
ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑๒ ๑ จ.อ. ต้ัม  มะโนสำ กง.ทอ.
๒๒ ๒ จ.อ. อภิวัลลภ พันชนะ กบ.ทอ.
๓๐ ๓ จ.อ. วทัญญู บุญต้น กบ.ทอ.
๓๙ ๔ จ.อ.หญิง ดนุภำ  ศรีสวัสด์ิ กร.ทอ.

๑๕๑๖ ๕ จ.อ.หญิง นิลุบล บุญศรี กพ.ทอ.
๔๙ ๖ จ.อ. นทีกำนต์  ยำเขียว ขว.ทอ.
๕๐ ๗ จ.อ. กันต์กวี  สิทธิโชติ ขว.ทอ.
๕๗ ๘ จ.อ. ศิวำวุฒิ  ขจรบุญ ขว.ทอ.
๖๐ ๙ จ.อ. มงคล  สนหลี ขว.ทอ.

๑๙๔ ๑๐ จ.อ. มลตรี  จันทนค ำ ขส.ทอ.
๒๑๑ ๑๑ จ.อ. เอกชัย  สิทธิปกรณ์ ขส.ทอ.
๒๑๕ ๑๒ จ.อ.หญิง อำภำภรณ์  ทองวัฒน์ ขส.ทอ.

๑๕๑๔ ๑๓ จ.อ. จุตพร สุพัฒน์ ขส.ทอ.
๑๕๑๕ ๑๔ จ.อ. ศรชัย เนียมประเสริฐ ขส.ทอ.
๒๑๘ ๑๕ จ.อ. จตุพล  สมำนมิตร คปอ.
๒๒๒ ๑๖ จ.อ. จิรำยุทธ  เงินประเสริฐ คปอ.
๒๒๙ ๑๗ จ.อ. บดินทร์  น้ ำทิพย์ คปอ.
๓๗๙ ๑๘ จ.อ. ทศพร  เพชรจูด คปอ.
๓๙๗ ๑๙ จ.อ. ไพบูรณ์  กันแย้ม คปอ.
๔๐๕ ๒๐ จ.อ. วัฒนำ  ดำกรุง คปอ.

๕๕๐ ๒๑ จ.อ. จักรพันธ์ุ  กุลวงษ์ ชย.ทอ.

๕๕๖ ๒๒ จ.อ. ปภำวิน  ลิขิตค ำพร ชย.ทอ.
๕๖๐ ๒๓ จ.อ. กฤษณ์ดนัย  ค ำพูล ชย.ทอ.
๕๗๗ ๒๔ จ.อ. วรรศพล  เจียมอยู่ ชย.ทอ.
๕๘๓ ๒๕ จ.อ. สมเกียรติ  อรรถำรส ชย.ทอ.
๕๙๐ ๒๖ จ.อ. ชัชวนันท์  สอนไวย์ ชย.ทอ.
๗๒๒ ๒๗ จ.อ. อ ำนำจ  เนินกระโทก ชย.ทอ.
๗๓๖ ๒๘ จ.อ. จิรวัฒน์  สงวนบุญ ชอ.
๗๓๙ ๒๙ จ.อ. อติเทพ  ปล้ืมยุทธ ชอ.
๗๔๗ ๓๐ จ.อ. ชิษณุพงศ์  ดีเทียน ชอ.
๗๗๖ ๓๑ จ.อ. ชัยวัฒน์  กิจสัมพันธ์ ชอ.
๗๗๗ ๓๒ จ.อ. วีรวุฒิ  เพ่ือนใจมี ชอ.
๗๗๘ ๓๓ จ.อ. สุเมธ  เผ่ำภูรี ชอ.
๘๙๙ ๓๔ จ.อ. พงศธร  เปรมจิตต์ ชอ.
๙๐๘ ๓๕ จ.อ. ศรกฤษณ์  บัวตูม ชอ.
๙๐๙ ๓๖ จ.อ. บัญชำ  คงลอย ชอ.

๑๕๔๕ ๓๗ จ.อ. ศรำวุฒิ  เพ็ชรสิงห์ ชอ.
๑๕๔๖ ๓๘ จ.อ. บรรณวัฒน์ กิจบ ำรุง ชอ.
๑๕๔๗ ๓๙ จ.อ. โยธิน เผ่ำฟู ชอ.
๑๕๔๘ ๔๐ จ.อ. อดิศักด์ิ  งำมผิวเหลือง ชอ.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ

จ.อ.เป็น พ.อ.ต.วาระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔ รอบ ๒ ทดสอบวันท่ี ๒๙ มิ.ย.๖๓  เวลา ๐๙๐๐  ห้องเรียนรวม



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

๑๕๔๙ ๑ จ.อ. วรเทพ ศรีวรรธนะ ชอ.
๑๕๕๐ ๒ จ.อ. ธนภูมิ  มณีรังษี ชอ.
๑๕๕๑ ๓ จ.อ. ณัฐพล  เพ่ิมอ ำนำจ ชอ.
๑๕๕๒ ๔ จ.อ.หญิง ยุวำกร วิรัชกุล ชอ.
๙๑๑ ๕ จ.อ.หญิง ศุภวัลย์ กระจ่ำงนฤมลกุล ทสส.ทอ.
๙๒๐ ๖ จ.อ.หญิง กรรณิกำร์ จอมแปง บก.ทอ.
๙๒๓ ๗ จ.อ. ศรัณย์ พฤกษำ บก.ทอ.
๙๓๑ ๘ จ.อ. จ ำรัส ฤทธิเดช บน.๖
๙๕๘ ๙ จ.อ. ภำณุภัสส์ นิวัฒน์วงศธร บน.๖
๙๖๕ ๑๐ จ.อ. เดชำวัต พลนำคู บน.๖

ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑๕๓๓ ๑ จ.อ.  สิทธิทัต เรือนทอง บน.๖
๙๗๓ ๒ จ.อ. จตุพร สะสุนโท พธ.ทอ.
๙๗๖ ๓ จ.อ. พิชิต ระฆังทอง พธ.ทอ.
๙๘๒ ๔ จ.อ. กิตติพงษ์ วชิรมโนวงศ์ พธ.ทอ.
๙๘๖ ๕ จ.อ. อภิรักษ์ ค ำสุวรรณ พธ.ทอ.

๑๐๐๒ ๖ จ.อ. กิตติพันธ์ วงศ์ทองทิว พธ.ทอ.
๑๐๐๖ ๗ จ.อ. เทพพิทักษ์ อินค ำ พธ.ทอ.
๑๐๑๐ ๘ จ.อ. ประภัศร์ โภคทรัพย์ พธ.ทอ.
๑๕๐๕ ๙ จ.อ. ณัฐพิสุทธ์ิ สุนิติกุล ศซบ.ทอ.
๑๑๒๐ ๑๐ จ.อ. เอกชัย  งำมกระบวน ศวอ.ทอ.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔  รอบ ๒ ทดสอบวันท่ี ๒๙ มิ.ย.๖๓  เวลา ๐๙๐๐  ห้อง ๒๐๑

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔  รอบ ๒ ทดสอบวันท่ี ๒๙ มิ.ย.๖๓  เวลา ๐๙๐๐  ห้อง ๒๐๒



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ

๗๘ ๑ จ.อ. ฉัตรชัย  น้อยเล้ียง บน.๑
๘๒ ๒ จ.อ. ณัฐพล  ทุนประเทือง บน.๑

๑๕๕๔ ๓ จ.อ. วงศ์กร เขียวทะเล บน.๑
๑๒๔ ๔ จ.อ. สมพร อิงบุญ บน.๒
๑๒๖ ๕ จ.อ. ธรรมนูญ เสริฐขุนทด บน.๒
๑๓๗ ๖ จ.อ. ธีรโชติ พุ่มพฤกษ์ บน.๒
๑๔๒ ๗ จ.อ. จักริศ สุวรรณศร บน.๒
๑๕๓ ๘ จ.อ. วิริยะพงษ์ จันทร์ค ำ บน.๒
๑๖๖ ๙ จ.อ. ประกำยเพชร บุญรัตน์ บน.๒
๑๗๑ ๑๐ จ.อ. มรกต สืบสิงห์ บน.๒
๑๗๙ ๑๑ จ.อ. กิตติภูมิ จันอินทร์ บน.๒
๒๔๘ ๑๒ จ.อ. อินทัช แก้วงำม บน.๒
๒๗๙ ๑๓ จ.อ. นครินทร์ ศิริสวัสด์ิ บน.๒๑
๒๙๒ ๑๔ จ.อ. ยุรนันท์ สอนภักดี บน.๒๑
๒๙๔ ๑๕ จ.อ. รัฐบดินทร์ นำคนิล บน.๒๑
๒๙๗ ๑๖ จ.อ. วัฒนเกียรติ สุยังกุล บน.๒๑
๒๙๘ ๑๗ จ.อ. วันเฉลิม แก่นไทย บน.๒๑
๓๑๘ ๑๘ จ.อ. กฤษฏำ กรุดลอยมำ บน.๒๓
๓๒๒ ๑๙ จ.อ. คุณำกร  พลเพ็ง บน.๒๓
๓๓๗ ๒๐ จ.อ. สิริภักด์ิธนำกร  โคตรโยธำ บน.๒๓
๓๓๘ ๒๑ จ.อ. ธวัช  เผ่ำมงคล บน.๒๓
๓๔๑ ๒๒ จ.อ. ธีระ  ศรีบุญเรือง บน.๒๓

๑๕๐๓ ๒๓ จ.อ. รำชวัตร ผุยน้อย บน.๒๓
๑๕๐๔ ๒๔ จ.อ. กิตินันท์ คันธวรำภรณ์ บน.๒๓
๔๒๕ ๒๕ จ.อ. ณชพัฒน์  เงินเนตร บน.๔
๔๖๙ ๒๖ จ.อ. สุรเมธ  เหิมขุนทด บน.๔
๔๗๗ ๒๗ จ.อ. บุญประสงค์  สุวรรณคล้ำย บน.๔
๔๙๘ ๒๘ จ.อ. สหรัก   ชำวนำ  บน.๔

๑๕๔๒ ๒๙ จ.อ. สุทธิพงศ์  ภู่เกตุ บน.๔
๑๕๔๓ ๓๐ จ.อ. เรวัตร์ วงษ์จันทร์ บน.๔
๑๕๔๔ ๓๑ จ.อ. วิศรุต ชำญบรรพต บน.๔
๕๑๐ ๓๒ จ.อ. วรเนตร  สิทธ์ิศักด์ิ บน.๔๑
๕๒๑ ๓๓ จ.อ. ณัฐปคัลภ์  จงทอง บน.๔๑
๕๒๙ ๓๔ จ.อ. ศิริพงษ์  มโนแสง บน.๔๑
๕๓๐ ๓๕ จ.อ. เกียรตินิยม  นฤพันธ์ บน.๔๑
๖๑๓ ๓๖ จ.อ. เชำร์วัชร์  ปัญญำใหญ่ บน.๔๑
๖๑๙ ๓๗ จ.อ. จุมพล หนูทวน บน.๔๖
๖๒๕ ๓๘ จ.อ. สุริยพงศ์ วงศ์ปัญญำ บน.๔๖
๖๒๖ ๓๙ จ.อ. ชัยธวัช โทก ำจัด บน.๔๖
๖๓๐ ๔๐ จ.อ. อัครินทร์ สุขแจ้ง บน.๔๖

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔ รอบ ๒ ทดสอบวันท่ี ๒๙ มิ.ย.๖๓  เวลา ๑๑๐๐  ห้องเรียนรวม



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๖๓๑ ๑ จ.อ. ศักด์ิดำ อัคศรี บน.๔๖
๖๓๒ ๒ จ.อ. นิพัทธ์โชติ พุฒสลัด บน.๔๖
๖๔๗ ๓ จ.อ. ศักด์ิชัย น่ิมประพฤติ บน.๔๖

๑๔๙๘ ๔ จ.อ. ตำมพงษ์ อยู่เจริญ บน.๔๖
๑๔๙๙ ๕ จ.อ. สุริยะพงษ์ ปำลโพธ์ิ บน.๔๖
๑๕๐๐ ๖ จ.อ. ทนันต์ โพธ์ิเกิด บน.๔๖
๑๕๓๕ ๗ จ.อ.  ธนวัฒน์  คุ้มอำรีย์ บน.๔๖
๑๕๓๖ ๘ จ.อ.  ไตรภพ โพธ์ิวิจิตร บน.๔๖
๑๕๓๗ ๙ จ.อ.  ธีรพงษ์ พรมคง บน.๔๖
๑๕๓๘ ๑๐ จ.อ.  ภัชรกฤษณ์ อินนะปุสะ บน.๔๖

ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑๕๓๙ ๑ จ.อ.  พิพัฒน์ ปัญโญวำท บน.๔๖
๑๕๔๐ ๒ จ.อ.หญิง จำรุดำ กำวี บน.๔๖
๖๕๒ ๓ จ.อ. สิทธิศักด์ิ ศรีไชย บน.๕
๖๘๒ ๔ จ.อ. อนุสรณ์  ด้วงนุช บน.๕
๗๐๗ ๕ จ.อ. ตรีทศ  จุ้ยม่วงศรี บน.๕
๗๐๘ ๖ จ.อ. ดุษดี  สำมพิมพ์ บน.๕
๗๑๐ ๗ จ.อ. ฐิติกร  ธนะสังข์ บน.๕
๗๑๓ ๘ จ.อ. ชนำธิป  แม้นเมฆ บน.๕
๗๙๒ ๙ จ.อ. อำบีดีน คชำบำล บน.๕๖
๘๑๑ ๑๐ จ.อ. เอกพจน์ สำยสี บน.๕๖

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔ รอบ ๒  ทดสอบวันท่ี ๒๙ มิ.ย.๖๓  เวลา ๑๑๐๐  ห้อง ๒๐๑

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔  รอบ ๒ ทดสอบวันท่ี ๒๙ มิ.ย.๖๓  เวลา ๑๑๐๐  ห้อง ๒๐๒



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑๐๓๒ ๑ จ.อ. เทพพนม บ ำรุงกลำง พอ.
๑๐๔๐ ๒ จ.อ. อธิคุณ ธนะปิยะวงศ์ พอ.
๑๐๔๒ ๓ จ.อ.หญิง ธนพร เศรษฐภักดี พอ.
๑๐๕๑ ๔ จ.อ. เจตริน พูลทวี พอ.
๑๐๕๔ ๕ จ.อ. ธนพงษ์ ธงศรี พอ.
๑๐๗๒ ๖ จ.อ. อภินันท์ นำมพุทธำ พอ.
๑๐๗๗ ๗ จ.อ. วรพล นำแพง ยก.ทอ.
๑๐๗๘ ๘ จ.อ. สำธิต  ทับรอด ยก.ทอ.
๑๐๘๘ ๙ จ.อ. วันพพรม บุญสี ยศ.ทอ.
๑๐๙๖ ๑๐ จ.อ. นรธัช  นวะมี ยศ.ทอ.
๑๐๙๗ ๑๑ จ.อ. ชัยวุฒิ  เทียมกองกำญจน์ ยศ.ทอ.
๑๕๐๖ ๑๒ จ.อ.หญิง กรรณิกำร์  ทองประสำร ยศ.ทอ.
๑๕๐๗ ๑๓ จ.อ. กัณตพิชญ์ สังด้วงยำงค์ ยศ.ทอ.
๑๕๐๘ ๑๔ จ.อ. ฉัตรรัตน์ ก ำเหนิดดิษฐ์ ยศ.ทอ.
๑๑๑๒ ๑๕ จ.อ. เจษฎำ รอสูงเนิน รร.นนก.
๑๕๒๒ ๑๖ จ.อ. อิศรำ  ได้รูป รร.นนก.
๑๕๒๓ ๑๗ จ.อ. ประสพสุข  ไชยรัตน์ รร.นนก.
๑๕๒๔ ๑๘ จ.อ. อนุชิต  ไชยสงครำม รร.นนก.
๑๕๒๕ ๑๙ จ.อ. กฤษดำ  เจริญดี รร.นนก.
๑๕๒๖ ๒๐ จ.อ.หญิง จินตนำ  สุ่มพวง รร.นนก.
๑๑๒๘ ๒๑ จ.อ. เกียรติศักด์ิ  เทียนค ำ สก.ทอ.
๑๑๓๐ ๒๒ จ.อ.หญิง นภำพรรณ  เท่ียงสูงเนิน สก.ทอ.
๑๑๓๑ ๒๓ จ.อ. ณัฐพงษ์  เกษอินทร์ สก.ทอ.
๑๑๓๖ ๒๔ จ.อ. สหชำติ  สำครเจริญ สก.ทอ.
๑๕๔๑ ๒๕ จ.อ. ศุภัทร ธีรวณิชนันท์ สก.ทอ.
๑๑๕๑ ๒๖ จ.อ. พจน์ณรงค์  วรรณวงศ์ สง.ปรมน.ทอ.
๑๑๖๔ ๒๗ จ.อ. วรำยุทธ  สำยฟ้ำ สน.ผบ.ดม.
๑๑๖๖ ๒๘ จ.อ. กิตตินันท์  ศรีสันติสุข สน.ผบ.ดม.
๑๑๗๐ ๒๙ จ.อ. ณัฐพงศ์  บุญแจ่ม สน.ผบ.ดม.
๑๑๗๒ ๓๐ จ.อ. ณัฐพล โด่งดัง สน.ผบ.ดม.
๑๑๗๗ ๓๑ จ.อ. นรำกร  ปิดตำทะสำ สน.ผบ.ดม.
๑๑๗๘ ๓๒ จ.อ. ปิยณัฐ  ศรีประเทศ สน.ผบ.ดม.
๑๑๘๘ ๓๓ จ.อ. อัศวพัชร  จงมโนประเสริฐ สน.ผบ.ดม.
๑๑๙๕ ๓๔ จ.อ. อุดมศักด์ิ ก่ิงเพ็ชรรุ่งเรือง สนภ.ทอ.
๑๒๑๑ ๓๕ จ.อ. ด ำรงชัย  ใจอดทน สบ.ทอ.
๑๒๑๘ ๓๖ จ.อ.หญิง วรุณยุพำ ช่วงฉ่ ำ สปช.ทอ.
๑๒๑๙ ๓๗ จ.อ.หญิง ณัฐพร วงษำ สปช.ทอ.
๑๒๔๕ ๓๘ จ.อ. วัชรินทร์  แวกำจิ สพ.ทอ.
๑๒๔๖ ๓๙ จ.อ. จตุภูมิ  นินศรี สพ.ทอ.
๑๒๖๘ ๔๐ จ.อ.หญิง จุฬำลักษณ์ จำรุศิริ สลก.ทอ

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔ รอบ ๒ ทดสอบวันท่ี ๓๐ มิ.ย.๖๓  เวลา ๐๙๐๐  ห้องเรียนรวม



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑๒๗๐ ๑ จ.อ.หญิง สุจิตรำ เฟ่ืองอักษร สลก.ทอ
๑๕๐๙ ๒ จ.อ. คมสันต์ พวงมำลี สตน.ทอ.
๑๕๑๐ ๓ จ.อ. ชำญณรงค์  อำจหำญ สตน.ทอ.
๑๕๑๑ ๔ จ.อ. ไกรสรณ์ พรมดี สตน.ทอ.
๑๕๓๔ ๕ จ.อ.หญิง อุไรรัตน์ ศรีคะเณย์ สตน.ทอ.
๑๒๗๙ ๖ จ.อ. ธงไชย  ห้ำวสำย สอ.ทอ.
๑๓๐๔ ๗ จ.อ. จตุพล  หม่ืนสุข สอ.ทอ.
๑๓๑๓ ๘ จ.อ. อำนนท์  โพธำนุช สอ.ทอ.
๑๓๑๗ ๙ จ.อ. ฐำกูร  โพธ์ิทอง สอ.ทอ.
๑๓๒๑ ๑๐ จ.อ. ธนิต  พลรักษำ สอ.ทอ.

ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑๕๑๒ ๑ จ.อ. สถำพร อรรถสมบัติ สอ.ทอ.
๑๕๕๓ ๒ จ.อ. จักรพงษ์  ชำติข ำดี สอ.ทอ.
๑๓๓๘ ๓ จ.อ. จักรพันธ์  ธุระวร อย.
๑๓๑๔ ๔ จ.อ. ธวัชชัย  เถ่ือนหงษำ อย.
๑๓๔๗ ๕ จ.อ. วโส วัฒนพันธ์ุ อย.
๑๓๖๕ ๖ จ.อ. ตติภูว์ อำจเวทย์ อย.
๑๓๖๖ ๗ จ.อ. เปรม จันทะวงค์ อย.
๑๓๖๗ ๘ จ.อ. ยุทธพงษ์ สุขใจ อย.
๑๓๗๐ ๙ จ.อ. สมัชญ์ ทรรศยำงกูร อย.
๑๓๗๒ ๑๐ จ.อ. ทวิภำค รักษำรำษฎร์ อย.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔   ทดสอบวันท่ี ๓๐ มิ.ย.๖๓  เวลา ๐๙๐๐  ห้อง ๒๐๑

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔  รอบ ๒ ทดสอบวันท่ี ๓๐ มิ.ย.๖๓  เวลา ๐๙๐๐  ห้อง ๒๐๒



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑๕๐๑ ๑ จ.อ. นพวงค์ เชียงแสน บน.๗
๘๒๒ ๒ จ.อ. สุรศักด์ิ  เจ้ยน้อย บน.๗
๘๒๖ ๓ จ.อ. ณัฐสิทธ์ิ  ตติยะอภิรักษ์ บน.๗
๘๒๗ ๔ จ.อ. จักรพันธ์ุ  สำรีบท บน.๗
๘๒๘ ๕ จ.อ. ภูวดล  พันสำม บน.๗
๘๓๐ ๖ จ.อ. สุรเดช  ทองเสท้ือน บน.๗
๘๓๑ ๗ จ.อ. ณัฐดนัย  คุ้มโภคำ บน.๗
๘๓๔ ๘ จ.อ. รำชวิทย์  แย้มลังกำ บน.๗
๘๕๖ ๙ จ.อ. พีรณัฐ  ชูวงศ์เลิศ บน.๗
๘๕๗ ๑๐ จ.อ. วสุธร  สมพงศ์ บน.๗
๘๕๙ ๑๑ จ.อ. สำธิต  ทับรอด บน.๗
๘๖๗ ๑๒ จ.อ. วิรุฬห์ คงสงฆ์ รร.กำรบิน
๘๘๓ ๑๓ จ.อ. วีรพล แจ่มจ ำรัส รร.กำรบิน
๘๘๔ ๑๔ จ.อ. สุรักษ์ รอดข ำ รร.กำรบิน

๑๕๑๗ ๑๕ จ.อ. พงศ์พันธ์ุ สถลนันทน์ รร.กำรบิน
๑๕๑๘ ๑๖ จ.อ. ชำญณรงค์ ตงศิริ รร.กำรบิน
๑๕๑๙ ๑๗ จ.อ.หญิง ณิชกำนต์ เจนปรุ รร.กำรบิน
๑๕๒๐ ๑๘ จ.อ. เกียรติก้อง จงเจริญวำนิชย์ รร.กำรบิน
๑๕๒๑ ๑๙ จ.อ. ฐิติวัฒน์ สิงห์ศรีกำญจน์ รร.กำรบิน
๑๓๗๓ ๒๐ จ.อ.หญิง ภัทรมณี สุขสุผล อย.
๑๓๗๔ ๒๑ จ.อ. พนธกร ไชยวงศ์ อย.
๑๓๗๖ ๒๒ จ.อ.หญิง ศุภศจี ยินดีรมย์ อย.
๑๓๘๑ ๒๓ จ.อ. กีรติ เฉลิมฤทธ์ิ อย.
๑๓๘๓ ๒๔ จ.อ. จำรุกิตต์ิ มะโนเรือง อย.
๑๓๘๕ ๒๕ จ.อ.หญิง กัลย์อนงค์ ญำติพร้อม อย.
๑๓๘๙ ๒๖ จ.อ.หญิง อำภัสรำ เบญจมำลำ อย.
๑๓๙๐ ๒๗ จ.อ.หญิง จุฑำมำศ เบญจมำลำ อย.
๑๓๙๑ ๒๘ จ.อ. ธนำวุธ ก่ิงแก้ว อย.
๑๓๙๒ ๒๙ จ.อ. สุทธิพงศ์  มีบุญ อย.
๑๓๙๘ ๓๐ จ.อ. โชคดี  ปัญจบุรี อย.
๑๔๐๖ ๓๑ จ.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ  เสำร์ศิริ อย.
๑๔๐๘ ๓๒ จ.อ. กรกฎ  แกะมำ อย.
๑๔๒๓ ๓๓ จ.อ. มำริษ  เฉยชิต อย.
๑๔๒๕ ๓๔ จ.อ. ศศิณัฏฐ์  เช้ือรุ่ง อย.
๑๔๓๓ ๓๕ จ.อ. ธีรสิทธ์ิ  โดยอำษำ อย.
๑๔๓๙ ๓๖ จ.อ. สิริศักด์ิ  อ่อนสุวรรณ์ อย.
๑๔๔๐ ๓๗ จ.อ. สุริยัน  สิงห์ขันธ์ อย.
๑๔๔๙ ๓๘ จ.อ. ธนิต  พลพวก อย.
๑๔๕๒ ๓๙ จ.อ. ณัฐพล  อ่วมสวยศรี อย.
๑๔๕๘ ๔๐ จ.อ.หญิง หอทิพย์  พิมลบรรยงค์ อย.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
จ.อ.เป็น พ.อ.ต.วาระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔ รอบ ๒ ทดสอบวันท่ี ๓๐ มิ.ย.๖๓  เวลา ๑๑๐๐  ห้องเรียนรวม



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑๔๖๑ ๑ จ.อ. ณัฐณรงค์  วรรณพงษ์  อย.
๑๔๖๓ ๒ จ.อ. เกริกฤทธ์ิ  เสกขำ  อย.
๑๔๖๔ ๓ จ.อ. จำตุรนต์  ทองใส  อย.
๑๔๖๕ ๔ จ.อ. ปิยทัศน์  ธิรินทอง อย.
๑๔๖๖ ๕ จ.อ. พรรษดล  สมภำร  อย.
๑๔๖๘ ๖ จ.อ. วัชรพงษ์  วิริยะกุล  อย.
๑๔๖๙ ๗ จ.อ. อำคม เคนพรม อย.
๑๔๗๐ ๘ จ.อ. ชำญณรงค์  จูเซียน อย.
๑๔๗๑ ๙ จ.อ. นันทวิทย์  ทรัพย์ศรี อย.
๑๔๗๔ ๑๐ จ.อ. พรมศักด์ิ  จิตสง่ำไพศำล อย.

ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑๔๗๖ ๑ จ.อ. อรุณ  แย้มผะกำ อย.
๑๔๗๗ ๒ จ.อ. อำรักษ์  ศรีบูจันดี อย.
๑๔๗๘ ๓ จ.อ. ไชยพจน์  ทศมำศ อย.
๑๔๗๙ ๔ จ.อ. วีระชัย  นำคอร่ำม อย.
๑๔๘๐ ๕ จ.อ. จิรวุฒิ  วิจิตร อย.
๑๔๙๕ ๖ จ.อ. อนุพงษ์  ศรีสุพรรณ อย.
๑๕๐๒ ๗ จ.อ.หญิง พิมพกำ  คุ้มแก้ว อย.
๑๕๑๓ ๘ จ.อ. สุรภัทร มะกะระธัช อย.
๑๕๒๗ ๙ จ.อ. ธนกฤต จิระธนเมธี อย.
๑๕๒๘ ๑๐ จ.อ.  ยุทธนำ ร่ำงวิจิตร อย.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔ รอบสอง ๒ ทดสอบวันท่ี ๓๐ มิ.ย.๖๓  เวลา ๑๑๐๐  ห้อง ๒๐๑

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔ รอบสอง ๒ ทดสอบ ๓๐ มิ.ย.๖๓  เวลา ๑๑๐๐  ห้อง ๒๐๒



ล ำดับ ท่ีน่ัง ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑๕๒๙ ๑ จ.อ.  ศรำวุธ อินทร์แป้น อย.
๑๕๓๐ ๒ จ.อ.  ณัฐภูมิ ก ำพร้ำ อย.
๑๕๓๑ ๓ จ.อ.  ธีรฉัตร พุ่มพฤกษ์ อย.
๑๕๓๒ ๔ จ.อ.  จักกริช จวนเจริญ อย.
๓๙๔ ๕ จ.อ. พิทยำ  แสงแก้ว คปอ.
๗๕๖ ๖ จ.อ. สุธรรม  ฤทธ์ิมนตรี ชอ.
๙๕๗ ๗ จ.อ. กิตติพงศ์ จอนด้วง บน.๖

๑๑๖๙ ๘ จ.อ. เฉลิมศักด์ิ  ยุทธมำลี สน.ผบ.ดม.
๑๓๗๕ ๙ จ.อ. เอกลักษณ์ สังขตะอ ำพน อย.
๑๔๐๗ ๑๐ จ.อ. ไอยรัตน์  ค ำรักษ์ อย.
๑๔๓๒ ๑๑ จ.อ. ธนำวุฒิ  ภู่แสง อย.
๑๔๓๔ ๑๒ จ.อ. นิกร  สุทธิภิบูรณ์ อย.

รายช่ือผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
จ.อ.เป็น พ.อ.ต. วาระ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔ รอบสอง ๒ ทดสอบ ๑ ก.ค.๖๓  เวลา  ๐๙๐๐  ห้องเรียนรวม


