ ผ่ำน
๒๐๓ จ.อ. อภิสิทธ์ิ บุญสืบ บน.๒๑ ผ่ำน
๒๐๔ จ.อ. รัฐบดินทร์ นำคนิล บน.๒๑ ผ่ำน
๒๐๕ จ.อ. ชัยอนันท์ จันทร์ป้อง บน.๒๑ ผ่ำน
๒๐๖ จ.อ. กิตติพงศ์  ภักดีโสภำ บน.๒๑ ผ่ำน
๒๐๗ จ.อ. หฤษ อ่ิมอก บน.๒๑ ผ่ำน
๒๐๘ จ.อ. สรยุทธ อุดมสำย บน.๒๑ ผ่ำน
๒๐๙ จ.อ. ยุทธชัย สังกะเพศ บน.๒๑ ผ่ำน
๒๑๐ จ.อ. กฤตเมธ วงค์ใหญ่ บน.๒๑ ผ่ำน

ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)
รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๒๑๑ จ.อ. จรัญ วุฒิสำร บน.๒๑ ผ่ำน
๒๑๒ จ.อ. สำธิต รักแดน บน.๒๑ ผ่ำน
๒๑๓ จ.อ. สถำพร อุ่นเมือง บน.๒๑ ผ่ำน
๒๑๔ จ.อ. ณัฐพล ไชยแสง บน.๒๑ ผ่ำน
๒๑๕ จ.อ. ฐำกร ผลจันทร์ บน.๒๑ ผ่ำน
๒๑๖ จ.อ. ฐิติกร กลับไทย บน.๒๑ ผ่ำน
๒๑๗ จ.อ. ธนกฤต จันทร์สนธิ บน.๒๑ ผ่ำน
๒๑๘ จ.อ. วัชรำกรณ์ ชมภูบุตร บน.๒๑ ผ่ำน
๒๑๙ จ.อ. ธีรพงศ์ ค ำแหง บน.๒๑ ผ่ำน
๒๒๐ จ.อ. ธัชพล บูรณะ บน.๒๑ ผ่ำน
๒๒๑ จ.อ. อ ำนวย บุญช่วย บน.๒๑ ผ่ำน
๒๒๒ จ.อ. วีระยุทธ วิชำชัย บน.๒๑ ผ่ำน
๒๒๓ จ.อ.หญิง ฐิติมำ เมืองจันทร์ บน.๒๑ ผ่ำน
๒๒๔ จ.อ. นภพล สมตน บน.๕๖ ผ่ำน
๒๒๕ จ.อ. เกียรติศักด์ิ ขันแก้ว บน.๕๖ ผ่ำน
๒๒๖ จ.อ. จักรวรรดิ ชิยไชยชนะ บน.๕๖ ผ่ำน
๒๒๗ จ.อ. เฉลิมชัย สัจจำ บน.๕๖ ผ่ำน
๒๒๘ จ.อ. ชินธันย์ จีนนำ บน.๕๖ ผ่ำน
๒๒๙ จ.อ. ณัฏฐพงศ์ เพ็ชรทอง บน.๕๖ ผ่ำน
๒๓๐ จ.อ. ณัฐภูมิ จันทถิระ บน.๕๖ ผ่ำน
๒๓๑ จ.อ. ณัฐวุฒิ ฤทธ์ิมำก บน.๕๖ ผ่ำน
๒๓๒ จ.อ. ธรำธร มีสมสำร บน.๕๖ ผ่ำน
๒๓๓ จ.อ. บุญประเสริฐ แสนประสิทธ์ิ บน.๕๖ ผ่ำน
๒๓๔ จ.อ. พีรยุทธ งำมขึม บน.๕๖ ผ่ำน
๒๓๕ จ.อ. ภูริพัฒน์ เอ้งฉ้วน บน.๕๖ ผ่ำน
๒๓๖ จ.อ. วรเมธ บุญทัน บน.๕๖ ผ่ำน
๒๓๗ จ.อ. สำธิต จักกะจ่ัน บน.๕๖ ผ่ำน
๒๓๘ จ.อ. อธิป จันทำนี บน.๕๖ ผ่ำน
๒๓๙ จ.อ.หญิง นลทพร จิระประภำ บน.๕๖ ผ่ำน
๒๔๐ จ.อ.หญิง หน่ึงฤทัย มุ่งดี บน.๕๖ ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๒๔๑ จ.อ. รำชันย์ กันจินะ บน.๖ ผ่ำน
๒๔๒ จ.อ. จิรวิทย์ ค ำพรรณ์ บน.๖ ผ่ำน
๒๔๓ จ.อ. ดิฐพันธ์ุ โรจนตัณฑ์ บน.๖ ผ่ำน
๒๔๔ จ.อ. พศุตม์ ป่ินทอง บน.๖ ผ่ำน
๒๔๕ จ.อ. พลวัฒน์ บ ำรุงพืช บน.๖ ผ่ำน
๒๔๖ จ.อ. ไชยวัฒน์ ช้ำงใหญ่ บน.๖ ผ่ำน
๒๔๗ จ.อ. สรวิศ แก้วเคลือบ บน.๖ ผ่ำน
๒๔๘ จ.อ. วรพจน์ ฤทธ์ิดี บน.๖ ผ่ำน
๒๔๙ จ.อ. ศุภมงคล ไม้น้อย บน.๖ ผ่ำน
๒๕๐ จ.อ. ณรงค์ชัย อุปพงษ์ บน.๖ ผ่ำน
๒๕๑ จ.อ. นครินทร์ กุลวงค์ บน.๖ ผ่ำน
๒๕๒ จ.อ. สุภวัฒน์ วันที บน.๖ ผ่ำน
๒๕๓ จ.อ. จักรวำล จิตจง บน.๖ ผ่ำน
๒๕๔ จ.อ. นภพล โพธ์ิศรี บน.๖ ผ่ำน
๒๕๕ จ.อ. กิตติธัช พรเชนศวรพงศ์ บน.๖ ผ่ำน
๒๕๖ จ.อ. ปัณณวัฒน์ คุณดิลกรังสี บน.๖ ผ่ำน
๒๕๗ จ.อ. อัครวิทย์ เขจรฤทธ์ิ บน.๖ ผ่ำน
๒๕๘ จ.อ. ณภัทร จันทรี บน.๖ ผ่ำน
๒๕๙ จ.อ. กิตติพศ ชนะประโคน บน.๖ ผ่ำน
๒๖๐ จ.อ. ธนเทพ ทิพย์อักษร บน.๖ ผ่ำน
๒๖๑ จ.อ. พงศกร หำญภิญญำคง บน.๖ ผ่ำน
๒๖๒ จ.อ. โอฬำร ด ำเรืองศรี ขว.ทอ. ผ่ำน
๒๖๓ จ.อ. วิสิทธิศักด์ิ แก้วใส ขว.ทอ. ผ่ำน
๒๖๔ จ.อ.หญิง กนกกร อินทร์มูล ขส.ทอ. ผ่ำน
๒๖๕ จ.อ. ฐกฤต อนันตำสุขกิจ ขส.ทอ. ผ่ำน
๒๖๖ จ.อ.หญิง ดำรำวรรณ หิรัญพฤกษ์ ขส.ทอ. ผ่ำน
๒๖๗ จ.อ. ณัฐพล นำคเจริญ ขส.ทอ. ผ่ำน
๒๖๘ จ.อ. วิศำกร ศรบุญลำ ขส.ทอ. ผ่ำน
๒๖๙ จ.อ. อนิรุธ นำคอ่อน ขส.ทอ. ผ่ำน
๒๗๐ จ.อ. วงศพัทธ์ สังคต ดย.ทอ.อย. ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๒๗๑ จ.อ. ธณะชล เปล่ียนทอง ดย.ทอ.อย. ผ่ำน
๒๗๒ จ.อ. ปรัชญำ โชคชัย ดย.ทอ.อย. ผ่ำน
๒๗๓ จ.อ.หญิง ฉัฐวิภำ ฉำยฉลำด ดย.ทอ.อย. ผ่ำน
๒๗๔ จ.อ.หญิง ศุภศจี นิลฟัก ดย.ทอ.อย. ผ่ำน
๒๗๕ จ.อ. อธิป อนุพันธ์ กบ.ทอ. ผ่ำน
๒๗๖ จ.อ. วินัย ดำรินรัมย์ กบ.ทอ. ผ่ำน
๒๗๗ จ.อ. เทอดพงษ์ เอ่ียมแสงศรี กบ.ทอ. ผ่ำน
๒๗๘ จ.อ. ศุภพิชญ์กร เหล่ำสุพรรณรงค์ กบ.ทอ. ผ่ำน
๒๗๙ จ.อ.หญิง รัตติพร มะเด็น ศวอ.ทอ. ผ่ำน
๒๘๐ จ.อ. ชิษณุพงศ์ ร่ืนภำคแดน ศวอ.ทอ. ผ่ำน
๒๘๑ จ.อ. ทักษิณ เพ่ืองดี ศวอ.ทอ. ผ่ำน
๒๘๘ จ.อ. พงษ์ศิริ ชูสังกิจ ศวอ.ทอ. ผ่ำน
๒๘๓ จ.อ. สำมำรถ อุ่นวงษ์ ศวอ.ทอ. ผ่ำน
๒๘๔ จ.อ. ศักดำ สีส ำรวม กรม ปพ.อย. ผ่ำน
๒๘๕ จ.อ. ชยุตพงศ์ สุขคู กรม ปพ.อย. ผ่ำน
๒๘๖ จ.อ. ไกรสร สำยลือภำ กรม ปพ.อย. ผ่ำน
๒๘๗ จ.อ.หญิง กรวรรณ จันทร์ครำญ์ กรม ปพ.อย. ผ่ำน
๒๘๘ จ.อ. สถำพร สุนทรชัยบูรณ์ กพ.ทอ. ผ่ำน
๒๘๙ จ.อ. อัฏพล ภูทอง กพ.ทอ. ผ่ำน
๒๙๐ จ.อ. ศุภชพณ จันทร์สุข คปอ. ผ่ำน
๒๙๑ จ.อ. ณัฏฐพล สัตนันท์ คปอ. ผ่ำน
๒๙๒ จ.อ. นพพงศ์ น ำสุวรรณกิจกุล คปอ. ผ่ำน
๒๙๓ จ.อ. เชิดวงศ์ ดุลยกนิษฐ คปอ. ผ่ำน
๒๙๔ จ.อ. รณชัย ศศิธร คปอ. ผ่ำน
๒๙๕ จ.อ. เอกชัย หวังประสพกลำง คปอ. ผ่ำน
๒๙๖ จ.อ. กฤษณ์ สุวัตถี คปอ. ผ่ำน
๒๙๗ จ.อ. ทิวำ ฉำยส ำเภำ คปอ. ผ่ำน
๒๙๘ จ.อ. อดิศร วรรณสุทธะ คปอ. ผ่ำน
๒๙๙ จ.อ. กลยุทธ นุ่มนวล คปอ. ผ่ำน
๓๐๐ จ.อ. ชำญณรงค์ บุญประคอง คปอ. ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๓๐๑ จ.อ. ณัฐพร สงวนพงษ์ คปอ. ผ่ำน
๓๐๒ จ.อ. ธนพล บุญสิทธิฤทธ์ิ คปอ. ผ่ำน
๓๐๓ จ.อ. จักรพงศ์ ฝ้ำยขำว คปอ. ผ่ำน
๓๐๔ จ.อ. ธนวัฒน์ จันทร์ขอนแก่น คปอ. ผ่ำน
๓๐๕ จ.อ. ผดุงพงษ์ ทอนมำตร คปอ. ผ่ำน
๓๐๖ จ.อ. พงษ์ศักด์ิ โพธิวัติ คปอ. ผ่ำน
๓๐๗ จ.อ. จรณชัย เสียมไหม คปอ. ผ่ำน
๓๐๘ จ.อ. ฐำนปกิจ สุปินะ คปอ. ผ่ำน
๓๐๙ จ.อ. ฐิติกำนต์ ธนะคุปต์ คปอ. ผ่ำน
๓๑๐ จ.อ. ดนุรุทธ โชคบัณฑิต คปอ. ผ่ำน
๓๑๑ จ.อ. ธนบดี ส ำนวนกลำง คปอ. ผ่ำน
๓๑๒ จ.อ. ธนพล มูลนำม คปอ. ผ่ำน
๓๑๓ จ.อ. ธนวัฒน์ ต้นศรี คปอ. ผ่ำน
๓๑๔ จ.อ. พิทักษ์ โคณำบำล คปอ. ผ่ำน
๓๑๕ จ.อ. พีรวัฒน์ นิลพลับ คปอ. ผ่ำน
๓๑๖ จ.อ. มนตรี หุ่นกรีด คปอ. ผ่ำน
๓๑๗ จ.อ. อัชรพงษ์ พิมพำ คปอ. ผ่ำน
๓๑๘ จ.อ. ธำวิน เครือสมุทร คปอ. ผ่ำน
๓๑๙ จ.อ. ธงชัย เนตรแสง คปอ. ผ่ำน
๓๒๐ จ.อ. สืบสกุล วะตะภรณ์ คปอ. ผ่ำน
๓๒๑ จ.อ. ณปภัช ขันธวิจิตร์ คปอ. ผ่ำน
๓๒๒ จ.อ. นรเดช ทองสุข คปอ. ผ่ำน
๓๒๓ จ.อ. ภูษิต ถมอินทร์ คปอ. ผ่ำน
๓๒๔ จ.อ. จตุพล เดชรัตน์ คปอ. ผ่ำน
๓๒๕ จ.อ. ฐำวัฒน์ สำมัญ คปอ. ผ่ำน
๓๒๖ จ.อ. ปกรณ์ เพ็งคุ่ย คปอ. ผ่ำน
๓๒๗ จ.อ. ธีรพงษ์ เข็มทอง คปอ. ผ่ำน
๓๒๘ จ.อ. ปัญญำพล ข ำสุวรรณ คปอ. ผ่ำน
๓๒๙ จ.อ. ภูริต ศศิบวรยศ คปอ. ผ่ำน
๓๓๐ จ.อ. วัชระพงษ์ เตจ๊ะ คปอ. ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๓๓๑ จ.อ.หญิง จินตนำ โพธิกุล คปอ. ผ่ำน
๓๓๒ จ.อ.หญิง สุธำมำรถ สุวรรณ คปอ. ผ่ำน
๓๓๓ จ.อ. อำนุ บุญมี กง.ทอ. ผ่ำน
๓๓๔ จ.อ.หญิง รัชดำภรณ์ สุภำพ กง.ทอ. ผ่ำน
๓๓๕ จ.อ. วัฒน์ชัย เต็มพร้อม สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๓๖ จ.อ. สรรชัย เลิศประเสริฐ สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๓๗ จ.อ. ภำรดร ย้ิมย่อง สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๓๘ จ.อ. อิทธิพล พันธ์ุไม้ สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๓๙ จ.อ. อนันต์ จันทร์หอม สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๔๐ จ.อ. เอกรำช ยอดย่ิง สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๔๑ จ.อ.หญิง ณัฐชำ แดงสูงเนิน สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๔๒ จ.อ. ธวัชชัย เก้ือเสนำะ สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๔๓ จ.อ. ธนกิจ ตรำวณิชกุล สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๔๔ จ.อ. เฉลิมพล ภู่วงษ์ สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๔๕ จ.อ. ธวัชชัย คงค้ำงพูล สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๔๖ จ.อ. รุ่ง เวียงค ำ สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๔๗ จ.อ. กฤษณ คูณแก้ว สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๔๘ จ.อ. ชัยรัตน์ น่ิมนวล สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๔๙ จ.อ. ปิยะพงษ์ รอดดำรำ สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๕๐ จ.อ. วรุตม์ วงเวียน สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๕๑ จ.อ. สุภะเทพ อนุแสน สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๕๒ จ.อ. ธีระพงษ์ เจริญเขตต์ สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๕๓ จ.อ. บัลลังก์ ภำษีผล สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๕๔ จ.อ. พีรณัฐ ช่อมะกอก สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๕๕ จ.อ. สุรสีห์ กองมำนัง สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๕๖ จ.อ. รำชศักด์ิ สงทะเล สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๕๗ จ.อ. ชลนที ทองเอ่ียม สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๕๘ จ.อ. ธีรพงษ์ ลบถม สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๕๙ จ.อ. สุริยำวิชญ์ ปิยนสุรณ์ สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๖๐ จ.อ. ศรำวุฒิ ศรีสร้อย สน.ผบ.ดม. ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๓๖๑ จ.อ.หญิง จุฑำมำศ รักเรียน สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๖๒ จ.อ.หญิง ปำจรีย์ เพ็ชร์เสือ สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๖๓ จ.อ.หญิง ลออรมย์ บุนทรีรัตน์ สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๖๔ จ.อ. หะฤทธ์ิ จันทร์สูงเนิน สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๖๕ จ.อ.หญิง ทัศนีย์ โพธ์ิสร้อย สน.ผบ.ดม. ผ่ำน
๓๖๖ จ.อ. ฉัตรชัย จิตปรีดำ ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๖๗ จ.อ.หญิง มินตำ แสงสม ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๖๘ จ.อ. กฤษณะ แก้วก่อง ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๖๙ จ.อ. วัชรำกร งำมเจริญ ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๗๐ จ.อ. ทรงยศ ค ำสุข ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๗๑ จ.อ. พลวัฒน์ ทองค ำสุก ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๗๒ จ.อ. สรกฤช รัตนก ำเนิด ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๗๓ จ.อ. สุรเดช ยำหอม ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๗๔ จ.อ. ภูมินทร์ ค ำดี ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๗๕ จ.อ. วิษธร รัตนวิชัย ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๗๖ จ.อ. ชนินนทร์ อินสุขิน ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๗๗ จ.อ. ธรรมนูญ ข ำโน้นง้ิว ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๗๘ จ.อ. อุกกฤษณ์ สุวรรณกิจ ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๗๙ จ.อ. ชินดนัย อินทชำติ ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๘๐ จ.อ. วัชรพงษ์ วิเชียรล้ ำ ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๘๑ จ.อ. กฤษดำ ไชยนำพงษ์ ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๘๒ จ.อ. พงศกร เพิกขุนทด ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๘๓ จ.อ. วรุฒิ เย่ียมโกศรี ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๘๔ จ.อ. พัฒน์พงษ์ เช้ืออินทร์ ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๘๕ จ.อ. ณัฐพัชร โชคพัชรไพศำล ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๘๖ จ.อ. ชัยวัฒน์ ศรีสิทธ์ิปัญญำ ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๘๗ จ.อ.หญิง เบญจรัตน์ เจริญสิงห์ ชย.ทอ. ผ่ำน
๓๘๘ จ.อ. นวลปรำงค์ ปุกค ำ พอ. ผ่ำน
๓๘๙ จ.อ. กฤษฏำ อำษำรำช พอ. ผ่ำน
๓๙๐ จ.อ. กิตติโชค โชติรุ่งเรืองกุล พอ. ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๓๙๑ จ.อ. .ฐิติพงษ์ รักแจ้ง พอ. ผ่ำน
๓๙๒ จ.อ. ถิรำยุทธ์  เทพประสิทธ์ิ พอ. ผ่ำน
๓๙๓ จ.อ. ธำนินทร์  ทองสุข พอ. ผ่ำน
๓๙๔ จ.อ. ภูวดล อินทร์อ่ ำ พอ. ผ่ำน
๓๙๕ จ.อ. วรกำร พักอำรำม พอ. ผ่ำน
๓๙๖ จ.อ. วรำกร บุญสอง พอ. ผ่ำน
๓๙๗ จ.อ. วิษณุ ชงกุล พอ. ผ่ำน
๓๙๘ จ.อ. ศรัณย์ ภุมรินทร์ พอ. ผ่ำน
๓๙๙ จ.อ. สกลภัทร ทวีศรี พอ. ผ่ำน
๔๐๐ จ.อ. สิทธิพล ควนใต้ พอ. ผ่ำน
๔๐๑ จ.อ. อนวัตร ไทยเขียว พอ. ผ่ำน
๔๐๒ จ.อ. อิสระ ขุมจินดำ พอ. ผ่ำน
๔๐๓ จ.อ.หญิง นงพะงำ ขันธจิตร พอ. ผ่ำน
๔๐๔ จ.อ.หญิง ปวีณำ เนียมกล่ ำ พอ. ผ่ำน
๔๐๕ จ.อ. เกียรติศักด์ิ เทียนค ำ สก.ทอ. ผ่ำน
๔๐๖ จ.อ. วิชัย คิดถูก สก.ทอ. ผ่ำน
๔๐๗ จ.อ. ยุทธศำสตร์ เดโชชัยวัฒน์ สก.ทอ. ผ่ำน
๔๐๘ จ.อ.หญิง จุฑำรัตน์ คงเพชรศักด์ิ สก.ทอ. ผ่ำน
๔๐๙ จ.อ.หญิง นุชนำรถ เช้ือดวงผุย สก.ทอ. ผ่ำน
๔๑๐ จ.อ. เชฏฐำ พีระสวัสด์ิ สก.ทอ. ผ่ำน
๔๑๑ จ.อ. อภิพันธ์ เพ็ชรอินทร์ สก.ทอ. ผ่ำน
๔๑๒ จ.อ. สมประสงค์ พิงฉิมพลี สก.ทอ. ผ่ำน
๔๑๓ จ.อ.หญิง นภำพรรณ เท่ียงสูงเนิน สก.ทอ. ผ่ำน
๔๑๔ จ.อ.หญิง ทัศมำลี ทองจันทร์ สก.ทอ. ผ่ำน
๔๑๕ จ.อ.หญิง พันธ์ทิพย์ภำ วงศ์วังจันทร์ สก.ทอ. ผ่ำน
๔๑๖ จ.อ. ทรงวุฒิ อินประสิทธ์ิ กรม ตอ.รอ.อย. ผ่ำน
๔๑๗ จ.อ. ทวิภำค จันทร์สุวรรณ์ กรม ตอ.รอ.อย. ผ่ำน
๔๑๘ จ.อ. พัชรพล ธุระพันธ์ กรม ตอ.รอ.อย. ผ่ำน
๔๑๙ จ.อ. พัฒนำ ฉำยหุ่น กรม ตอ.รอ.อย. ผ่ำน
๔๒๐ จ.อ. รัตนพล แสงประเสริฐ กรม ตอ.รอ.อย. ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๔๒๑ จ.อ. ลัทธวัฒน์ ทองแสน กรม ตอ.รอ.อย. ผ่ำน
๔๒๒ จ.อ. วรโชติ ถำวงศ์ กรม ตอ.รอ.อย. ผ่ำน
๔๒๓ จ.อ. สุชำติ โพธ์ิพิจิตร กรม ตอ.รอ.อย. ผ่ำน
๔๒๔ จ.อ. หรินทร์ ศรีอุทธำ กรม ตอ.รอ.อย. ผ่ำน
๔๒๕ จ.อ. อภิเดช ทองเพ่ิม กรม ตอ.รอ.อย. ผ่ำน
๔๒๖ จ.อ. ณัฐพล หวังชนะ กรท ทย.รอ.อย. ผ่ำน
๔๒๗ จ.อ. สินชัย กล่ ำใจดี กรท ทย.รอ.อย. ผ่ำน
๔๒๘ จ.อ. อรรถวำที เพ็ชรย้ิม กรท ทย.รอ.อย. ผ่ำน
๔๒๙ จ.อ. นฤเทพ นุ้ยแก้ว กรท ทย.รอ.อย. ผ่ำน
๔๓๐ จ.อ. วิโรจน์ ยอดนิล กรท ทย.รอ.อย. ผ่ำน
๔๓๑ จ.อ. ศรำยุทธ สุขส ำรำญ กรท ทย.รอ.อย. ผ่ำน
๔๓๒ จ.อ. อนิรุทธ์ สังข์พูล กรท ทย.รอ.อย. ผ่ำน
๔๓๓ จ.อ. ยอดพนำ ดวงเงิน พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๓๔ จ.อ. ณัฏฐ์ มณีเชวง พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๓๕ จ.อ. ยุทธ์คเชนทร์ วสุนธรำภิรมกุล พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๓๖ จ.อ. อัครเดช ม่ังมี พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๓๗ จ.อ. สัจจำ แข่งขัน พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๓๘ จ.อ. พุฒิพงศ์ เสมอ พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๓๙ จ.อ. ปฤษฏี ธูปะเตมีย์ พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๔๐ จ.อ. พลรัฐภัฎ ติดโสม พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๔๑ จ.อ. เสมำ เอ่ียมโต พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๔๒ จ.อ. ธรรมวิทย์ ศิริชำติ พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๔๓ จ.อ. ธวัชชัย รอบครบุรี พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๔๔ จ.อ. สุทิน สงบ พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๔๕ จ.อ. ธนพันธ์ุ รถเพชร พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๔๖ จ.อ. นฤชิต รอบโลก พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๔๗ จ.อ.หญิง อนุสรำ จีนเพ็ชร พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๔๘ จ.อ.หญิง ธำรทิพย์ เอ๊ียะแหวด พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๔๙ จ.อ.หญิง จันทร์จีรำ ทองร้อยยศ พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๕๐ จ.อ.หญิง นัฐกำนต์ ดีแจ่ม พธ.ทอ. ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๔๕๑ จ.อ.หญิง ประภำศรี พิณดิษฐ พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๕๒ จ.อ.หญิง อุษำ แสงดี พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๕๓ จ.อ.หญิง ปรียำพร ศรีประเสริฐ พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๕๔ จ.อ.หญิง เจนจิรำ อินทร์ดอน พธ.ทอ. ผ่ำน
๔๕๕ จ.อ. ชัชธร หนุนภักดี ชอ. ผ่ำน
๔๕๖ จ.อ. นนทพล มณีวงศ์ ชอ. ผ่ำน
๔๕๗ จ.อ. อติวิชญ์ วุฒินิธิธ ำรง ชอ. ผ่ำน
๔๕๘ จ.อ. อภิชัย สุวรรณนัง ชอ. ผ่ำน
๔๕๙ จ.อ. เอกณรงค์ นิวำท ชอ. ผ่ำน
๔๖๐ จ.อ. พิชชำกร ทองพรำว ชอ. ผ่ำน
๔๖๑ จ.อ.หญิง ณัฐณิชำ ลิขิตวำส ชอ. ผ่ำน
๔๖๒ จ.อ. กวินท์ มิตรำช ชอ. ผ่ำน
๔๖๓ จ.อ. สุรกำนต์ อ่องมะลิ ชอ. ผ่ำน
๔๖๔ จ.อ. เอกรำช เวียงใต้ ชอ. ผ่ำน
๔๖๕ จ.อ. เกริกไกร ตระกำรไทย ชอ. ผ่ำน
๔๖๖ จ.อ. ศุภสิทธ์ิ ธรรมวะสำ ชอ. ผ่ำน
๔๖๗ จ.อ. ศุภกร สวนดอกไม้ ชอ. ผ่ำน
๔๖๘ จ.อ. ปัญญำ สุคันธชำติ ชอ. ผ่ำน
๔๖๙ จ.อ. เกียรติศักด์ิ คมคำย ชอ. ผ่ำน
๔๗๐ จ.อ. นพพล ชีพเมืองแมน ชอ. ผ่ำน
๔๗๑ จ.อ. ณัฐวุฒิ ภูทองดี ชอ. ผ่ำน
๔๗๒ จ.อ. เตชิต พุทธหล้ำ ชอ. ผ่ำน
๔๗๓ จ.อ. นวำกรณ์ มุนตรีบุตร ชอ. ผ่ำน
๔๗๔ จ.อ. ศรัณย์ ส ำแดง ชอ. ผ่ำน
๔๗๕ จ.อ. ชนกชนม์ ทองมำ ชอ. ผ่ำน
๔๗๖ จ.อ. รัตนวิชญ์ ฟ้ำขำว ชอ. ผ่ำน
๔๗๗ จ.อ. ทิวัตถ์ ท่ำโพธ์ิ ชอ. ผ่ำน
๔๗๘ จ.อ. เมธำวี เสตะสุนทร ชอ. ผ่ำน
๔๗๙ จ.อ. กิตติโชค ศุภกิจโยธิน ชอ. ผ่ำน
๔๘๐ จ.อ. พลรัตน์ คงอนันต์ ชอ. ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๔๘๑ จ.อ. สิชล อ่อนพลัด กร.ทอ. ผ่ำน
๔๘๒ จ.อ. ณัฐพร ศิลำสลุง กร.ทอ. ผ่ำน
๔๘๓ จ.อ. วสันต์ ขจรสืบ กร.ทอ. ผ่ำน
๔๘๔ จ.อ. บัญชำ ศรีสนิท กร.ทอ. ผ่ำน
๔๘๕ จ.อ. รังสรรค์ นำมแสง สง.ปรมน.ทอ. ผ่ำน
๔๘๖ จ.อ. อัครพัชร แสวงสำย สบ.ทอ. ผ่ำน
๔๘๗ จ.อ. ศุภศิลป์ ใหญ่อยู่ สบ.ทอ. ผ่ำน
๔๘๘ จ.อ. มำโนชน์ โพธ์ิด้วง สบ.ทอ. ผ่ำน
๔๘๙ จ.อ. อรรถวิทย์ ฉ่ิงทอง ศทย.อย. ผ่ำน
๔๙๐ จ.อ. สมลักษณ์ ซ้ึงถำวร ศทย.อย. ผ่ำน
๔๙๑ จ.อ. ศรำวุธ คล่ืนบรรเลง ศทย.อย. ผ่ำน
๔๙๒ จ.อ. ปรำโมทย์ ต้ังโรจนพงษ์ ศทย.อย. ผ่ำน
๔๙๓ จ.อ. เอกวิน เครือยศ ศทย.อย. ผ่ำน
๔๙๔ จ.อ. พรเทพ เสริมสุข ศทย.อย. ผ่ำน
๔๙๕ จ.อ. อพิเชษฐ์ ทรัพย์สงค์ ศทย.อย. ผ่ำน
๔๙๖ จ.อ. ชัยยุทธ คล้ำยปัญโญ ศทย.อย. ผ่ำน
๔๙๗ จ.อ. สิรภพ วิบูลย์พันธ์ุ ศทย.อย. ผ่ำน
๔๙๘ จ.อ. สุวรรณ ปำนสี ศทย.อย. ผ่ำน
๔๙๙ จ.อ. วีรศักด์ิ ผดำศรี ศทย.อย. ผ่ำน
๕๐๐ จ.อ. นฤดล เหำะสูงเนิน ศทย.อย. ผ่ำน
๕๐๑ จ.อ. ภำนุมำศ ค ำวำ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๐๒ จ.อ. ปรินทร์รัตน์ มะระทำ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๐๓ จ.อ. วัชรพล ประก่ิง สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๐๔ จ.อ. ศิวะ สวัสดิรักษำ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๐๕ จ.อ. อภิรัตน์ ริศรี สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๐๖ จ.อ. วรเดช กล่อมเกษม สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๐๗ จ.อ. ทักษ์ดนัย จันทโรทัย สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๐๘ จ.อ. อิทธิพล พำสี สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๐๙ จ.อ. วรโชติ ชูศรี สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๑๐ จ.อ. ณัฐพล หำญมนตรี สอ.ทอ. ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๕๑๑ จ.อ. วฐิวัฒน์ ละครวงศ์ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๑๒ จ.อ. วัชพงษ์ ค ำโสภำ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๑๓ จ.อ.หญิง พรประภำ กิจกล้ำ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๑๔ จ.อ. ณัฐดนัย สิทธิโชค สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๑๕ จ.อ. ยศพร คงรอด สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๑๖ จ.อ. นรินทร์ ธรรมวงศ์ผล สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๑๗ จ.อ. กิตติพงษ์ ธนเกิดศิริ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๑๘ จ.อ. จักรำวุธ หงษ์เวียงจันทร์ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๑๙ จ.อ. ชนำธิป หนูซ่ือตรง สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๒๐ จ.อ. ธีรชัย เจียมพุก สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๒๑ จ.อ. ปวเรศ ศรีบุตร สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๒๒ จ.อ. เนติพงษ์ ธีระวงศ์ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๒๓ จ.อ. ภำณุพงศ์ อ่วมสอำด สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๒๔ จ.อ. ระวี ละม่อมอำภรณ์ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๒๕ จ.อ. สุทธิพงษ์ พงษ์ศรียำ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๒๖ จ.อ. ปิยะณัฐ สุนทรพฤกษ์ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๒๗ จ.อ. สุเมธ จันทรประเทศ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๒๘ จ.อ. สุริยกำนต์ กำญจนะโกมล สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๒๙ จ.อ. ชลพรรษ ด ำรงสกุล สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๓๐ จ.อ. ชิษณุพงษ์ ไชยรักษ์ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๓๑ จ.อ. ก่อพงศ์ มีย่ิง สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๓๒ จ.อ. วิศรุต พงษ์กล่ำวข ำ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๓๓ จ.อ. ณัฐพุทธ์ิ พุ่มไทรเขียว สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๓๔ จ.อ. ธนวัฒน์ เกษรสุริวงศ์ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๓๕ จ.อ. กิตติคม แผ้วสมบุญ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๓๖ จ.อ. กัลป์ ศรีไกรสิทธ์ิ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๓๗ จ.อ.หญิง บุญรักษำ สิงหพันธ์ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๓๘ จ.อ.หญิง ศิริลักษณ์ นำคแก้ว สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๓๙ จ.อ. พัชร พัดทอง สธน.ทอ. ผ่ำน
๕๔๐ จ.อ. อำนนท์ สุวรรณนิโรจน์ สปช.ทอ. ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีจะปรับเล่ือนช้ันยศ จ.อ.เป็น พ.อ.ต. ในวำระ ต.ค.๖๒ และ เม.ย.๖๓  คร้ังท่ี ๑ (เม่ือ ๒๗, ๒๙ พ.ค.๖๒)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๕๔๑ จ.อ. ขวัญชัย อินทร สปช.ทอ. ผ่ำน
๕๔๒ จ.อ. ทนงศักด์ิ สังข์เสือ สวบ.ทอ. ผ่ำน
๕๔๓ จ.อ. วชิรวิทย์ เรณู ณ อยุธยำ ทสส.ทอ. ผ่ำน
๕๔๔ จ.อ. ปิยดำ กล่ินถือศีล ทสส.ทอ. ผ่ำน
๕๔๕ จ.อ. จีรำวัฒก์ ฤทธิผล สตน.ทอ. ผ่ำน
๕๔๖ จ.อ.หญิง ฐำนิดำ ค ำเรืองบุญ สตน.ทอ. ผ่ำน
๕๔๗ จ.อ.หญิง ปำรดี สิงห์ก้ิง ขว.ทอ. ผ่ำน
๕๔๘ จ.อ. สันต์ ศรีไกรสิทธ์ิ สอ.ทอ. ผ่ำน
๕๔๙ จ.อ.หญิง ศรำรัตน์ คงสมบูรณ์ ยศ.ทอ. ผ่ำน
๕๕๐ จ.อ.หญิง กมลชนก ชำวสวนงำม ยศ.ทอ. ผ่ำน
๕๕๑ จ.อ.หญิง อรพินท์ เดชดำด ยศ.ทอ. ผ่ำน
๕๕๒ จ.อ. วัชรพล ก้อนชัยภูมิ ยศ.ทอ. ผ่ำน
๕๕๓ จ.อ.หญิง ชลิตำ ข ำเพชร ยศ.ทอ. ผ่ำน
๕๕๔ จ.อ. รชต สำยนภำ ยศ.ทอ. ผ่ำน
๕๕๕ จ.อ. พลวัฒน์ เวียงฆ้อง ยศ.ทอ. ผ่ำน
๕๕๖ จ.อ. ศักด์ิดำ อัคศรี บน.๔๖ ผ่ำน
๕๕๗ จ.อ. พงศธร บุญแก้ว บน.๔๖ ผ่ำน
๕๕๘ จ.อ. ธนวรรษ กลศำสตร์ ยก.ทอ. ผ่ำน
๕๕๙ จ.อ. ชินดนัย จูมสูงเนิน บน.๖ ผ่ำน
๕๖๐ จ.อ. เอกชัย มำกกล่ิน บน.๖ ผ่ำน
๕๖๑ จ.อ. กิตติพงศ์ ผำจันทร์ บน.๖ ผ่ำน
๕๖๒ จ.อ. ศุภชพณ จันทร์สุข คปอ. ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
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