
ประกาศรายชื่อ 
ผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเขา้ใจภาษาองักฤษ 

เพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจ าปี ๖๓  
ครั้งที่ ๒ 

 
วันที่ทดสอบ   ๓๑ พ.ค.๖๒ 
เวลา    ๐๙๓๐ – ๑๔๔๕ 
สถานที่สอบ   ศภษ.ยศ.ทอ. 

 
หมายเหต ุ

๑. ศภษ.ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสอบในวันและเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น ไม่อนุญาต 
ให้ข้าราชการมาขอสอบในห้วงเวลาอื่น 

๒. ศภษ.ยศ.ทอ. จะรายงานผลการทดสอบทั้งหมดให้ กพ.ทอ. โดยไม่รายงานกลับ
หน่วยต้นสังกัด 

  
พร้อมกันน้ี ศภษ.ฯ ไดแ้นบรายชื่อผู้ที่มี ผลคะแนนผ่านตามเกณฑ ์ 

การสมัครเข้ารับการศกึษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจ าปี ๖๓  
จากการทดสอบครั้งที่ ๑ มาด้วยแล้ว 

 
 

 
 

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



ล าดับ ที่นั่ง ยศ ชือ่ สกลุ สังกดั หมายเหตุ

๒ ๑ ร.อ.  นพรุจ บุญสุภาวงศ์ สน.ผบ.ดม. 32

๓ ๒ ร.อ. ภาณุพนัธุ์  อรุณเสถียร สน.ผบ.ดม. 25

๔ ๓ ร.อ.  สมนึก นามกร สน.ผบ.ดม. 39

๘ ๔ น.ท.  ถวลัย์ บุษบงษ์ สนภ.ทอ. 35

๙ ๕ น.อ.  นพพงศ์ วงศ์ยะรา สพร.ทอ.

๑๐ ๖ น.อ.หญิง   แสงระวี ธนโพธวิรัิตน์ สพร.ทอ.

๑๑ ๗ ร.ท.หญิง   เฉลิมขวญั ศิริพนัธุ์ สพร.ทอ.

๑๒ ๘ น.ต.  สุรพงษ์ บุบผามาลา รร.นนก. 42

๑๓ ๙ น.ต.  บรรพต ทองหลิม รร.นนก.

๑๕ ๑๐ ร.อ.  สิทธชิัย อนุแสน รร.นนก. 29

๑๘ ๑๑ น.ต.  พสิิทธิ์ สวาทะสุข กบ.ทอ. 26

๒๐ ๑๒ น.อ.  จตุชัย แพงจันทร์ สอ.ทอ.

๒๖ ๑๓ น.อ. จักรพงษ์ สุจริตธรรม ชย.ทอ.

๒๗ ๑๔ น.ท.  สุดทวี เทพสุภรณ์กลุ สพ.ทอ. 43

๓๓ ๑๕ ร.อ. เฉลิมพนธ์ ภู่ค า ขส.ทอ. 19

๓๕ ๑๖ ร.อ. ศิริศักด์ิ บุญฤทธิ์ ขส.ทอ. 23

๓๙ ๑๗ น.ต. โยธนิ เสนาวงษ์ สก.ทอ. 20

๔๒ ๑๘ ร.อ. วจิักษณ์ สองจันทร์ สก.ทอ.

๔๓ ๑๙ ร.อ. ศรพล พานิชสมัย บน.๕

๔๔ ๒๐ ร.อ. สวโรจน์ ไชยสิริศุภสิน บน.๕

๔๕ ๒๑ ร.อ. ณัฐวฒิุ สุขศิล บน.๕

๔๖ ๒๒ ร.อ. คมภูดิช นวลเพช็ร บน.๕

๔๙ ๒๓ ร.อ. ธชัพล โพธาราม บน.๔๑

๕๐ ๒๔ ร.อ. เดชิศิธร นาเวศภูติกร บน.๔๑

๕๒ ๒๕ น.ต. ชัยวฒัน์ เสมียนรัมย์ บน.๔๑

๕๕ ๒๖ น.ต. กณัฑ์อเนก เปรมบ ารุง บน.๕๖ 32

๕๖ ๒๗ น.อ. ณัฏฐวธุ ดวงสูงเนิน บน.๗

๕๗ ๒๘ น.ต. วงศ์วริศ บุญช่วยเหลือ รร.การบิน

๕๘ ๒๙ น.ต. ธรีพงษ์ เจริญยิง่ รร.การบิน

๕๙ ๓๐ น.ต. สมิทธิ สุนทรยาตร์ รร.การบิน

รายชือ่ผู้เข้ารับการทดสอบวดัระดับความเข้าใจภาษาองักฤษ

เพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจ าป ี๖๓  ครั้งที่ ๒  ทดสอบ ๓๑ พ.ค.๖๒  เวลา  ๐๙๓๐  LAB 2



ล าดับ ที่นั่ง ยศ ชือ่ สกลุ สังกดั หมายเหตุ

๖๐ ๑ น.ต. จิโรจ สายสวงิ รร.การบิน

๖๑ ๒ ร.อ. ธรีภัทร อรรคภัทร รร.การบิน

๖๒ ๓ ร.อ. ณเศรษฐ์ อึง๊พลาชัย รร.การบิน

๖๓ ๔ ร.อ. สุทธนิันท์ ทองเลิศ รร.การบิน

๖๔ ๕ ร.อ. สุทธชิัย ชิน้ศุภร รร.การบิน

๖๖ ๖ ร.อ. อาทร กลุศักด์ิศิริ สน.ปรมน.ทอ.

๖๙ ๗ ร.อ. สมชาย นามเกษม สวบ.ทอ.

๗๑ ๘ ร.อ.หญิง   ปิยภร โตวริะ สปช.ทอ. 31

๗๔ ๙ น.ต.หญิง  กนกอร ปทุมวนั บน.๒๓

๘๓ ๑๐ น.ต. เอกลักษณ์ โพธิ์ทองนาค อย. 43

๘๔ ๑๑ ร.อ. อทิธเิดช สมบูรณ์ไพศาล อย. 25

๘๕ ๑๒ ร.อ. วฒิุชัย ศรีแสง อย. 24

๘๘ ๑๓ น.อ. กฤติ ร่ืนอารมณ์ พอ.

๘๙ ๑๔ น.ต.หญิง  สมฤดี ขุนสูงเนิน พอ. 39

๙๐ ๑๕ น.อ. สยม บุนนาค พอ.

๙๔ ๑๖ น.ต. เสรษฐสิริ พนัธุ์ธนากลุ พอ.

๙๕ ๑๗ น.ท.หญิง ขนิษฐา อารียลักขณากลุ พอ.

๙๗ ๑๘ ร.อ.หญิง วรัญญา เรืองชัยนิคม พอ.

๑๐๒ ๑๙ น.ต.หญิง นิสากร เขียนเจริญ พอ.

๑๐๓ ๒๐ น.ต.หญิง สมใจ ดวงตาเวยีง พอ.

รายชือ่ผู้เข้ารับการทดสอบวดัระดับความเข้าใจภาษาองักฤษ

เพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจ าป ี๖๓  ครั้งที่ ๒  ทดสอบ ๓๑ พ.ค.๖๒  เวลา  ๐๙๓๐  LAB 5



ล าดับ ที่นั่ง ยศ ชือ่ สกลุ สังกดั หมายเหตุ

๑๐๕ ๑ น.ต.หญิง อษุา ฮับซัน พอ.

๑๐๗ ๒ ร.อ.หญิง ร าไพ สงวนศักด์ิถาวร พอ.

๑๐๘ ๓ ร.อ.หญิง อนงค์นาฏ ปานพรหมมาศ พอ.

๑๐๙ ๔ ร.อ.หญิง ประภาลักษณ์ แสนล้อม พอ.

๑๑๑ ๕ ร.อ.หญิง นันทวนั เชรษฐศิริ พอ.

๑๑๒ ๖ ร.อ.หญิง นริศรา งามบ้านผือ พอ.

๑๑๔ ๗ ร.อ.หญิง นารินดา อสิรพงศ์พนัธุ์ พอ. 32

๑๒๕ ๘ ร.อ.หญิง อนิทิรา ไชยณรงค์ พอ.

๑๒๖ ๙ ร.อ.หญิง สมพงษ์ แกว้พรรณา พอ.

๑๒๗ ๑๐ ร.อ.หญิง น้ าทิพย์ เหนี่ยงจิตต์ิ พอ.

๑๓๑ ๑๑ ร.อ. สุเมธ จัน่ตอง บน.๔๖

๑๓๒ ๑๒ น.ท. สุรพงษ์ จุลานุพนัธ์ พอ.

๑๓๓ ๑๓ น.ต. สุรินทร์ พวงย้อย พอ.

๑๓๕ ๑๔ น.ต. วรวฒิุ วงศ์อไุร บน.๗

๑๓๖ ๑๕ น.ต. อนุศาสน์ รู้อา่น บน.๗

๑๓๗ ๑๖ น.ต. ณรงค์เดช เหมือนประสาท บน.๗

๑๓๘ ๑๗ น.ต.หญิง วรพมิพ์ พงศ์ภัคอภิปภา บน.๗

๑๓๙ ๑๘ ร.อ. ศิษฏวฒิุ สุรัตพพิธิ บน.๗

๑๔๑ ๑๙ ร.อ. ปรีชา ชืน่พมิล บน.๗

๑๔๓ ๒๐ น.ท. กฤษฎา ศรีฟองค า ชอ.

๑๔๖ ๒๑ น.ต. สราวฒิุ สุวรรณโชติ ชอ.

๑๔๗ ๒๒ น.ต.หญิง สายใจ เกตุกลัดอยู่ ชอ.

๑๔๘ ๒๓ น.ต. นิทัศน์ ดิษฐสายทอง ชอ.

๑๔๙ ๒๔ ร.อ. บัญชา สมบูรณ์ ชอ.

๑๕๐ ๒๕ ร.อ. พงษ์ตะวนั ออ่นมณี ชอ.

๑๕๓ ๒๖ น.อ. ชัยยง ปราบพรหม ชอ.

๑๕๔ ๒๗ น.อ. วจิิต ฉวกีลุหันต์ ชอ.

๑๕๖ ๒๘ ร.อ.หญิง ปริย มงคลชาติ สนภ.ทอ.

๑๕๗ ๒๙ น.ต. บุญเพง็ ตะบุบผา ขว.ทอ.

๑๖๘ ๓๐ ร.อ. พศิิษฏ์ พลอยงาม บน.๒

รายชือ่ผู้เข้ารับการทดสอบวดัระดับความเข้าใจภาษาองักฤษ

เพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจ าป ี๖๓  ครั้งที่ ๒  ทดสอบ ๓๑ พ.ค.๖๒  เวลา  ๑๐๔๕  LAB 2



ล าดับ ที่นั่ง ยศ ชือ่ สกลุ สังกดั หมายเหตุ

๑๖๙ ๑ ร.อ. ศาสวตั วงศ์ธนวสุ บน.๑

๑๗๑ ๒ น.ต.หญิง ดลพร ดิษฐแย้ม กร.ทอ.

๑๘๑ ๓ น.อ. ชัยวฒัน์ พนัธไ์พโรจน์ ขส.ทอ.

๑๘๒ ๔ น.ต. ชาตรี ศรีด้วง รร.นนก.

๑๘๓ ๕ ร.อ. สุรนาถ สุกมุลจันทร์ รร.นนก.

๑๘๔ ๖ น.อ. แดนไชย ใจต้ัง พธ.ทอ.

๑๘๕ ๗ ร.อ. ปรีชา ประดิษฐ พธ.ทอ.

๑๘๖ ๘ ร.อ. ศักรินทร์ ไกรรส พธ.ทอ.

๑๘๗ ๙ ร.อ. สมโภชน์ สุขศรีขาว พธ.ทอ.

๑๘๘ ๑๐ ร.อ. เอกจรัญ หน่ายมี พธ.ทอ.

๑๘๙ ๑๑ ร.อ. สุทธรัิตน์ มัณยากาศ ชย.ทอ.

๑๙๐ ๑๒ น.อ. ยุทธนา สงวนพงษ์ คปอ.

๑๙๑ ๑๓ ร.อ. สมบัติ จุลมัญลิก คปอ.

๑๙๒ ๑๔ ร.อ. อภิชิต พศิพาร คปอ.

๑๙๓ ๑๕ น.อ. อศัวนิ จิตรมณีกาญจน์ บน.๒๑

๑๙๔ ๑๖ น.ต. เอกพชัร์ ดีปัญญา อย.

๑๙๕ ๑๗ ร.อ.หญิง ธญัญาชัย จันทร์ภักดี อย.

๑๙๖ ๑๘ ร.อ. ยิง่ภัทร์ สุวรรณวงษ์ ขว.ทอ.

๑๙๗ ๑๙ น.ต. อภิชาต เมฆสุวรรณ อย.

๑๙๘ ๒๐ ร.อ. อทิธชิัย นิ่มมา อย.

รายชือ่ผู้เข้ารับการทดสอบวดัระดับความเข้าใจภาษาองักฤษ

เพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจ าป ี๖๓  ครั้งที่ ๒  ทดสอบ ๓๑ พ.ค.๖๒  เวลา  ๑๐๔๕  LAB 5



ล าดับ ที่นั่ง ยศ ชือ่ สกลุ สังกดั หมายเหตุ

๑๙๙ ๑ น.ต. ศักด์ิสิทธิ์ นันท์ใส อย.

๒๐๐ ๒ ร.อ.หญิง กนกวรรณ พรหมพนัธ์ อย.

๒๐๑ ๓ น.อ. เอกกมล ชวลิกลุ ยก.ทอ.

๒๐๒ ๔ ร.อ. สงกรานต์ สอบกิง่ บน.๑

๒๐๓ ๕ ร.อ.หญิง ษมาภรณ์ โคสูงเนิน บน.๑

๒๐๔ ๖ น.ต. วราวฒิุ พฒิุแกว้ อย.

๒๐๕ ๗ น.ต. กาญจน์ อกีทองจอม อย.

๒๐๖ ๘ น.อ. พลกฤษณ์ ทววีฒัน์ สน.ผบ.ดม.

๒๐๗ ๙ น.ต. จักรรัตน์ สันติธรรมเมธี บน.๒

๒๐๘ ๑๐ ร.อ. จักรพงษ์ พลชัย บน.๒๓

๒๐๙ ๑๑ ร.อ. สมหมาย คงช่วย บน.๗

๒๑๐ ๑๒

๒๑๑ ๑๓

๒๑๒ ๑๔

๒๑๓ ๑๕

๒๑๔ ๑๖

๒๑๕ ๑๗

๒๑๖ ๑๘

๒๑๗ ๑๙

๒๑๘ ๒๐

๒๑๙ ๒๑

๒๒๐ ๒๒

รายชือ่ผู้เข้ารับการทดสอบวดัระดับความเข้าใจภาษาองักฤษ

เพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจ าป ี๖๓  ครั้งที่ ๒  ทดสอบ ๓๑ พ.ค.๖๒  เวลา  ๑๓๓๐  LAB 2



ล าดบั ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑ ร.อ. ด ารงอิทธิ์ ล าดวน สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๒ น.อ.  ประสิทธิ์ ศาลาศักด์ิ สนภ.ทอ. ผ่าน
๓ น.ต.หญิง  วิชชุณี  เตียตระกูล รร.นนก. ผ่าน
๔ น.อ.  ศุภกิจ เทียมเศวต กบ.ทอ. ผ่าน
๕ น.ต.  วสุ ทองรองแก้ว กบ.ทอ. ผ่าน
๖ ร.อ.  ธงชัย ใจหลัก กบ.ทอ. ผ่าน
๗ น.อ.  ฐิติเฉลิม โตสิริบัณฑิต สอ.ทอ. ผ่าน
๘ น.อ.  กิตติ ฉันทวุฒิ สอ.ทอ. ผ่าน
๙ น.ต.  อกนิชฐ์ น้อมสมทรัพย์ สอ.ทอ. ผ่าน

๑๐ น.ต.  วุฒิกร สร้อยสุวรรณ สอ.ทอ. ผ่าน
๑๑ ร.อ. ยุทธนา พานทอง สอ.ทอ. ผ่าน
๑๒ ร.อ. ประเสริฐ พ่วงพร สพ.ทอ. ผ่าน
๑๓ ร.อ. พจวิน พรเบญจา สพ.ทอ. ผ่าน
๑๔ ร.อ. ทรงศักด์ิ ยอดอยู่ดี ยก.ทอ. ผ่าน
๑๕ ร.อ.หญิง   สุพัตตรา แก้ววิชิต ยศ.ทอ. ผ่าน
๑๖ ร.อ. กฤษณะ ช่างประเสริฐ ยศ.ทอ. ผ่าน
๑๗ ร.อ. พนม ดีมาก ขส.ทอ. ผ่าน
๑๘ ร.อ. อารักษ์ สินธุรา ขส.ทอ. ผ่าน
๑๙ ร.อ. อุทัย สินนอก ขส.ทอ. ผ่าน
๒๐ น.ต. จิตรกร กระแสร์ญาณ สก.ทอ. ผ่าน
๒๑ ร.อ. พันธุ์ พันธุอ์้น สก.ทอ. ผ่าน
๒๒ ร.อ. ชัยรัตน์ ช่วยเชื้อ บน.๕ ผ่าน
๒๓ น.ต. อรรถกฤษณ์ หิรัญพฤกษ์ บน.๔๑ ผ่าน
๒๔ น.ต. ฉัตร์ณพัฒน์ แต่เชื้อสาย บน.๔๑ ผ่าน
๒๕ น.อ. พนม ดอนตุ้มไพร บน.๔๖ ผ่าน
๒๖ ร.อ. เฉลิม สุวรรณดี บน.๔๖ ผ่าน
๒๗ น.อ. กฤษฎา สกุลวิวรรธน์ ศวอ.ทอ. ผ่าน
๒๘ ร.อ. ภูดิศ ชวกรวรโชติ ศวอ.ทอ. ผ่าน
๒๙ น.ต. ชนรพ ทดดอน สบ.ทอ. ผ่าน
๓๐ น.อ. พนม อินทรัศมี บก.ทอ. ผ่าน

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดบัความเขา้ใจภาษาอังกฤษ (ECL)
 เพือ่เขา้รับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจ าปี ๖๓  ครัง้ที ่๑ (ทดสอบเมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๒)



ล าดบั ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๓๑ น.ต. ปรัชญ์ ลับไพรี บน.๒๓ ผ่าน
๓๒ ร.อ. ภานุพงศ์ ผ่องใจ บน.๒๓ ผ่าน
๓๓ ร.อ. ณฐกร ถาวิกุล บน.๒๓ ผ่าน
๓๔ น.ต. ไพทูลย์ ดาแก้ว อย. ผ่าน
๓๕ ร.อ. สิงห์ ร่ืนเริง อย. ผ่าน
๓๖ ร.อ. คณาธิป สดคมข า อย. ผ่าน
๓๗ ร.อ.หญิง   พัชนันท์ จุลกาญจน์ อย. ผ่าน
๓๘ น.ต. จิระ สัตตะพันธ์คีรี อย. ผ่าน
๓๙ ร.อ. ธันวา ทุง่ทอง อย. ผ่าน
๔๐ น.อ.หญิง   จิตรา สุขพาณิช พอ. ผ่าน
๔๑ น.ท. วิทยา จักรเพ็ชร์ พอ. ผ่าน
๔๒ น.ต.หญิง ศศินันท์ กรแก้ว พอ. ผ่าน
๔๓ ร.อ.หญิง วิชญ์วรี ธีร์ธัญสิริ พอ. ผ่าน
๔๔ ร.อ.หญิง ญาดา เลิศเพ็ญเมธา พอ. ผ่าน
๔๕ ร.อ.หญิง ศิริลักษณ์ อุดมฤทธิ์ พอ. ผ่าน
๔๖ ร.อ.หญิง กมลพรรณ จ ารูญ พอ. ผ่าน
๔๗ น.ต.หญิง สีไพร เดิมพันธ์ พอ. ผ่าน
๔๘ ร.อ.หญิง นันทวัน มีเจริญ พอ. ผ่าน
๔๙ ร.อ.หญิง เกศินี บุญปากดี พอ. ผ่าน
๕๐ ร.อ.หญิง สุพรรณี พิมปรุ พอ. ผ่าน
๕๑ น.ต.หญิง นงนุช สิงห์โต พอ. ผ่าน
๕๒ น.ต.หญิง อุษณีย์ จ าเนียร พอ. ผ่าน
๕๓ น.ต.หญิง รุ่งนภา การรุ่งเจริญ พอ. ผ่าน
๕๔ น.ต.หญิง วาสนา สุขขันธี พอ. ผ่าน
๕๕ น.ต.หญิง สุภาณี นักผูก พอ. ผ่าน
๕๖ ร.อ.หญิง กชพรรณ รัตนศลี พอ. ผ่าน
๕๗ ร.อ.หญิง สุพิชชา อร่ามทอง พอ. ผ่าน
๕๘ ร.อ.หญิง สุวิมล มีทวี พอ. ผ่าน
๕๙ ร.อ.หญิง ชุลีพร จิตรีพิทย์ พอ. ผ่าน
๖๐ ร.อ.หญิง อรณิชา ประจัญฤทธิ์ พอ. ผ่าน
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๖๑ น.ต. กันตินันท์ ประดับมุข บน.๒ ผ่าน
๖๒ ร.อ. สุชีพ ฤกษ์พล บน.๗ ผ่าน
๖๓ น.อ. สมพงษ์ บุตรงาม รร.นนก. ผ่าน
๖๔ น.ท. ไพศาล ฟองสมุทร ชอ. ผ่าน
๖๕ น.ต. อารักษ์ เจียมวิจิตรกร ชอ. ผ่าน
๖๖ ร.อ.หญิง หยาดวรุณ แสงจันทร์ ชอ. ผ่าน
๖๗ ร.อ. ไพศาล ซ่ือสัตย์ ชอ. ผ่าน
๖๘ ร.อ.หญิง สุมาลัย พัวสุวรรณ สนภ.ทอ. ผ่าน
๖๙ ร.อ. สุริยา สวัสดิผล อย. ผ่าน
๗๐ ร.อ. จิรเดช สัยวัตร์ อย. ผ่าน
๗๑ น.ต. วิทยา ก๋าเงิน บน.๔ ผ่าน
๗๒ น.ท. สรวิชญ์ พงษ์เพ็ง บน.๔ ผ่าน
๗๓ ร.อ. อาทิตย์ โตมณีพิทักษ์ บน.๔ ผ่าน
๗๔ ร.อ. วิทวัส แขมค า บน.๔ ผ่าน
๗๕ ร.อ. นนทวัชร์ บุรุษานนท์ บน.๔ ผ่าน
๗๖ น.ต. ฤทธิรุทร ยอดศิริ บน.๒ ผ่าน
๗๗ ร.อ. สุรเมธ อินทนิล บน.๒ ผ่าน
๗๘ ร.อ. ธวัชชัย ทองแสงแก้ว บน.๒ ผ่าน
๗๙ น.อ. คณิศร กาญจนนาค คปอ. ผ่าน
๘๐ ร.อ. ศิริพงษ์   ปีท่อง คปอ. ผ่าน
๘๑ น.อ.   จารุวัฒน์   จันทร์ทอง คปอ. ผ่าน
๘๒ น.อ.   จตุชัย   แพงจันทร์ สอ.ทอ. ผ่าน
๘๓ น.อ.   พลกฤต   เลขะวัฒนะ พธ.ทอ. ผ่าน
๘๔ น.อ.   สุรศักด์ิ   เอี่ยมส าอางค์ พธ.ทอ. ผ่าน
๘๕ ร.อ.   ยิ่งภัทร์   สุวรรณวงษ์ ขว.ทอ. ผ่าน
๘๖   ร.อ.หญิง   พริมรตา   จันทโชติกุล รร.นนก. ผ่าน
๘๗ น.ต.   วันเฉลิม   เจริญร่ืน ยศ.ทอ. ผ่าน
๘๘ ร.อ. ธนากร เกตุหงษ์ พธ.ทอ. ผ่าน

 เพือ่เขา้รับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจ าปี ๖๓  ครัง้ที ่๑ (ทดสอบเมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๒)
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๘๙   น.อ.    วงศ์วิวัติ   วัฒนวรางกูร สน.ผบ.ทอ. ผ่าน
๙๐   น.อ.    ปรธร   จีนะวัฒน์ สน.ผบ.ทอ. ผ่าน
๙๑   น.อ.   ปัยยาพล   ไชยพฤกษ์ สน.ปรมน.ทอ. ผ่าน
๙๒   น.ท.   บุญงาม   แบ่งเพ็ชร บน.๔๖ ผ่าน
๙๓   น.ต.   ประสาร   ปูชารัตน์ บน.๔๖ ผ่าน
๙๔   น.ต.   รัฐพล   เล่ียมแก้ว บน.๔๖ ผ่าน
๙๕   น.ต.   สุรัตน์   ขันทอง ขส.ทอ. ผ่าน
๙๖   ร.อ.   ชิตษณุ   โพธิย์้อย อย. ผ่าน

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดบัความเขา้ใจภาษาอังกฤษ (ECL)
 เพือ่เขา้รับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจ าปี ๖๓  (ใช้ผลการทดสอบเดิม)
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