สรุปยอดกาลังพลและกาหนดวันเวลาสอบของแต่ละหน่วย
วันจันทร์ที่ 13 ก.ย. 64
รอบสอบ
หน่วย
ส.ชั้นต้น ส.อาวุโส
รอบที่ 1
สง.ปรมน.ทบ.
3
3
เวลา 0830 - 1000 สลก.ทบ.
1
5
(จานวน 57 นาย) กพ.ทบ.
1
4
ยก.ทบ.
10
3
กบ.ทบ.
1
10
กร.ทบ.
1
2
สปช.ทบ.
1
12
รอบที่ 2
สบ.ทบ.
9
7
เวลา 1030-1200 สก.ทบ.
1
24
(จานวน 58 นาย) สตน.ทบ.
1
ศซบ.ทบ.
1
2
ยย.ทบ.
2
พบ. (สวพท.)
1
วศ.ทบ.
10
รอบที่ 3
นรด.
4
28
เวลา 1300-1430 ยศ.ทบ.
19
(จานวน 60 นาย) วทบ.
5
รร.สธ.ทบ.
4
รวม 33
142

วันอังคารที่ 14 ก.ย. 64
รอบสอบ
หน่วย
ส.ชั้นต้น ส.อาวุโส
รอบที่ 1
ทภ.1
1
4
เวลา 0830 - 1000 พล.1 รอ.
1
(จานวน 59 นาย) พล.ร.9
1
2
พล.ม.2 รอ.
1
1
มทบ.11
22
มทบ.12
14
มทบ.13
6
6
รอบที่ 2
มทบ.14
2
4
เวลา 1030-1200 มทบ.15
1
(จานวน 58 นาย) มทบ.16
2
7
มทบ.17
4
4
มทบ.18
1
5
มทบ.19
3
รร.จปร.
4
13
ศร.
1
2
ศป.
3
ศฝยว.ทบ.
2
รอบที่ 3
นสศ.
4
10
เวลา 1300-1430 พล.รพศ.1
9
14
(จานวน 66 นาย) ศสพ.
3
12
ศบบ.
8
6
รวม 48
135

หมายเหตุ
- ให้กาลังพลที่จะเข้ารับการทดสอบ (จริง) ในวันที่ 13 ก.ย. 64

หมายเหตุ
- ให้กาลังพลที่จะเข้ารับการทดสอบ (จริง) ในวันที่ 14 ก.ย. 64

ทาการทดลองเข้าระบบการสอบออนไลน์ ใน 10 ก.ย. 64
รอบที่ 1 เวลา 0830-0845
รอบที่ 2 เวลา 0845-0900
รอบที่ 3 เวลา 0900-0915

ทาการทดลองเข้าระบบการสอบออนไลน์ ใน 10 ก.ย. 64
รอบที่ 1 เวลา 0915-0930
รอบที่ 2 เวลา 0930-0945
รอบที่ 3 เวลา 0945-1000

สรุปยอดกาลังพลและกาหนดวันเวลาสอบของแต่ละหน่วย
วันพุธที่ 15 ก.ย. 64
รอบสอบ
หน่วย
ส.ชั้นต้น ส.อาวุโส
รอบที่ 1
ทภ.2
5
7
เวลา 0830 - 1000 บชร.2
1
(จานวน 60 นาย) พล.พัฒนา 2
6
9
มทบ.21
2
4
มทบ.22
1
7
มทบ.23
4
14
รอบที่ 2
มทบ.24
5
10
เวลา 1030-1200 มทบ.25
3
11
(จานวน 55 นาย) มทบ.26
2
8
มทบ.27
1
4
มทบ.28
1
1
มทบ.29
2
7
รอบที่ 3
ทภ.3
5
19
เวลา 1300-1430 ทน.3
1
2
(จานวน 59 นาย) พล.ร.4
4
พล.ร.7
2
บชร.3
4
12
พล.พัฒนา 3
4
6
รวม 47
127

วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 64
รอบสอบ
หน่วย
ส.ชั้นต้น ส.อาวุโส
รอบที่ 1
มทบ.31
2
6
เวลา 0830 - 1000 มทบ.32
1
3
(จานวน 66 นาย) มทบ.33
4
14
มทบ.35
1
1
มทบ.36
1
7
มทบ.37
2
มทบ.38
1
มทบ.39
2
10
มทบ.310
2
รพศ.4
1
5
รพศ.5
3
รอบที่ 2
ทภ.4
13
9
เวลา 1030-1200 บชร.4
3
3
(จานวน 36 นาย) พล.พัฒนา 4
2
6
รอบที่ 3
มทบ.41
4
1
เวลา 1300-1430 มทบ.42
5
6
(จานวน 35 นาย) มทบ.43
3
7
มทบ.45
1
3
มทบ.46
2
3
รวม 48
89

หมายเหตุ
- ให้กาลังพลที่จะเข้ารับการทดสอบ (จริง) ในวันที่ 15 ก.ย. 64

หมายเหตุ
- ให้กาลังพลที่จะเข้ารับการทดสอบ (จริง) ในวันที่ 16 ก.ย. 64

ทาการทดลองเข้าระบบการสอบออนไลน์ ใน 10 ก.ย. 64
รอบที่ 1 เวลา 1000-1015
รอบที่ 2 เวลา 1015-1030
รอบที่ 3 เวลา 1030-1045

ทาการทดลองเข้าระบบการสอบออนไลน์ ใน 10 ก.ย. 64
รอบที่ 1 เวลา 1045-1100
รอบที่ 2 เวลา 1100-1115
รอบที่ 3 เวลา 1115-1130

หน้า 1 ใน 23 หน้า

การสอบวัดผลประเมินความรู้ เหล่า สบ. ประจําปี 2564 (ครั้งที่ 2)

รายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน เหล่า สบ. ประจาปี 2564 (ครั้งที่ 2)
กาหนดสอบ ในวันที่ 13 ก.ย. 64 รอบที่ 1 เวลา 0830 - 1000 (รอบเช้า)
หน่วย รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
สง.ปรมน.ทบ. 51001 1543300364
ส.อ. อภิชาติ
51002 1526000334
ส.อ. อดิศร
51003 1513312514
ส.อ. กฤศ
สลก.ทบ.
51004 1587300907
ส.อ. ณัชพล
กพ.ทบ.
51005 1550800387
ส.อ. ธเนศ
ยก.ทบ.
51006 1554301037
ส.อ. วิจิตร
51007 1523301431
ส.อ. พลเดช
51008 1513308874
ส.อ. อนุชิต
51009 1480200889
ส.อ. จเด็จ
51010 1493315312
ส.อ. อัฑฒ์สนันตน์
51011 1554301031
ส.อ. เทพมงคล
51012 1523304546
ส.อ. วรวิช
51013 1533304248
ส.อ. ศิลป์ชัย
51014 1523101157
ส.อ. ฐาปนพงศ์
51015 1543301087
ส.อ. สุรสิทธิ์
กบ.ทบ.
51016 1563302027
ส.อ. พรเทพ
กร.ทบ.
51017 6551010052 ส.อ.หญิง ทัศนีย์
สปช.ทบ.
51018 1513311215
ส.อ. ณัฐพล
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบอาวุโส
สง.ปรมน.ทบ. 52001 1393302273 จ.ส.อ. สุรินทร์
52002 1382301440 จ.ส.อ. ณัฏฐชัย
52003 9451201025 จ.ส.อ.หญิง อรวรรณ์
สลก.ทบ.
52004 1316600272 จ.ส.อ. สุธี
52005 6451010314 จ.ส.อ.หญิง วราภรณ์
52006 1363100874 จ.ส.อ. สนทะยา
52007 6481260615 จ.ส.อ.หญิง ธนพร
52008 6481070217 จ.ส.อ.หญิง มาฆะรักษ์
กพ.ทบ.
52009 1413308526 จ.ส.อ. ชนวีร์
52010 6471130325 จ.ส.อ.หญิง นภัทร
52011 6481010728 จ.ส.อ.หญิง อรวรรณ
52012 6481110927 จ.ส.อ.หญิง จารุวรรณ

นามสกุล

ตาแหน่ง

กิมฮวด
แก้วนันทวัฒน์
สืบยุบล
สมฤทธิ์
หอมกนกกาญจณ์
มิตตัสสา
มาเจริญ
พานทอง
โตเอี่ยม
พังยาง
ภูครองจิตร
พินชนะ
วงษ์สุด
นวลจันทร์
ศุภกมลวัฒน์
ปลื้มอุรา
บุญกล้า
อ่อนปรีดา

ประจํา สง.ปรมน.ทบ.
เสมียน สนย.ปรมน.ทบ.
เสมียน สบค.ปรมน.ทบ.
เสมียน สลก.ทบ.
ประจํา กพ.ทบ.
เสมียน ยก.ทบ.
ช่างเขียน ยก.ทบ.
เสมียน ยก.ทบ.
เสมียน ยก.ทบ.
นายสิบนําสาร ยก.ทบ.
พลขับรถ ยก.ทบ.
พลขับรถ ยก.ทบ.
นายสิบนําสาร ยก.ทบ.
นายสิบยุทธการ ยก.ทบ.
เสมียน ยก.ทบ.
เสมียน กบ.ทบ.
เสมียน กพน.สกร.ทบ.
เสมียน สปช.ทบ.

ม่วงทอง
มนตรี
นาคสุข
ประสมกล้า
บุญภา
มะลิซ้อน
โพธิเนตร
ศรีดารักษ์
สัยงาม
ขวัญแก้ว
พยัตติกานันท์
สินเงินยวง

เสมียน ศปป.2 ปรมน.ทบ.
เสมียน สง.ปรมน.ทบ.
เสมียน สขว.ปรมน.ทบ.
ประจํา สลก.ทบ.
เสมียน สลก.ทบ.
เสมียน สลก.ทบ.
เสมียน สลก.ทบ.
ประจํา สลก.ทบ.
เสมียน กพ.ทบ.
เสมียน กพ.ทบ.
เสมียน กพ.ทบ.
เสมียน กพ.ทบ.

หน้า 2 ใน 23 หน้า

การสอบวัดผลประเมินความรู้ เหล่า สบ. ประจําปี 2564 (ครั้งที่ 2)

หน่วย
ยก.ทบ.

กบ.ทบ.

กร.ทบ.
สปช.ทบ.

รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
52013 1453311535 จ.ส.อ. ทศพล
52014 6541010202 จ.ส.อ.หญิง คุณัฐธีตาภัทร
52015 1514700135 จ.ส.อ. นิตินันท์
52016 6361150407 จ.ส.อ.หญิง ยุภาพร
52017 1364000091 จ.ส.อ. พุฒิพงศ์
52018 1423313000 จ.ส.อ. ศิริชัย
52019 1493307831 จ.ส.อ. พิทกั ษ์วงศ์
52020 6471150921 จ.ส.อ.หญิง ชัญญา
52021 6491010225 จ.ส.อ.หญิง คนึงนิตย์
52022 6491010254 จ.ส.อ.หญิง สิตานัน
52023 6511010252 จ.ส.อ.หญิง จิรวรรณ
52024 6511010254 จ.ส.อ.หญิง ชนัญชิดา
52025 1547700205 จ.ส.อ. นิพนธ์
52026 6471151124 จ.ส.อ.หญิง เสาวลักษณ์
52027 1503321627 จ.ส.อ.หญิง ภาณุวัฒน์
52028 1423313098 จ.ส.อ. ดวงชนะ
52029 1403304254 จ.ส.อ. ปวีณ
52030 1440900423 จ.ส.อ. พิสิษฐ์
52031 1453301991 จ.ส.อ. อรรถพร
52032 1472900225 จ.ส.อ. จักรกฤช
52033 1475000471 จ.ส.อ. ขจรวิทย์
52034 1522801044 จ.ส.อ. สันติ
52035 6481050622 จ.ส.อ.หญิง สุนทรี
52036 6481180817 จ.ส.อ.หญิง อมรรัตน์
52037 6511010359 จ.ส.อ.หญิง ณัชชารีย์
52038 6511010357 จ.ส.อ.หญิง อัญมณี
52039 6521010361 จ.ส.อ.หญิง ภาวิณี

นามสกุล
สุขสมบท
ชมภูทรัพย์ศิริ
คงแดง
ยาหิรัญ
ราชบุตร
พ่วงสุด
สมวรรณ์
ทีปโภคิน
ดวงแก้ว
สว่างศรี
รัตนบุญยง
ชุ่มทอง
โพธารินทร์
ยังเดช
โลหิตรังสรรค์
แก้วพิลา
รุจิฤกษ์
นาคทอง
งามขํา
มณีนก
สีสวด
แก้วกลม
คูกิติรัตน์
วรพงษ์
กาญจนมณีวรีพร
นุ้ยหนู
อ่วมวงษ์

ตาแหน่ง
เสมียน ยก.ทบ.
เสมียน ยก.ทบ.
เสมียน ยก.ทบ.
เสมียน กบ.ทบ.
ประจํา กบ.ทบ.
เสมียน กบ.ทบ.
เสมียน รร.กบ.ทบ.
เสมียน กบ.ทบ.
เสมียน กบ.ทบ.
เสมียน กบ.ทบ.
เสมียน รร.กบ.ทบ.
เสมียน รร.กบ.ทบ.
เสมียน กบ.ทบ.
เสมียน กร.ทบ.
เสมียน กร.ทบ.
เสมียน สปช.ทบ.
เสมียน สปช.ทบ.
จนท.เตรียมข้อมูล สปช.ทบ.
ช่างเขียน สปช.ทบ.
นายสิบธุรการ สปช.ทบ.
เสมียน สปช.ทบ.
เสมียน สปช.ทบ.
เสมียน สปช.ทบ.
นายสิบธุรการ สปช.ทบ.
เสมียน สปช.ทบ.
เสมียน สปช.ทบ.
เสมียน สปช.ทบ.

กาหนดสอบ ในวันที่ 13 ก.ย. 64 รอบที่ 2 เวลา 1030 - 1200 (รอบเช้า)
หน่วย รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
สบ.ทบ.
51019 1566900349
ส.อ. เอกพจน์
51020 1493316795
ส.อ. พีระพงษ์
51021 6571019000 ส.อ.หญิง กฤตยา
51022 657101183 ส.อ.หญิง นิตยา

นามสกุล
พรมดี
เฉื่อยฉ่ํา
จันทป
นนท์ศิริ

ตาแหน่ง
เสมียน สบ.ทบ.
เสมียน สบ.ทบ.
เสมียนพิมพ์ดีด สบ.ทบ.
เสมียน สบ.ทบ.

หน้า 3 ใน 23 หน้า

การสอบวัดผลประเมินความรู้ เหล่า สบ. ประจําปี 2564 (ครั้งที่ 2)

หน่วย
สบ.ทบ.

รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
51023 6571019024 ส.อ.หญิง ณัฎฐ์ภัสสร
51024 6571019019 ส.อ.หญิง สุชาดา
51025 1577101031
ส.อ. ธีระศักดิ์
51026 1562403302
ส.อ. สิทธิคมน์
51027 1597600375 ส.อ.หญิง ธนัตชนก
สก.ทบ.
51028 1466601099
ส.อ. วีรวัฒน์
ศซบ.ทบ.
51029 1507300860
ส.อ. คณพศ
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบอาวุโส
สบ.ทบ.
52040 6431080319 จ.ส.อ.หญิง นภัสวรรณ
52041 1412302335 จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธิ์
52042 6471170824 จ.ส.อ.หญิง จรสนภ
52043 6471140619 จ.ส.อ.หญิง พชรมน
52044 6491190423 จ.ส.อ.หญิง สุณีย์
52045 6501011111 จ.ส.อ.หญิง สุวรรณา
52046 1525500109 จ.ส.อ. เชิดชนก
สก.ทบ.
52047 1300201386 จ.ส.อ. นวพงษ์
52048 6291261207 จ.ส.อ.หญิง ปณัชญา
52049 1296100126 จ.ส.อ. มานิตย์
52050 1346401900 จ.ส.อ. ปุณณเมธ
52051 1313321392 จ.ส.อ. เดชาโชติ
52052 1383303679 จ.ส.อ. ณรงค์ศักดิ์
52053 1311902451 จ.ส.อ. บุเรศ
52054 1435600450 จ.ส.อ. ภูบาล
52055 1403314560 จ.ส.อ. สถาพร
52056 1411800311 จ.ส.อ. สมพร
52057 1390201460 จ.ส.อ. อุทติ ย์
52058 1363302772 จ.ส.อ. พีรพัฒณ์
52059 1362400287 จ.ส.อ. วิโรจน์
52060 6411220315 จ.ส.อ.หญิง ชนิตา
52061 1385000906 จ.ส.อ. ป๎ญญา
52062 6441090621 จ.ส.อ.หญิง ชุติมา
52063 6421131111 จ.ส.อ.หญิง ศรีสุดา
52064 1353311877 จ.ส.อ. ฉัตรชัย
52065 1423300380 จ.ส.อ. วิสิทธิ์
52066 1373314465 จ.ส.อ. อร่าม

นามสกุล
ไม้สนธิ์
ทองมาก
ถนอมพงษ์
การะพิมพ์
วงษ์แดง
มะลิซ้อน
ก้อนศรี

ตาแหน่ง
เสมียนพิมพ์ดีด สบ.ทบ.
เสมียน รร.สบ.สบ.ทบ.
เสมียน รร.สบ.สบ.ทบ.
เสมียนพิมพ์ดีด สบ.ทบ.
เสมียน สบ.ทบ.
เสมียน สก.ทบ.
เสมียน ศซบ.ทบ.

สวัสดิทตั
ไชญประสิทธิ์
สกุลนอก
ทองทิพย์
หวังแจ่ม
สุดตา
แนวทอง
ดวงตา
ขอเจริญ
จําปาดวง
ทรัพย์ประเสริฐ
เย็นคงคา
วันเพ็ญ
บัวสมบูรณ์
ธัญญาบาล
บุญมาเลิศ
ทรงประดิษฐ์
สุกรีวนัส
ลําดวน
ไม้รอด
บัวอยู่
ใจหาญ
หอมสิน
เหมือนสอาด
เอื้อสุนทร
วงษ์เสือ
ทองดา

เสมียน สบ.ทบ.
เสมียน สบ.ทบ.
เสมียนงบประมาณ สบ.ทบ.
เสมียน สบ.ทบ.
เสมียน สบ.ทบ.
ช่างเขียน รร.สบ.สบ.ทบ.
เสมียน สบ.ทบ.
ผช.ครูพลศึกษา สก.ทบ.
เสมียน สก.ทบ.
ผช.ครูพลศึกษา สก.ทบ.
เสมียน สก.ทบ.
เสมียน สก.ทบ.
ผช.ครูพลศึกษา สก.ทบ.
เสมียน สก.ทบ.
ผช.ครูพลศึกษา สก.ทบ.
ผช.ครูพลศึกษา สก.ทบ.
เสมียน สก.ทบ.
ช่างเขียน สก.ทบ.
เสมียน สก.ทบ.
ผช.ครูพลศึกษา สก.ทบ.
เสมียน สก.ทบ.
ผช.ครูพลศึกษา สก.ทบ.
เสมียน สก.ทบ.
ผช.ครูพลศึกษา สก.ทบ.
เสมียน สก.ทบ.
ผช.ครูพลศึกษา สก.ทบ.
เสมียน สก.ทบ.

หน้า 4 ใน 23 หน้า

การสอบวัดผลประเมินความรู้ เหล่า สบ. ประจําปี 2564 (ครั้งที่ 2)

หน่วย
สก.ทบ.

รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
52067 1432402115 จ.ส.อ. เฉลิมชัย
52068 6441020309 จ.ส.อ.หญิง ดาราทิพย์
52069 6431060719 จ.ส.อ.หญิง อัญชญา
52070 6461280222 จ.ส.อ.หญิง สุธาทิพย์
สตน.ทบ.
52071 6481140820 จ.ส.อ.หญิง จินดา
ศซบ.ทบ.
52072 6461051118 จ.ส.อ.หญิง อโนชา
52073 6461160820 จ.ส.อ.หญิง น้ําอ้อย
ยย.ทบ.
52074 6451260523 จ.ส.อ.หญิง ณัฏฐนันท์
52075 6471270118 จ.ส.อ.หญิง ศิริเพชร
พบ. (สวพท.) 52076 6523305052 จ.ส.อ. ชวพสุ
วศ.ทบ.
52077 1473700401 จ.ส.อ. ประวิทย์
52078 1433100172 จ.ส.อ. วัชรพล
52079 6491012353 จ.ส.อ.หญิง เพชรลดา
52080 6491012354 จ.ส.อ.หญิง ภาวิณี
52081 1491300438 จ.ส.อ. นราเทพ
52082 1443312745 จ.ส.อ. ชัชวาล
52083 1503307172 จ.ส.อ. รุ่งโรจน์
52084 6521012351 จ.ส.อ.หญิง สุภาพร
52085 6521012352 จ.ส.อ.หญิง มณีรัตน์
52086 6531012352 จ.ส.อ.หญิง จุฑา

นามสกุล
เทพอภิชัยกุล
จุลานนท์
สาระกูล
อินทรถาวร
จุลพันธ์
แฝงสีพล
ปิ่นงาม
รู้เจียมสิน
สุวรรณมลิวงศ์
อ่อนน่วม
วงศ์รักษ์
พงษ์พรม
โตพุก
ยืนสุข
เกลอะมู
เต็มดวง
มหามาตย์
หุ่นทอง
วัฒนกูล
ลาธง

ตาแหน่ง
ช่างเขียน สก.ทบ.
เสมียน สก.ทบ.
เสมียน สก.ทบ.
ผช.ครูพลศึกษา สก.ทบ.
เสมียน สตน.ทบ.
เสมียน ศซบ.ทบ.
เสมียน ศซบ.ทบ.
เสมียน ยย.ทบ.
เสมียนพิมพ์ดีด ยย.ทบ.
เสมียน สวพท.
เสมียน รร.วศ.ทบ.
เสมียน วศ.ทบ.
นายสิบคลัง วศ.ทบ.
เสมียน วศ.ทบ.
ช่างเขียน รร.วศ.ทบ.
เสมียนส่งกําลังบํารุง วศ.ทบ.
เสมียน วศ.ทบ.
นายสิบกิจการพลเรือน วศ.ทบ.
เสมียน วศ.ทบ.
เสมียน วศ.ทบ.

กาหนดสอบ ในวันที่ 13 ก.ย. 64 รอบที่ 3 เวลา 1300 - 1430 (รอบบ่าย)
หน่วย รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
นรด.
51030 1472400332
ส.อ. ธนัท
51031 1513312369
ส.อ. นิภาส
ศศท. 51032 1573302393
ส.อ. วชิระ
51033 6561017807 ส.อ.หญิง ปิยะนุช
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบอาวุโส
นรด.
52087 1353304193 จ.ส.อ. พรรณศักดิ์
52088 1353304958 จ.ส.อ. สมนึก
52089 1343312480 จ.ส.อ. ชาญฤทธิ์
52090 1381101276 จ.ส.อ. สุรักษ์
52091 1513800736 จ.ส.อ. นเรศ
52092 1417100957 จ.ส.อ. นิธิโรจน์

นามสกุล

ตาแหน่ง

ป๎้นพลาย
บุญศิริ
เชยแสง
มาชื่น

เสมียน กฝส.นรด.
เสมียน กกร.นรด.
ครูผู้ช่วย กศ.รร.รด.ศศท.
เสมียน กยข.ศศท.

บุญใหม่
คงนิมิตร
แสงเดือนฉาย
จอกถม
อ่อนคง
จารุธนพัฒน์

เสมียน นรด.
นายสิบผู้ประกาศ นรด.
เสมียน นรด.
เสมียน นรด.
เสมียน นรด.
เสมียน นรด.

หน้า 5 ใน 23 หน้า

การสอบวัดผลประเมินความรู้ เหล่า สบ. ประจําปี 2564 (ครั้งที่ 2)

หน่วย
นรด.

รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
52093 1323315168 จ.ส.อ. เจษฎา
52094 6511010407 จ.ส.อ.หญิง ภาราดา
52095 6361051106 จ.ส.อ.หญิง พิมพาภรณ์
52096 6451010416 จ.ส.อ.หญิง เกษมะณี
ศศท. 52097 1446000202 จ.ส.อ. เฉลิมรัฐ
52098 1362800361 จ.ส.อ. เสกสรร
52099 1410300317 จ.ส.อ. วีรศักดิ์
52100 1293301116 จ.ส.อ. ประจักษ์
52101 1326900717 จ.ส.อ. ทองทศ
52102 1412101993 จ.ส.อ. เด่นชัย
52103 1363311970 จ.ส.อ. ป๎ญญา
52104 1454301602 จ.ส.อ. นิรันดร์
52105 1484900395 จ.ส.อ. มงคล
52106 1403314252 จ.ส.อ. ศุกล
52107 6481200319 จ.ส.อ.หญิง ศุภรดา
ศสร. 52108 1363000329 จ.ส.อ. ก้องเกียรติ
52109 1453000935 จ.ส.อ. วรพจน์
52110 1375001624 จ.ส.อ. ทศพล
52111 1483000193 จ.ส.อ. ณรงค์พล
52112 1413000828 จ.ส.อ. ปรีดา
52113 1413000765 จ.ส.อ. นัฐธี
52114 1323001026 จ.ส.อ. ชูเกียรติ
ยศ.ทบ.
52115 1316200422 จ.ส.อ. เกรียงไกร
52116 1403800332 จ.ส.อ. เก๋
52117 1392400308 จ.ส.อ. พชร
52118 1336500607 จ.ส.อ. คณิต
52119 1363304360 จ.ส.อ. วีระ
52120 6442060418 จ.ส.อ.หญิง รัตนาพร
52121 6421061116 จ.ส.อ.หญิง วีณา
52122 1381200695 จ.ส.อ. รณชิต
52123 1453700551 จ.ส.อ. อานนท์
52124 1422101203 จ.ส.อ. อําพน
52125 6431110117 จ.ส.อ.หญิง ชุติภา
52126 1416801981 จ.ส.อ. ธีระพงษ์
52127 1454100331 จ.ส.อ. อภิชาติ

นามสกุล
โตนวล
มหาสมบัติ
พึ่งบุญพานิชย์
แจ่มศรี
แจ้งชัด
ชิงรัมย์
ภูภักดี
เฮงวิวัฒน์
พาเมือง
ค้ากระโทก
ชูเทียน
ทัศพันธ์
พรมศร
เหล่าจันทร์
เลิศจิรขจร
กระตุดเงิน
เพชรเอียด
แก่นทรัพย์
มีสวัสดิ์
คําอาบ
ประสงค์ธรรม
โพธิ์ภิขุ
เฉลย
เจนจบ
แย้มแสง
สมหวัง
บุญหยัด
ขลุ่ยทอง
พันเปรม
พันธุ์วิไล
บัวสอาด
ปิ่นตบแต่ง
วงศาโรจน์
สิริอมรดิลกกุล
ประดิษฐ์

ตาแหน่ง
ผบ.หมู่ นรด.
เสมียน นรด.
เสมียน นรด.
นายสิบประชาสัมพันธ์ นรด.
เสมียน ศศท.
นายสิบประชาสัมพันธ์ ศศท.
เสมียน รร.รด.ศศท.
ครูผู้ช่วย รร.รด.ศศท.
ครูผู้ช่วย รร.รด.ศศท.
ครูผู้ช่วย รร.รด.ศศท.
ช่างเขียนแบบ รร.รด.ศศท.
เสมียน ศศท.
เสมียน รร.รด.ศศท.
ครูผู้ช่วย รร.รด.ศศท.
เสมียน รร.รด.ศศท.
นายสิบกิจการพลเรือน กยข.ศสร.
ช่างภาพ ผกร.กยข.ศสร.
เสมียน ผธก.ศสร.
เสมียน ผธก.ศสร.
เสมียน สนง.ผบ.ศสร.
พนักงานพิมพ์ รร.กสร.ศสร.
พนักงานอัดสําเนา รร.กสร.ศสร.
เสมียน ยศ.ทบ.
เสมียน ยศ.ทบ.
เสมียน ยศ.ทบ.
เสมียน ยศ.ทบ.
เสมียน ยศ.ทบ.
เสมียน ยศ.ทบ.
เสมียน ยศ.ทบ.
เสมียน ยศ.ทบ.
เสมียน ยศ.ทบ.
เสมียน ยศ.ทบ.
เสมียน ยศ.ทบ.
เสมียน ยศ.ทบ.
เสมียน ยศ.ทบ.

หน้า 6 ใน 23 หน้า

การสอบวัดผลประเมินความรู้ เหล่า สบ. ประจําปี 2564 (ครั้งที่ 2)

หน่วย
ยศ.ทบ.

วทบ.

รร.สธ.ทบ.

รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
52128 1453302874 จ.ส.อ. สิริพงศ์
52129 1440200950 จ.ส.อ. กําพล
52130 6521013753 จ.ส.อ.หญิง บุญรักษา
52131 1543314737 จ.ส.อ. บุญพิทกั ษ์
52132 2403301161 จ.ส.อ. เศรษฐสุทธิ์
52133 1393313146 จ.ส.อ. เสมา
52134 1373101400 จ.ส.อ. สันติธรรม
52135 3326900013 จ.ส.อ. ไวพจน์
52136 6421080918 จ.ส.อ.หญิง พรพรรณ
52137 6492015751 จ.ส.อ.หญิง พันธ์วดี
52138 1383309189 จ.ส.อ. ประการ
52139 1335300072 จ.ส.อ. ศิริพัฒน์
52140 1333300747 จ.ส.อ. ภาณุวิชญ์
52141 1433315395 จ.ส.อ. มานะ
52142 2351500644 จ.ส.อ. กล้าณรงค์

นามสกุล
ขําสา
ถวิลรัตน์
ผิวละออง
แก้วกอง
ประเศรษฐสุต
ธรรมศาลา
กําลังกาศ
อุปรีพร้อม
ศรีสวัสดิ์
จันทรสุวรรณ์
สินส่ง
บุญธรรม
แดงอําพล
เดชคง
มานะตระกูล

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรคํานวณ ยศ.ทบ.

นายสิบอัดสําเนา ยศ.ทบ.
เสมียน ยศ.ทบ.
เสมียน ยศ.ทบ.
เสมียน ยศ.ทบ.
เสมียน ยศ.ทบ.
เสมียน วทบ.
เสมียน วทบ.
เสมียน วทบ.
เสมียน วทบ.
เสมียน วทบ.
เสมียน รร.สธ.ทบ.
หัวหน้าพลขับ รร.สธ.ทบ.
เสมียน รร.สธ.ทบ.
เสมียน รร.สธ.ทบ.

หมายเหตุ

ตรวจถูกต้อง

กาหนดซักซ้อมเข้าระบบสอบออนไลน์ ใน 10 ก.ย. 64
ผู้สอบ รอบที่ 1 เริ่ม 0830 - 0845 ออกจากระบบ
ผู้สอบ รอบที่ 2 เริ่ม 0845 - 0900 ออกจากระบบ
ผู้สอบ รอบที่ 3 เริ่ม 0900 - 0915 ออกจากระบบ
Username = รหัสผู้ใช้ (ตัวเลข 5 หลัก)
Password = หมายเลขประจําตัวทหาร (6 ตัวท้าย)

(ลงชื่อ) พ.ท. อิทธิศักดิ์ อ้นสอน
(อิทธิศักดิ์ อ้นสอน)
หน.สบ.ทบ.
23 ส.ค. 64

หน้า 7 ใน 23 หน้า

การสอบวัดผลประเมินความรู้ เหล่า สบ. ประจําปี 2564 (ครั้งที่ 2)

กาหนดสอบ ในวันที่ 14 ก.ย. 64 รอบที่ 1 เวลา 0830 - 1000 (รอบเช้า)
หน่วย รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
ทภ.1
11001 1532900309
พล.1 รอ.
11002 1543900326
พล.ร.9
11003 1460200759
พล.ม.2 รอ.
11004 1463302492
มทบ.13
11005 1503700400
11006 1455000499
11007 1555001884
11008 1543700503
11009 1516401150
11010 1496802601
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบอาวุโส
ทภ.1
12001 1340900876
12002 3276500434
12003 1403309124
12004 1323320243
พล.ร.9
12005 1440200808
กรม สน.พล.ร.9 12006 1490200671
พล.ม.2 รอ.
12007 1500501265
มทบ.11
12008 1423312982
12009 1492600385
12010 1382103484
12011 1372400202
12012 1441300429
สง.สด.จว.น.ฐ. 12013 1384900084
12014 1321900894
12015 1374601553
12016 1511900801
สง.สด.จว.น.บ. 12017 1302300450
12018 1292000487
12019 1475402057
12020 1436801017
สง.สด.จว.ส.ป. 12021 2473300051
12022 1433307059

ยศ - ชื่อ

นามสกุล

ส.อ. ชัชชัย
ส.อ. ไกรฤกษ์
ส.อ. ณรงค์ศักดิ์
ส.อ. อนุชิต
ส.อ. นันฐวัฒน์
ส.อ. ศิริศิลป์
ส.อ. ณัฐวุฒิ
ส.อ. ธนกร
ส.อ. อนุวัฒน์
ส.อ. วิลัย

บุญทา
สวัสดิ์กรรณ
วงษ์รักษา
ไชยลุม
แสงลพ
ศิริมากร
กลิ่นกาหลง
สุขผล
คุ้มฉายา
เสาเหีย

ตาแหน่ง
นายสิบธุรการ กยก.ทภ.1
นายสิบการกีฬา ฝสก.พล.1 รอ.
เสมียนพิมพ์ดีด ฝสบ.พล.ร.9
เสมียนไปรษณีย์ ฝสบ.พล.ม.2 รอ.
เสมียนพิมพ์ดีด บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.13
เสมียนพิมพ์ดีด บก.มทบ.13
เสมียนศาล อก.ศาล มทบ.13
นายสิบธุรการและกําลังพล บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.13

เสมียน หน่วย สด.อ.พัฒนานิคม จว.ล.บ.

พลนําสาร ส่วนบังคับบัญชา มทบ.13

จ.ส.อ. สรวิศพิชัยทัพพ์ ฉิมพลี
นายสิบยุทธการ กยก.ทภ.1
จ.ส.อ. ปะวุฒิ
นาคมณี
นายสิบปฏิบตั ิการจิตวิทยา กกร.ทภ.1
จ.ส.อ. ปฐมพงษ์
สุวรรณกาศ
นายสิบธุรการ ผสบ.ทภ.1
จ.ส.อ. จักรวาล
แก่นครอง
นายสิบธุรการและกําลังพล ร้อย.ทพ.กรม ทพ.12
จ.ส.อ. วีรภัทร
ชมสกุณี
เสมียน บก.พล.ร.9
จ.ส.อ. ทวีชัย
ศรีเนตร
นายสิบยุทธการและการข่าว บก.ส่วนแยก กรม.สน.พล.ร.9
จ.ส.อ. ธณวรรฒ
ชัยเชื้อ
หน.เสมียน ฝสบ.พล.ม.2 รอ.
จ.ส.อ. วีรธร
งู้บตุ รตน
เสมียน ผปบ.มทบ.11
จ.ส.อ. โอภาส
อนันท์
ช่างเขียน กกร.มทบ.11
จ.ส.อ. ละไม
ตรงกระโทก
เสมียน ผยย.มทบ.11
จ.ส.อ. ยุทธศักดิ์
สมสุข
เสมียนพิมพ์ดดี ส่วนบังคับบัญชา มทบ.11
จ.ส.อ. อนุชิต
จุลานนท์
เสมียน ฝอศจ.มทบ.11
จ.ส.อ. โชคชัย
หอมศิริ
เสมียน หน่วย สด.อ.พุทธมณฑล จว.น.ฐ.
จ.ส.อ. วรากรณ์
เจริญกุล
เสมียน หน่วย สด.อ.ดอนตูม จว.น.ฐ.
จ.ส.อ. ปิยะศักดิ์
แสงสุรินทร์
เสมียน หน่วย สด.อ.เมืองนครปฐม จว.น.ฐ.
จ.ส.อ. รณชัย
วิทยาภาสิทธิ์
เสมียน สง.สด.จว.น.ฐ.
จ.ส.อ. ชินวุฒิ
ศรีเพ็ง
เสมียน หน่วย สด.อ.บางกรวย จว.น.บ.
จ.ส.อ. สุขนิรันดร์
พรหมสาขา ณ สกลนคร เสมียน หน่วย สด.อ.บางบัวทอง จว.น.บ.
จ.ส.อ. ธวัชชัย
พรมลา
เสมียน สง.สด.จว.น.บ.
จ.ส.อ. นิพิชฌม์ธร ผิวละออ
เสมียน สง.สด.จว.น.บ.
จ.ส.อ. จรานุวัฒน์ ปิยะมิตร
เสมียน สง.สด.จว.ส.ป.
จ.ส.อ. ชนินทร์พัฒน์ กันฮะ
เสมียน หน่วย สด.อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สป.

หน้า 8 ใน 23 หน้า

การสอบวัดผลประเมินความรู้ เหล่า สบ. ประจําปี 2564 (ครั้งที่ 2)

หน่วย

รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
สง.สด.ก.ท. 12023 1354602642 จ.ส.อ. นิรันดร
12024 1343600038 จ.ส.อ. พรเทพ
12025 1283305992 จ.ส.อ. พิบลู ย์
12026 1393310386 จ.ส.อ. สุรชาติ
12027 1426500939 จ.ส.อ. อรรถกร
12028 1526401082 จ.ส.อ. นครินทร์
12029 1413307207 จ.ส.อ. ภาสพงศ์
มทบ.12
12030 1293100265 จ.ส.อ. อํานาจ
12031 1351800872 จ.ส.อ. ปรีชา
12032 1283100386 จ.ส.อ. มานิจ
12033 1403100308 จ.ส.อ. วัณชัย
12034 1401800286 จ.ส.อ. สัมฤทธิ์
12035 1403100754 จ.ส.อ. ณัฐพล
12036 9461111118 จ.ส.อ.หญิง จันทรนิภา
12037 1480700598 จ.ส.อ. เกรียงไกร
สง.สด.จว.ป.จ. 12038 1405501068 จ.ส.อ. นนทพัทธ์
12039 1383701478 จ.ส.อ. พิชิต
12040 1410501123 จ.ส.อ. เสน่ห์
12041 1416601982 จ.ส.อ. สิทธิชัย
12042 2504800384 จ.ส.อ. อภิรัฐ
12043 1463100033 จ.ส.อ. พีรวัฒน์
มทบ.13
12044 1305000747 จ.ส.อ. ธีระพล
12045 1455000014 จ.ส.อ. บวรพงศ์
12046 1447000598 จ.ส.อ. สุทธิศักดิ์
12047 1435000961 จ.ส.อ. ศราวุฒิ
12048 1375500887 จ.ส.อ. มิตรชัย
12049 1455001214 จ.ส.อ. ศรุติ

นามสกุล
ศรชัย
แสงชัง
บรอฮีมี
ทรัพย์อุดมโชค
ถือแก้ว
ประทุม
อุดมเสถียร
พระประทุม
เชาวนะ
บุญหล่อ
นามพุทธา
แดงสา
ทรงอุดมศักดิ์
แก้วเขียว
เจิมถาวร
พันสวัสดิ์
บางแดง
ไลไธสง
ภาคเดียว
ทํามี
ดีสนธิกุล
เย็นฉ่ํา
แผ่นเงิน
สุราเลิศ
เลิศล้ํา
สุรินทะ
เล่าชู

ตาแหน่ง
เสมียน หน่วย สด.เขตหลักสี่ ก.ท
เสมียน หน่วย สด.เขตคันนายาว ก.ท.
เสมียน หน่วย สด.เขตบึงกุ่ม ก.ท.
เสมียน หน่วย สด.เขตหนองแขม ก.ท.
เสมียน หน่วย สด.เขตจอมทอง ก.ท.
เสมียน สง.สด.ก.ท.
เสมียน หน่วย สด.เขตพญาไท ก.ท.
เสมียนส่งกําลัง กกบ.มทบ.12
เสมียน ฝุายเตรียมการ ศฝ.นศท.มทบ.12

นายสิบการกีฬา ฝสก.มทบ.12
ผช.ครู หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.12
เสมียน ผปบ.มทบ.12
เสมียนกําลังพล กกพ.มทบ.12
เสมียนงบประมาณ ฝคง.มทบ.12
เสมียนพระธรรมนูญ ฝธน.มทบ.12
เสมียน หน่วย สด.อ.กบินทร์บุรี จว.ป.จ.
เสมียน หน่วย สด.อ.ศรีมหาโพธิ์ จว.ป.จ.

เสมียน หน่วย สด.อ.นาดี จว.ป.จ.
เสมียน สง.สด.จว.ป.จ.
เสมียน สง.สด.จว.ป.จ.
เสมียน หน่วย สด.อ.ประจันตคาม จว.ป.จ.

เสมียนงบประมาณ ฝคง.มทบ.13
เสมียน ผยย.มทบ.13
เสมียนฝุายสรรพกําลัง มทบ.13
เสมียนพระธรรมนูญ ฝธน.มทบ.13
เสมียน หน่วย สด.อ.ค่ายบางระจัน จว.ส.ห.

เสมียน สง.สด.จว.ส.ห.

กาหนดสอบ ในวันที่ 14 ก.ย. 64 รอบที่ 2 เวลา 1030 - 1200 (รอบเช้า)
หน่วย รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
มทบ.14
11011 6531013070 ส.อ.หญิง สิริวิมล
11012 6551017134 ส.อ.หญิง สิริมา
มทบ.16
11013 6561018982 ส.อ.หญิง ชุมารัตน์
11014 1461900333
ส.อ. ภูริวัฒน์

นามสกุล
กันมหา
เมืองจันทร์
อินช้าง
เตชธรรมนาถ

ตาแหน่ง
เสมียน หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.14
นายสิบสโมสร ฝสก.มทบ.14
เสมียนพิมพ์ดีด บก.มทบ.16
เสมียน หน่วย สด.อ.กระทุ่มแบน จว.ส.ค.

หน้า 9 ใน 23 หน้า

การสอบวัดผลประเมินความรู้ เหล่า สบ. ประจําปี 2564 (ครั้งที่ 2)

หน่วย
มทบ.17

รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
11015 1530201975
ส.อ. ยุทธนา
11016 1483300420
ส.อ. ฉัตรชัย
11017 1530200872
ส.อ. กัมพล
11018 1550200093
ส.อ. สราวุฒิ
มทบ.18
11019 6561018972 ส.อ.หญิง เบญจวรรณ
รร.จปร.
11020 1364602023
ส.อ. วันชัย
11021 1561800154
ส.อ. ดิษฐรัตน์
11022 1541800360
ส.อ. อนันต์
11023 1461800244
ส.อ. ฐณะวัฒน์
ศร.
11024 1563001163
ส.อ. กฤตยชญ์
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบอาวุโส
มทบ.14
12050 1450801270 จ.ส.อ. ทนงศักดิ์
12051 6491080122 จ.ส.อ.หญิง มนัสนันท์
12052 1410502165 จ.ส.อ. สิทธิพร
12053 6501016885 จ.ส.อ.หญิง กุลนันทน์
มทบ.15
12054 1443000704 จ.ส.อ. พศิน
มทบ.16
12055 1274901960 จ.ส.อ. สัมฤทธิ์
12056 1351200172 จ.ส.อ. ภคิน
12057 1434900704 จ.ส.อ. จตุรงค์
12058 1454900495 จ.ส.อ. ศุภชัย
12059 1441900960 จ.ส.อ. ทศกร
12060 1444901672 จ.ส.อ. อาชว์
12061 1374901079 จ.ส.อ. กฤษณะ
มทบ.17
12062 1407000239 จ.ส.อ. สมยศ
12063 1395000874 จ.ส.อ. โอ
12064 1450200030 จ.ส.อ. เอกพล
12065 6481220315 จ.ส.อ.หญิง นรากร
มทบ.18
12066 3483300027 จ.ส.อ. สุวโรจน์
12067 1333308245 จ.ส.อ. ชัชวาลย์
12068 1473401297 จ.ส.อ. อดิศักดิ์
12069 1466100775 จ.ส.อ. อรรถพล
12070 1466101080 จ.ส.อ. วิศรุต
มทบ.19
12071 1393310270 จ.ส.อ. อนุรักษ์
12072 1487500623 จ.ส.อ. ภาสกร
12073 1460600555 จ.ส.อ. กิตติพงศ์

นามสกุล
ประทุมศิริ
หิรัญจารุพงษ์
รื่นณรงค์
เสือแสง
แสงทอง
แพงภูงา
นาคเสวีวงศ์
ไผ่ล้อม
ธนวุฒินิธิเวช
สาฆะ
ประเสริฐกุล
สามัคคี
มณีเขียว
น้อยนาม
สําเภาอินทร์
ทับสาย
กําไลศักดิ์
ละมูล
เห็นประเสริฐแท้
ตาทอง
เอื้อประเสริฐ
ชุณหรัต
นฤทัต
จันทร์แจ้ง
อําพันพร
สมสมัย
ศรีสุรารักษ์
ปิ่นทอง
ธาระฤกษ์
มูลยาพอ
ศิริมาศ
สัมฤทธิ์
เพ็ชรสิน
ศรีสวัสดิ์

ตาแหน่ง
ผช.ครูฝึก นฝ.นศท.มทบ.17
เสมียนพิมพ์ดีด นฝ.นศท.มทบ.17
นายสิบธุรการและกําลังพล บก.ร้อย.มทบ.17

เสมียน มว.สยป.ร้อย.มทบ.17
เสมียน ผปบ.มทบ.18
เสมียน สกศ.รร.จปร.
เสมียน กรม นนร.รอ.รร.จปร.
เสมียน สวท.รร.จปร.
เสมียน สกศ.รร.จปร.
เสมียน ผธก.ศร.
ครูฝึก มว.ฝึก.ร้อย.มทบ.14
นายสิบสถิติ ฝุายเตรียมการ ศฝ.นศท.มทบ.14

ผช.ครู หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.14
เสมียน ฝธก./กพ.ศฝ.นศท.มทบ.14
เสมียน หน่วย สด.อ.บางสะพาน จว.ป.ข.

เสมียน หน่วย สด.อ.จอมบึง จว.ร.บ.
เสมียน หน่วย สด.อ.ปากท่อ จว.ร.บ
เสมียนส่งกําลัง กกบ.มทบ.16
นายสิบกิจการพลเรือน กกร.มทบ.16
เสมียน หน่วย สด.อ.วัดเพลง จว.ร.บ.
เสมียน สง.สดงจว.ร.บ.
เสมียน หน่วย สด.อ.เมืองสมุทรสาคร จว.ส.ค.

นายสิบดับเพลิง บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.17
เสมียน หน่วย สด.อ.บางปลาม้า จว.ส.พ.

ประจํา มทบ.17
เสมียนพระธรรมนูญ ฝธน.มทบ.17
เสมียน หน่วย สด.อ.มหาราช จว.อ.ย.
เสมียน หน่วย สด.อ.บางไทร จว.อ.ย.
เสมียน หน่วย สด.อ.บางบาล จว.อ.ย.
เสมียน ผปบ.มทบ.18
เสมียนงบประมาณ ฝคง.มทบ.18
เสมียน ฝุายสรรพกําลัง มทบ.19
เสมียน หน่วย สด.อ.ตาพระยา จว.ส.ก.
เสมียน หน่วย สด.อ.ขลุง จว.จ.บ.

หน้า 10 ใน 23 หน้า

การสอบวัดผลประเมินความรู้ เหล่า สบ. ประจําปี 2564 (ครั้งที่ 2)

หน่วย
รร.จปร.

ศร.
ศป.

ศฝยว.ทบ.

รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
12074 1271800153 จ.ส.อ. เฉลิมชัย
12075 1303301384 จ.ส.อ. รุ่งโรจน์
12076 1383400731 จ.ส.อ. สุรัชชัย
12077 1383101412 จ.ส.อ. สันติภาพ
12078 1323310547 จ.ส.อ. สุรเชษฐ์
12079 1487102245 จ.ส.อ. มั่นเศรษฐ์
12080 1312102809 จ.ส.อ. พัฒนพงษ์
12081 1391800445 จ.ส.อ. สมกิจ
12082 1312400565 จ.ส.อ. สมชาติ
12083 1481800122 จ.ส.อ. วิทธวัช
12084 1441800650 จ.ส.อ. วันเฉลิม
12085 6471120527 จ.ส.อ.หญิง นันทนา
12086 6481031018 จ.ส.อ.หญิง สิริมา
12087 1373000135 จ.ส.อ. โตณณาการ
12088 6501018651 จ.ส.อ.หญิง ศิริศร
12089 6501018853 จ.ส.อ.หญิง กาญจนา
12090 6491280626 จ.ส.อ.หญิง วิชุตา
12091 6501018856 จ.ส.อ.หญิง ภิญญาพัชญ์
12092 1294000549 จ.ส.อ. สุนทร
12093 3375000055 จ.ส.อ. ศุภชัย

นามสกุล
ตระกูลจันทรศิริ
วงษ์ชูเวช
พงษ์ปฏิเมศ
เรืองศรี
รัตนกุญชร
ธรรมสันต์
กรมเกตุ
บุญล้อม
จันทร์เอี่ยม
สัมมาเมฆ
ทองเปี่ยม
จําปา
หอมชิต
บริภัณฑ์
ศิลปเสวี
ขําวงค์
ช่วยชู
มะลิทอง
พูลวงษ์
อู่สิน

ตาแหน่ง
เสมียน รร.จปร.
ครูฝึก สวท.รร.จปร.
เสมียน กรม นนร.รอ.รร.จปร.
นายสิบส่งกําลัง กรม นนร.รอ.รร.จปร.
จ่ากองร้อย กรม นนร.รอ.รร.จปร.
เสมียน กรม นนร.รอ.รร.จปร.
นายสิบห้องปฏิบตั ิการ สกศ.รร.จปร.
ครูฝึก สวท.รร.จปร.
ครูฝึก สวท.รร.จปร.
ครูฝึก สวท.รร.จปร.
เสมียน สบร.รร.จปร.
เสมียน สบร.รร.จปร.
ช่างเขียน บก.รร.จปร.
เสมียน ผธก.ศร.
เสมียน ผธก.ศร.
เสมียนธุรการ ผธก.ศป.
เสมียน ฝจร.ศป.
เสมียนธุรการ กบร.ศป.
เสมียน ศฝยว.ทบ.
เสมียน ศฝยว.ทบ.

กาหนดสอบ ในวันที่ 14 ก.ย. 64 รอบที่ 3 เวลา 1300 - 1430 (รอบบ่าย)
หน่วย รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
นสศ.
11025 1565201189
ส.อ. เดชา
11026 6561016572 ส.อ.หญิง สุภาวดี
พัน.ปจว. 11027 1530900408
ส.อ. กิตติศักดิ์
11028 1560301509
ส.อ. ณัฐวุฒิ
พล.รพศ.1
11029 1432301845
ส.อ. อชิร
รพศ.1 11030 1563400687
ส.อ. วรัญํู
11048 1485000205
ส.อ. ธีรยุทธ
รพศ.2 11031 1463800609
ส.อ. สมโภช
รพศ.3 รอ. 11032 1480500865
ส.อ. วรัญํู
11033 1555500573
ส.อ. บรรจง

นามสกุล
หอมตา
สุทธิเรือง
อินสุ่ม
ศรีวิเศษ
เต๊ะปานันท์
เจริญศิริ
บุญเลิศ
สุวรรณรังษี
ภูหลงเพีย
จันทะโข

ตาแหน่ง
เสมียนกําลังพล กกพ.นสศ.
เสมียน ผสบ.นสศ.
เสมียนธุรการ ร้อย.ปจว.2
เสมียนกองร้อย ร้อย.ปจว.พัน.ปจว.
นายสิบกิจการพลเรือน ตอน บก.กรม ร้อย.บก.รพศ.1

เสมียน ตอน บก.กรม ร้อย.บก.รพศ.1
พนักงานวิทยุ มว.สส.ร้อย.บก.รพศ.1 พัน.1
นายสิบอาวุธเบา ชุดปฏิบตั กิ ารรบพิเศษ ร้อย.รพศ.รพศ.2 พัน.1

เสมียน ตอน บก.กรม ร้อย.บก.รพศ.3 รอ.
เสมียนกองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.สสช.รพศ.3 รอ.

หน้า 11 ใน 23 หน้า

การสอบวัดผลประเมินความรู้ เหล่า สบ. ประจําปี 2564 (ครั้งที่ 2)

หน่วย รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
พัน.จจ.รอ. 11034 1535001611
ส.อ. ณัฐศักดิ์
11035 1513700067
ส.อ. โชติตะวัน
11036 1512105295
ส.อ. ศิริชัย
ศสพ.
11037 6541016761 ส.อ.หญิง ป๎ทมาพร
11038 1575000388
ส.อ. รัฐพล
11039 1545000463
ส.อ. ชนาธิป
ศบบ.
11040 1566300366
ส.อ. รัฐพล
11041 1544902205
ส.อ. ธนพล
11042 1565001289
ส.อ. ธเนศ
11043 1545000690
ส.อ. อธิวัฒน์
11044 1455000481
ส.อ. ศิรพงศ์
11045 1565403264
ส.อ. ธนารัตน์
11046 1471303099
ส.อ. สุทธิเดช
11047 1555001819
ส.อ. วิศวะ
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบอาวุโส
นสศ.
12094 6441110621 จ.ส.อ.หญิง ชญาดา
12095 1435000530 จ.ส.อ. กิตติทศั น์
12096 1396200459 จ.ส.อ. กฤษณะ
12097 9481231222 จ.ส.อ.หญิง ณปภัช
12098 1484002122 จ.ส.อ. รัฐประเสริฐ
พัน.ปจว. 12099 1364000567 จ.ส.อ. อาคม
12100 1405001154 จ.ส.อ. รักษ์พล
12101 1405001240 จ.ส.อ. ปิติชัย
12102 1440600159 จ.ส.อ. โสรัจ
12103 1515000334 จ.ส.อ. รัชพล
พล.รพศ.1
12104 1365001738 จ.ส.อ. วินัย
รพศ.1 12105 1295001301 จ.ส.อ. บรรจบ
12106 1530701365 จ.ส.อ. เกียรติอนันต์
12107 1305001748 จ.ส.อ. สกล
12108 1435000581 จ.ส.อ. อภิเดช
12109 1525000002 จ.ส.อ. วรายุทธ
12110 1486200444 จ.ส.อ. อํานาจ
รพศ.2 12111 1480500701 จ.ส.อ. ทินกร
12112 1515001183 จ.ส.อ. พูลสิน
12113 1366300792 จ.ส.อ. สิทธิชัย

นามสกุล
สาครดี
เอี่ยมแก้ว
กุนอก
แย้มทับ
พยุงวงศ์
สวนสุข
ปรากฏวงศ์
ชั้นสูง
กลิ่นสุวรรณ
น่วมบาง
ทวีสุข
ทองสลับ
ภาคภูมิ
ฐานโพธิ์
พันธ์ทุ้ย
นิคํา
มิ่งโมรา
ทองรักษ์
อยู่มีคง
กําทอง
พันธ์กล้า
สงวนใจ
นามเกษ
นาเฮ้า
ทนงนวล
โพธิ์จิ๋ว
พุ่มศิริ
บัวขม
อยู่ทวี
เมืองศิริ
ปลายยอด
เหลาพรม
คนเชี่ยว
หนุนนาค

ตาแหน่ง
หน.พวกระเบิดทําลาย ชุด จจ.มว.จจ.ร้อย.จจ.พัน.จจ.รอ.

เสมียนกองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.จจ.พัน.จจ.รอ.
เสมียนกองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.บก.พัน.จจ.รอ.

เสมียนงบประมาณ ผคง.ศสพ.
เสมียน กยข.ศสพ.
เสมียน ผธก.ศสพ.
นายสิบสถิติ รร.การบิน ทบ.
พนักงานวิทยุฯ ร้อย.บก.กรม บ.
พนักงานวิทยุ กรม บ.
พลยิงปืนกล พัน.บ.1
พนักงานวิทยุฯ พัน.บ.2
พลยิงปืนกล กอง บ.ปีกหมุนที่ 2
พนักงานวิทยุฯ พัน.บ.9
เสมียน ตอนซ่อมบํารุงเครื่องบิน กอง บ.ปีกหมุนที่ 1

นายสิบสวัสดิการ กกพ.นสศ.
เสมียน ผอศจ.นสศ.
นายสิบส่งกําลัง กกบ.นสศ.
เสมียน ผยย.นสศ.
นายสิบปฏิบตั ิการข่าวสาร กปส.นสศ.
นายสิบการภาษา ตอน ขว.ร้อย.บก.พัน.ปจว.
นายสิบแถลงข่าว ชุด ปจว.มว.ปจว.ร้อย.ปจว.พัน.ปจว.
นายสิบวิเคราะห์ข่าวกรอง ตอนพิมพ์เบา ร้อย.ผลิตสิ่งโฆษณา พัน.ปจว.

นายสิบแถลงข่าว ชุด ปจว.มว.ปจว.ร้อย.ปจว.พัน.ปจว.
นายสิบแถลงข่าว ชุด ปจว.มว.ปจว.ร้อย.ปจว.พัน.ปจว.

พลขับรถ มว.ขส.ร้อย.บก.พล.รพศ.1
รอง ผบ.มว.มว.บร.ร้อย.สสช.รพศ.1
นายสิบกําลังพล ตอน บก.กรม ร้อย.บก.รพศ.1

รอง ผบ.มว.มว.สส.ร้อย.บก.รพศ.1 พัน.1
หน.พลทางสาย มว.สส.ร้อย.บก.รพศ.1 พัน.1
นายสิบยุทธการ ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ร้อย.รพศ.รพศ.1 พัน.1

ช่างซ่อมวิทยุ มว.สส.ร้อย.บก.รพศ.1 พัน.2

นายสิบกําลังพล บก.พัน.รพศ.2 พัน.1
หน.ศูนย์ข่าว มว.สส.ร้อย.บก.รพศ.2 พัน.1
นายสิบกําลังพล บก.ร้อย.ร้อย.รพศ.รพศ.2 พัน.1
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หน่วย

ศสพ.

ศบบ.

รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
รพศ.2 12114 1475100966 จ.ส.อ. ศรัณย์
12115 1485001443 จ.ส.อ. อชรายุ
12116 1505001175 จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์
12117 1475001410 จ.ส.อ. สิรภพ
12118 1295001761 จ.ส.อ. สุระพงษ์
12119 6491016560 จ.ส.อ.หญิง ณัชชา
12120 1514001460 จ.ส.อ. มนตรี
12121 6501016562 จ.ส.อ.หญิง กัญจน์ณัฏฐ์
12122 6461231220 จ.ส.อ.หญิง นลินี
12123 6491016559 จ.ส.อ.หญิง อรทัย
12124 6481060423 จ.ส.อ.หญิง ชลธิชา
12125 6481170826 จ.ส.อ.หญิง ปกิตตา
12126 6491230525 จ.ส.อ.หญิง พรรณนิภา
12127 6441070423 จ.ส.อ.หญิง นภสรณ์
12128 1461303237 จ.ส.อ. สุชาติ
12129 1292300548 จ.ส.อ. สัจจา
12130 6521191124 จ.ส.อ.หญิง สุชาดา
12131 1475000730 จ.ส.อ. นันทวัฒน์
12132 1466801297 จ.ส.อ. บุญน้อม
12133 1383801365 จ.ส.อ. ณรรฐศักดิ์
12134 1325000224 จ.ส.อ. ไพรัช
12135 1446200059 จ.ส.อ. คมสรณ์

นามสกุล
วงศ์เขียวศิริ
สุขประเสริฐ
พาสี
แจ้งแสงทอง
วัดกุฎ
น้อยกอ
แก้วเกตุ
แก้วเกิด
ค้างอบ
บุญยัง
แสงสว่าง
บํารุงคีรี
ช้างเจริญ
จันทร์ประเสริฐ
นุเชอร์
เพิ่มธัญญะกิจ
สุกขะ
ศรีสุคนธรัตน์
ศิริรัตนนนท์
บุญมาก
ดีเดย์
นาคประเสริฐ

ตาแหน่ง
นายสิบยุทธการ ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ร้อย.รพศ.รพศ.2 พัน.2
นายสิบยุทธการ ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ร้อย.รพศ.รพศ.2 พัน.2

นายสิบการข่าว ตอน บก.กรม ร้อย.บก.รพศ.2

ผบ.หมู่ มว.บร.ร้อย.สสช.รพศ.2
หน.ชุด ชุดโจมตี มว.ปฏิบัติการ ร้อย.ตสร.พัน.รพศ.ศสพ.

เสมียน ศสพ.
ผช.ครู รร.สพศ.ศสพ.
เสมียน รร.สพศ.ศสพ.
เสมียน รร.สพศ.ศสพ.
เสมียน รร.สพศ.ศสพ.
เสมียน รร.สพศ.ศสพ.
นายสิบสถิติและทะเบียนประวัติ รร.สพศ.ศสพ.

เสมียนพิมพ์ดีด รร.สพศ.ศสพ.
นายสิบกําลังพล รร.สพศ.ศสพ.
หน.ชุด ชุดซุ่มยิง มว.ยิงสนับสนุน ร้อย.ตสร.พัน.รพศ.ศสพ.

รอง ผบ.มว.มว.สส.ร้อย.บก.พัน.รพศ.ศสพ.

เสมียน กยข.ศบบ.
ครู รร.การบิน ทบ.
ช่างประจําเครื่องบิน ตอนบินลาดตระเวนและโจมตี มว.บินลาดตระเวนและโจมตี ร้อย.บ.ปีกหมุน พัน .บ.9

ช่างประจําอากาศยาน ตอนบินใช้งานทั่วไป มว.บินใช้งานทั่วไป ร้อย.บ.ปีกติดลําตัว พัน.บ.21

รอง ผบ.มว.ศบบ.
เสมียน ศบบ.

หมายเหตุ

ตรวจถูกต้อง

กาหนดซักซ้อมเข้าระบบสอบออนไลน์ ใน 10 ก.ย. 64
ผู้สอบ รอบที่ 1 เริ่ม 0915 - 0930 ออกจากระบบ
ผู้สอบ รอบที่ 2 เริ่ม 0930 - 0945 ออกจากระบบ
ผู้สอบ รอบที่ 3 เริ่ม 0945 - 1000 ออกจากระบบ
Username = รหัสผู้ใช้ (ตัวเลข 5 หลัก)
Password = หมายเลขประจําตัวทหาร (6 ตัวท้าย)

(ลงชื่อ) พ.ท. อิทธิศักดิ์ อ้นสอน
(อิทธิศักดิ์ อ้นสอน)
หน.สบ.ทบ.
23 ส.ค. 64

หน้า 13 ใน 23 หน้า

การสอบวัดผลประเมินความรู้ เหล่า สบ. ประจําปี 2564 (ครั้งที่ 2)

กาหนดสอบ ในวันที่ 15 ก.ย. 64 รอบที่ 1 เวลา 0830 - 1000 (รอบเช้า)
หน่วย รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
ทภ.2
21001 1512104110
ส.อ. วัฒนา
21002 1482800962
ส.อ. สุทศั น์
21003 1552800005
ส.อ. ธีรพงศ์
21004 6541017223 ส.อ.หญิง ลําพู
21005 6542017223 ส.อ.หญิง โสมสุภางค์
บชร.2
21006 1541000687
ส.อ. เอกชัย
พล.พัฒนา 2 21007 1532103673
ส.อ. ณัฐพล
21008 1532103741
ส.อ. อุดมทรัพย์
21009 1346800039
ส.อ. สุบนิ
21010 1343500189
ส.อ. จิรวัฒน์
21011 1555000833
ส.อ. เทอดเกียรติ
21012 1534300221
ส.อ. ศิริศักดิ์
มทบ.21
21013 1435402483
ส.อ. ประสบโชค
21014 6561017329 ส.อ.หญิง ณัฏฐิกา
มทบ.22
21015 1524601195
ส.อ. ปิยพัฒน์
มทบ.23
21016 1540501045
ส.อ. สุขถนอม
21017 6551010054 ส.อ.หญิง ณิชารีย์
21018 1500502434
ส.อ. วรวุฒิ
21019 1490501652
ส.อ. วรรณพงศ์
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบอาวุโส
ทภ.2
22001 1462103332 จ.ส.อ. อดิศร
22002 1392101893 จ.ส.อ. พชธกร
22003 1532105776 จ.ส.อ. โยธิน
22004 1442103497 จ.ส.อ. กีรดิต
22005 1402803128 จ.ส.อ. วิชาญ
22006 1366600634 จ.ส.อ. วัชรินทร์
22007 6492290118 จ.ส.อ.หญิง ทรงศิริ
พล.พัฒนา 2 22008 3397100211 จ.ส.อ. นิยม
22009 1502103596 จ.ส.อ. สมนึก
22010 1402105684 จ.ส.อ. มรกต
22011 1410500444 จ.ส.อ. สันติ
22012 1412101058 จ.ส.อ. พลกฤต
22013 1412100941 จ.ส.อ. วันชัย

นามสกุล
ศรีโชติ
แก้วปริมประ
หมั่นตลุง
ลีศรี
สุวรรณทา
อัสวภูมิ
แจ้งประโคน
ศรีขยัน
สีชาแอน
รักการแพทย์
แก้วพรม
อาษากิจ
ยอดเสาร์
นนทะโคตร
แสงสีดา
อุดหนองเลา
โตโส
โพธิปส๎ สา
ชินเทพ
แพทย์กระโทก
ราษฎรดี
พงษ์สุวรรณ
ลือเนตร
ยอดเจริญ
สายแสงจันทร์
ออสูงเนิน
หลักทอง
บอขุนทด
สุดกลาง
กุสี
เหมไธสงค์
ดอดกระโทก

ตาแหน่ง
เสมียน บก.ทภ.2
ผบ.ชุดปฏิบตั ิการ ชป.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.26

นายสิบกิจการพลเรือน ฝกร.กรม ทพ.26

นายสิบธุรการ ผสบ.ทภ.2
นายสิบธุรการ ผสบ.ทภ.2
นายสิบส่งกําลัง สาย สบ. ศคบ.บชร.2
เสมียนพิมพ์ดดี ฝธก./กพ.พล.พัฒนา 2
นายสิบส่งกําลัง ฝกบ.พล.พัฒนา 2
เสมียนส่งกําลัง ตอน สล.มว.ซบร.ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 2
เสมียนส่งกําลัง ตอน สล.มว.ซบร.ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 2

เสมียนส่งกําลัง พัน.พัฒนา 2
เสมียนกองบังคับการ พัน.พัฒนา 2
นายสิบสโมสร ฝสก.มทบ.21
เสมียนพิมพ์ดีด กกร.มทบ.21
ผช.ครู หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.22
นายสิบธุรการและกําลังพล บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.23

เสมียนงบประมาณ ฝคง.มทบ.23
เสมียน ผยย.มทบ.23
เสมียน ผปบ.มทบ.23
เสมียน ผงป.กปช.ทภ.2
นายสิบธุรการ ผสบ.ทภ.2
นายสิบธุรการ ผสบ.ทภ.2
เสมียน บก.ทภ.2
นายสิบกิจการพลเรือน ฝกร.กรม ทพ.21
นายสิบส่งกําลัง บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.26

นายสิบประจําหมวด มว.ทพ.หญิง 21
ช่างเขียนแบบแผนที่ ตอน ยก.ร้อย.บก.กรมพัฒนา 2

ช่างซ่อมวิทยุ ตอน สส. ร้อย.บก.กรมพัฒนา 2
นายสิบการศึกษา ชุดการศึกษาและวัฒนธรรม มว.พัฒนาที่ 1 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 2

นายสิบกิจการพลเรือน พัน.พัฒนา 2
นายสิบกิจการพลเรือน บก.มว.พัฒนาที่ 3 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 2
นายสิบดุริยางค์ ชุดมวลชนสัมพันธ์และส่งเสริมการปกครอง มว.พัฒนาที่ 1 ร้อย.พัฒนา พัน .พัฒนา 2
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หน่วย
พล.พัฒนา 2

มทบ.21

มทบ.22

มทบ.23

รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
22014 1396601503 จ.ส.อ. บุญเชิด
22015 1422102926 จ.ส.อ. ธนะชัย
22016 1481002414 จ.ส.อ. ประกาศิต
22017 1412104760 จ.ส.อ. จรัญ
22018 1387100196 จ.ส.อ. ธวัชชัย
22019 1472102182 จ.ส.อ. ยุทธศักดิ์
22020 1482102006 จ.ส.อ. สุรเชษฐ์
22021 1447103383 จ.ส.อ. อุดม
22022 6501017343 จ.ส.อ.หญิง บุญมี
22023 1376800090 จ.ส.อ. เพชรมณี
22024 1427101416 จ.ส.อ. อภิชัย
22025 6501017344 จ.ส.อ.หญิง กิติยาภรณ์
22026 1417101056 จ.ส.อ. คนองเดช
22027 1413900212 จ.ส.อ. วุธิชัย
22028 1432000307 จ.ส.อ. กัมปนาท
22029 1412104029 จ.ส.อ. นิพล
22030 1310500306 จ.ส.อ. อธิวัฒน์
22031 1360501264 จ.ส.อ. รณชัย
22032 1424601131 จ.ส.อ. อดิศักดิ์
22033 1380300373 จ.ส.อ. อดิศร
22034 1360300280 จ.ส.อ. บุญหลาย
22035 1414601035 จ.ส.อ. ทวี
22036 1520301046 จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์
22037 1400300018 จ.ส.อ. องอาจ
22038 6451091217 จ.ส.อ.หญิง นฤมล
22039 6472190922 จ.ส.อ.หญิง ณพวิมล
22040 6521017755 จ.ส.อ.หญิง สไบทิพย์
22041 1470500168 จ.ส.อ. จิรวัฒน์

นามสกุล
ชัยศรี
ธิราไทย
พรมเมตตา
เสียดขุนทด
ละเลิศ
รุ่งสว่าง
เงื่อนตะคุ
การินทร์
โพธิจักร
สงทุ่ง
เวระนะ
ไขลาเมา
อิสาร
สื่อสวน
บุญยรัชชัยนนท์
ทอดแสน
หมั่นมี
เหล่ามะลอ
สงวนรัตน์
แข็งฤทธิ์
อุทโท
จ่าน้ําเที่ยง
อร่ามวงศ์ทอง
ป๎ดทุม
จันทร์ทนั
นาคเสน
สุวรรณเทศ
สุดชาขํา

ตาแหน่ง
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดเี ซล พัน .พัฒนา 2
นายสิบพยาบาลสัตว์ (บก) ชุดสัตวแพทย์ มว.พัฒนาที่ 2 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 2
เสมียนส่งกําลังชิ้นส่วน หมูย่ านยนต์และซ่อมบํารุง มว.สน.ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 2

ช่างเขียน กกร.มทบ.21
เสมียน หน่วย สด.อ.ลําทะเมนชัย จว.น.ม.

เสมียน หน่วย สด.อ.สีคิ้ว จว.น.ม.
เสมียน หน่วย สด.อ.ปากช่อง จว.น.ม.
เสมียน ฝอศจ.มทบ.22
เสมียน อก.ศาล มทบ.22
เสมียน ฝ.สรรพกําลัง มทบ.22
เสมียนฝุายสรรพกําลัง มทบ.22
เสมียน ฝธก./กพ.ศฝ.นศท.มทบ.22
ประจํา มทบ.22
นายสิบส่งกําลัง บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.22
นายสิบสโมสร ฝสก.มทบ.23
ผบ.หมู่ มว.บร.ร้อย.มทบ.23
เสมียน หน่วย สด.อ.หนองนาคํา จว.ข.ก.

เสมียน หน่วย สด.อ.ชนบท จว.ข.ก.
เสมียน หน่วย สด.อ.เมืองกาฬสินธุ์ จว.ก.ส.

เสมียน หน่วย สด.อ.นามน จว.ก.ส.
เสมียน หน่วย สด.อ.เขาวง จว.ก.ส.
เสมียน หน่วย สด.อ.ห้วยเม็ก จว.ก.ส.
เสมียน หน่วย สด.อ.ห้วยผึ้ง จว.ก.ส.
เสมียน หน่วย สด.อ.ท่าคันโท จว.ก.ส.
เสมียนส่งกําลัง กกบ.มทบ.23
เสมียน ผปบ.มทบ.23
เสมียนพิมพ์ดดี ส่วนบังคับบัญชา มทบ.23

เสมียนพระธรรมนูญ ฝธน.มทบ.23

กาหนดสอบ ในวันที่ 15 ก.ย. 64 รอบที่ 2 เวลา 1030 - 1200 (รอบเช้า)
หน่วย รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
มทบ.24
21020 6561017374 ส.อ.หญิง ชนิดา
21021 6561017372 ส.อ.หญิง นุจรินทร์
21022 1446801003
ส.อ. วีรยุทธ

นามสกุล
ชิณวงศ์
คะวิสูนย์
ปูอมแสนพล

ตาแหน่ง
เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.มทบ.24
เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.มทบ.24
เสมียน หน่วย สด.อ.สร้างคอม จว.อ.ด.
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หน่วย
มทบ.24

รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
21023 1502701260
ส.อ. อภิสิทธิ์
21024 1546800918
ส.อ. จีระวัฒน์
มทบ.25
21025 1476600790
ส.อ. พิชญะ
21026 6552017320 ส.อ.หญิง ผกากรอง
21027 1526600092
ส.อ. อนุพงษ์
มทบ.26
21028 1552803429
ส.อ. เอกรินทร์
21029 1536600228
ส.อ. เพรียวพันธุ์
มทบ.27
21030 6531011334 ส.อ.หญิง ธิดารัตน์
มทบ.28
21031 6541017219 ส.อ.หญิง จุฑามาศ
มทบ.29
21032 1465501689
ส.อ. เจนณรงค์
21033 1515502199
ส.อ. สาโรจน์
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบอาวุโส
มทบ.24
22042 1466802190 จ.ส.อ. เมธี
22043 1447400600 จ.ส.อ. เนตรน้อย
22044 6531060092 จ.ส.อ.หญิง วาริน
22045 1376801791 จ.ส.อ. ขจรศักดิ์
22046 1376802548 จ.ส.อ. ธวัชชัย
22047 1390502541 จ.ส.อ. ณกรณ์
22048 1456801068 จ.ส.อ. อุไทย
22049 2466800258 จ.ส.อ. ธนเศรษฐ์
22050 1496802869 จ.ส.อ. ปรัชญา
22051 1486803725 จ.ส.อ. ชาญชัย
มทบ.25
22052 1396602640 จ.ส.อ. อภิสิทธิ์
สง.สด.จว.ศ.ก. 22053 1355400686 จ.ส.อ. พัฒนพงศ์
22054 1375402246 จ.ส.อ. ไพฑูรย์
22055 1506600100 จ.ส.อ. ชนินทร
22056 2435400062 จ.ส.อ. ถนอมศักดิ์
22057 1477100992 จ.ส.อ. มงคล
22058 1505400163 จ.ส.อ. อนัส
22059 1475402111 จ.ส.อ. ปราณวัตร
22060 1477103314 จ.ส.อ. เด่นนคร
22061 1437101956 จ.ส.อ. ประทวน
22062 1455400880 จ.ส.อ. คมสันต์

นามสกุล
บุบผาสังข์
กุลแก้ว
พิมพ์พวง
บุตรสุด
จตุรานนท์
บัวงาม
สมรูป
อนันทะวัน
อ้วนละมัย
ชัยชนะ
เลานามสิงห์
สุวรักษ์
คนเพียร
ดีแปูน
ขันธวิชัย
วงศ์โคกสูง
อ่อนวงษ์
ทินหม่วย
อินทเกษ
ศรีสุภาลักษณ์
วงศ์โคกสูง
เกษรัตน์
แพงบุญ
นามพรหม
สอนกล้า
สงพิมพ์
สง่าวงค์
ทวยทน
ศรีจันทร์
รองทอง
แว่นแคว้น
เอกศิริ

ตาแหน่ง
เสมียน หน่วย สด.อ.เมืองอุดรธานี จว.อ.ด.

เสมียน หน่วย สด.อ.พิบลู ย์รักษ์ จว.อ.ด.
นายสิบดับเพลิง บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.25

เสมียนพิมพ์ดีด นฝ.นศท.มทบ.25
เสมียนพิมพ์ดีด นฝ.นศท.มทบ.25
รอง ผบ.หมู่ มว.บร.ร้อย.มทบ.26
เสมียนพิมพ์ดีด บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.26
พลนําสาร ส่วนบังคับบัญชา มทบ.27
เสมียนพิมพ์ดีด นฝ.นศท.มทบ.28
เสมียน ผยย.มทบ.29
เสมียน หน่วย สด.อ.ภูพาน จว.ส.น.
เสมียน ผปบ.มทบ.24
เสมียนพิมพ์ดดี ส่วนบังคับบัญชา มทบ.24

เสมียนงบประมาณ ฝคง.มทบ.24
เสมียน หน่วย สด.อ.หนองหาน จว.อ.ด.
เสมียน หน่วย สด.อ.หนองวัวซอ จว.อ.ด.
เสมียน หน่วย สด.อ.หนองแสง จว.อ.ด.
เสมียน หน่วย สด.อ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อ.ด.

เสมียน หน่วย สด.อ.กุดจับ จว.อ.ด.
เสมียน สง.สด.จว.อ.ด.
เสมียน หน่วย สด.อ.เพ็ญ จว.อ.ด.
ผบ.ตอน ตอนสูทกรรม ร้อย.มทบ.25
สมียน หน่วย สด.อ.ปรางค์กู่ จว.ศ.ก.
เสมียน หน่วย สด.อ.เมืองจันทร์ จว.ศ.ก.
เสมียน หน่วย สด.อ.เมืองศรีสะเกษ จว.ศ.ก.

เสมียน หน่วย สด.อ.ห้วยทับทัน จว.ศ.ก.

เสมียน หน่วย สด.อ.ศรีรัตนะ จว.ศ.ก.
เสมียน หน่วย สด.อ.พยุห์ จว.ศ.ก.
เสมียน หน่วย สด.อ.โพธิศ์ รีสุวรรณ จว.ศ.ก.

เสมียน หน่วย สด.อ.โนนคูณ จว.ศ.ก.
เสมียน หน่วย สด.อ.น้ําเกลี้ยง จว.ศ.ก.
เสมียน หน่วย สด.อ.กันทรลักษณ์ จว.ศ.ก.
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หน่วย
มทบ.26

มทบ.27

มทบ.28
มทบ.29

รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร
22063 3362100052
22064 1362800493
22065 1462801279
22066 1392800722
22067 1420500864
22068 1452101839
22069 1402105399
22070 1422800068
22071 1382700531
22072 1387200589
22073 1344600048
22074 1464602154
22075 1505300295
22076 2415500035
22077 1255501448
22078 1285501924
22079 2437100605
22080 1365500430
22081 1395502466
22082 1345500659

ยศ - ชื่อ
จ.ส.อ. นัธทวัฒน์
จ.ส.อ. สุรศักดิ์
จ.ส.อ. อนุวัฒน์
จ.ส.อ. สัณฐิติ
จ.ส.อ. วุฒิชัย
จ.ส.อ. รัฐดนัย
จ.ส.อ. อานุภาพ
จ.ส.อ. ธานินทร์
จ.ส.อ. ธีรพงษ์
จ.ส.อ. คนองเดช
จ.ส.อ. คําภู
จ.ส.อ. นิติธร
จ.ส.อ. ยุทธนา
จ.ส.อ. นิพล
จ.ส.อ. ภัทรพล
จ.ส.อ. โมกขศักดิ์
จ.ส.อ. ยุทธภูมิ
จ.ส.อ. เชิดพงษ์
จ.ส.อ. วิรัตร์
จ.ส.อ. เทอดไทย

นามสกุล
แสงแก้ว
จีนเกา
คําสะอาด
อาจบุราย
ทองภูเหวด
โชคชัย
ขําหินตั้ง
เสนผาบ
วงศ์สง่า
บุญทศ
ประชานอก
ศริตวรโชติ
สารบรรณ
ทวีสุข
วงศ์วันดี
ยาทองไชย
คูณสุข
มีชัย
บุญชาญ
เทพดู่

ตาแหน่ง
เสมียน หน่วย สด.อ.คูเมือง จว.บ.ร.
เสมียน หน่วย สด.อ.โนนดินแดง จว.บ.ร.
เสมียน หน่วย สด.อ.เมืองบุรีรัมย์ จว.บ.ร.

เสมียน หน่วย สด.อ.บ้านด่าน จว.บ.ร.
เสมียน หน่วย สด.อ.เชียงยืน จว.ม.ค.
เสมียน หน่วย สด.อ.เมืองมหาสารคาม จว.ม.ค.

เสมียน หน่วย สด.อ.โนนสุวรรณ จว.บ.ร.

เสมียน หน่วย สด.อ.นาดูน จว.ม.ค.
เสมียน หน่วย สด.อ.เมืองยโสธร จว.ย.ส.

เสมียน สง.สด.จว.ย.ส.
เสมียน หน่วย สด.อ.เมยวดี จว.ร.อ.
เสมียน หน่วย สด.อ.ทุ่งเขาหลวง จว.ร.อ.

นายสิบดับเพลิง บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.28
เสมียนพิมพ์ดดี ส่วนบังคับบัญชา มทบ.29
เสมียน หน่วย สด.อ.พรรณานิคม จว.ส.น.

เสมียน หน่วย สด.อ.กุสุมาลย์ จว.ส.น.
เสมียน หน่วย สด.อ.บ้านม่วง จว.ส.น.
เสมียน หน่วย สด.อ.คําตากล้า จว.ส.น.
เสมียน หน่วย สด.อ.วานรนิวาส จว.ส.น.

เสมียน หน่วย สด.อ.เต่างอย จว.ส.น.

กาหนดสอบ ในวันที่ 15 ก.ย. 64 รอบที่ 3 เวลา 1300 - 1430 (รอบบ่าย)
หน่วย รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
ทภ.3
31001 6561017497 ส.อ.หญิง ชนิตนันท์
31002 1553800580
ส.อ. ปฎิภาณ
31003 1561600521
ส.อ. ศักดิ์พล
31004 1573800056
ส.อ. นิติ
31005 6561017499 ส.อ.หญิง วิจิตรา
ทน.3
31006 1511303637
ส.อ. รังสรรค์
บชร.3
31007 6561017498 ส.อ.หญิง ศรุตยา
31008 1553800472
ส.อ. พชร
31009 1513800779
ส.อ. ศิวกร
31010 3503300935
ส.อ. ศรันยู

นามสกุล
ทองเผือก
มั่นแดง
อ่วมอ่ํา
ประกายแก้ว
กอวิเศษ
ศรีคํามา
ศรีทนุ
ทองเพิ่ม
ชาญฤทธิเสน
คํานึงกิจ

ตาแหน่ง
เสมียนกําลังพล กกพ.ทภ.3
นายสิบยุทธการ กยก.ทภ.3
พลขับรถ ร้อย.บก.ทภ.3
เสมียน ผธน.ทภ.3
เสมียน บก.ทภ.3
นายสิบนําสาร ผสบ.ทน.3
เสมียน ฝสก.บชร.3
เสมียนพิมพ์ดีด ฝธก.บชร.3
เสมียน ตอน บก.พัน.ร้อย.บก.พัน.สบร.23 บชร.3
เสมียน ตอนซ่อมบํารุงยานยนต์กองพัน ร้อย.บก.พัน.ซบร.23 บชร.3
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หน่วย
พล.พัฒนา 3

รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
31011 1561304055
ส.อ. วสันต์
31012 1544101135
ส.อ. นภัสถ์
31013 3513800012
ส.อ. สองเมือง
31014 3541300181
ส.อ. ป๎ญญาจารย์
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบอาวุโส
ทภ.3
32001 1434000445 จ.ส.อ. แวว
32002 1413800813 จ.ส.อ. กิตติราช
32003 6511017455 จ.ส.อ.หญิง จันทร์จิรา
32004 1451600267 จ.ส.อ. ธนภัทร
32005 6501017451 จ.ส.อ.หญิง จิตติมา
32006 6511017458 จ.ส.อ.หญิง สุภัทรา
32007 6481080523 จ.ส.อ.หญิง บวรลักษณ์
32008 1523800002 จ.ส.อ. จักรภพ
32009 3493800022 จ.ส.อ. นันทวุฒิ
32010 1453601159 จ.ส.อ. จักรกฤช
32011 1483800484 จ.ส.อ. มาตภูมิ
กรม ทพ.32 32012 1412600202 จ.ส.อ. วีรพงษ์
กรม ทพ.33 32013 1474000900 จ.ส.อ. วีรเดช
กรม ทพ.35 32014 1441600277 จ.ส.อ. ดนุพงศ์
32015 1423801872 จ.ส.อ. วีระชัย
32016 1436300742 จ.ส.อ. ศิริชัย
32017 1296901147 จ.ส.อ. พงศ์ศักดิ์
กรม ทพ.36 32018 1524400433 จ.ส.อ. สรพงษ์
32019 1453801685 จ.ส.อ. วิสุทธิ์
ทน.3
32020 1383801081 จ.ส.อ. วินัย
32021 1481600843 จ.ส.อ. ยุทธกาญจน์
พล.ร.4
32022 1333800282 จ.ส.อ. พยอม
32023 1343800382 จ.ส.อ. ภานุมารถ
32024 1393800428 จ.ส.อ. ณรงค์ธนพร
32025 1473801059 จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์
พล.ร.7
32026 1445200235 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์
32027 1481301265 จ.ส.อ. เอกลักษณ์
บชร.3
32028 1506301628 จ.ส.อ. วิศรุต
32029 1473800899 จ.ส.อ. นราธิป
32030 1503801697 จ.ส.อ. ธันยากร

นามสกุล
พิทกั ษ์จําปาทอง
ป๎ญญาธิ
แท้สูงเนิน
วิจิตรถิรธรรม
กองเกิน
ขันติเจริญ
ตระกูลดี
สุวรรณ์
ครุฑคง
อวนตะขบ
ทองเอม
เยก้อนทอง
ภาพติ๊บ
กิจทะ
ดวงใย
วงค์กองแก้ว
นวมนาค
สุวรรณจันทร์
ปรีชา
แสงทอง
วัชรพุทธ
ศรีคุ้มเกล้า
ชมงานดี
จรรยารักษ์
คงดี
แสงกูล
สิงหา
อินชววัฒน์
สมานศิริ
พุ่มทอง
ภิญโญจิตร์
นิคม
วงศ์คํายา
จุ้ยเรือง

ตาแหน่ง
ช่างซ่อมเครือ่ งยนต์ดีเซล ชุดช่างเครือ่ งยนต์ มว.พัฒนาที่ 3 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 3
นายสิบปฏิบัติการกิจการพลเรือน ชุดมวลชนสัมพันธ์และส่งเสริมการปกครอง มว.พัฒนาที่ 1 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 3

พลสูทกรรม หมู่สูทกรรม มว.สน.ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 3

ผช.นายสิบส่งกําลัง บก.มว.สน.ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 3

นายสิบธุรการ กกพ.ทภ.3
นายสิบส่งกําลังชิ้นส่วน ตอนซ่อมบํารุง ร้อย.บก.ทภ.3

ช่างเขียน กยก.ทภ.3
เสมียน ผขส.ทภ.3
นายสิบสถิติ ฝุายเตรียมการ ศฝ.นศท.มทบ.31/ทภ.3

ช่างเขียน กกร.ทภ.3
เสมียน กกร.ทภ.3
นายสิบกิจการพลเรือน กกร.ทภ.3
เสมียน ผงป.กปช.ทภ.3
เสมียน ผอศจ.ทภ.3
เสมียน ผธน.ทภ.3
นายสิบส่งกําลัง บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.32
นายสิบธุรการและกําลังพล บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.33
นายสิบยุทธการและการข่าว บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.35

นายสิบกิจการพลเรือน ฝกร.กรม ทพ.35

นายสิบกําลังพล ฝกพ.กรม ทพ.35
นายสิบยุทธการและการข่าว บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.35
นายสิบยุทธการและการข่าว บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.36
นายสิบยุทธการและการข่าว บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.36

เสมียน ผสบ.ทน.3
นายสิบส่งกําลัง กกบ.ทน.3
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ ฝกม.พล.ร.4
หน.เสมียนไปรษณีย์ ฝสบ.พล.ร.4
เสมียน บก.พล.ร.4
หน.เสมียน ฝสบ.พล.ร.4
ช่างเขียน ฝกร.พล.ร.7
หน.เสมียน ฝสบ.พล.ร.7
นายสิบประชาสัมพันธ์ กยข.บชร.3
นายสิบส่งกําลัง บก.ส่วนแยก บชร.3
นายสิบซ่อมบํารุง กกบ.บชร.3

หน้า 18 ใน 23 หน้า

การสอบวัดผลประเมินความรู้ เหล่า สบ. ประจําปี 2564 (ครั้งที่ 2)

หน่วย
บชร.3

พล.พัฒนา 3

รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร
32031 1273801446
32032 1463800155
32033 1493801303
32034 1483801010
32035 1343800071
32036 1421600002
32037 1433800402
32038 1503802252
32039 1503801107
32040 1401303009
32041 1481303553
32042 1481300094
32043 1305200487
32044 1481300435
32093 1460400958

ยศ - ชื่อ
จ.ส.อ. นพรัตน์
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์
จ.ส.อ. ชัยธวัช
จ.ส.อ. สิริพงศ์
จ.ส.อ. เผด็จ
จ.ส.อ. โชคดี
จ.ส.อ. ฤกษ์ฤทธิ์
จ.ส.อ. ป๎ถย์
จ.ส.อ. พงษ์ศิริ
จ.ส.อ. นพดล
จ.ส.อ. ชัชวาล
จ.ส.อ. อรรถพล
จ.ส.อ. พิทกั ษ์
จ.ส.อ. พยุงศักดิ์
จ.ส.อ. ภูรินรรฆ์

นามสกุล
จันทร์จํารัส
ศรีประวัติ
ธูปเรือง
พรมมา
เลิกนุช
กรีหริ ัญ
โพธิ์ทอง
สงบภัย
เพชรล้อมทอง
วันหวัง
สุวรรณชมภู
ไชยสูง
กรุงริรันดร์
ดวงประเสริฐ
เพียราดโยธา

ตาแหน่ง
เสมียนสารบรรณ ฝธก.บชร.3
นายสิบยุทธการ บก.ส่วนแยก บชร.3
ช่างยานยนต์ล้อ บก.ร้อย.ร้อย.บก.บชร.3

เสมียนงบประมาณ ฝงป.บชร.3
รอง ผบ.ตอน ตอนส่งกําลัง สป.2-4 มว.ส่งกําลัง สป.2-4 ร้อย.สกล.สป.พัน.สบร.23 บชร.3
นายสิบส่งกําลังสายสารบรรณ ตอนส่งกําลัง สป.2-4 มว.ส่งกําลัง สป.2-4 ร้อย.สกล.สป.พัน.สบร.23 บชร.3

นายสิบตรวจรับและคัดแยก ตอนตรวจรับและคัดแยก มว.รวบรวมสิ่งอุปกรณ์จําหน่าย ร้อย.บร.สนาม พัน.สบร.23 บชร.3

หน.นายสิบคลังชิ้นส่วนสายวิทยาศาสตร์ มว.คลังชิ้นส่วนซ่อม ร้อย.คลัง สป.พัน.สบร.23 บชร.3

ผบ.หมูป่ ืนเล็ก มว.รก.ร้อย.รก.พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3

พลวิทยุ บก.ร้อย.ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 3
ช่างไฟฟูา ชุดช่างไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ มว.พัฒนาที่ 3 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 3
นายสิบจัดการการผลิต ชุดบริหารการพัฒนาและเกษตรอุตสาหกรรม มว.พัฒนาที่ 2 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 3

นายสิบส่งกําลัง ตอน สล.ร้อย.บก.พัน.พัฒนา 3
นายสิบกสิกรรม ชุดการเกษตรและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม มว.พัฒนาที่ 2 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 3

นายสิบฝุายบํารุงความรู้ ฝผค.พล.พัฒนา 3

หมายเหตุ

ตรวจถูกต้อง

กาหนดซักซ้อมเข้าระบบสอบออนไลน์ ใน 10 ก.ย. 64
ผู้สอบ รอบที่ 1 เริ่ม 1000 - 1015 ออกจากระบบ
ผู้สอบ รอบที่ 2 เริ่ม 1015 - 1030 ออกจากระบบ
ผู้สอบ รอบที่ 3 เริ่ม 1030 - 1045 ออกจากระบบ
Username = รหัสผู้ใช้ (ตัวเลข 5 หลัก)
Password = หมายเลขประจําตัวทหาร (6 ตัวท้าย)

(ลงชื่อ) พ.ท. อิทธิศักดิ์ อ้นสอน
(อิทธิศักดิ์ อ้นสอน)
หน.สบ.ทบ.
23 ส.ค. 64
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กาหนดสอบ ในวันที่ 16 ก.ย. 64 รอบที่ 1 เวลา 0830 - 1000 (รอบเช้า)
หน่วย รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
มทบ.31
31015 6551017606 ส.อ.หญิง วนิดา
31016 6561017607 ส.อ.หญิง จันทร์ทพิ ย์
มทบ.32
31017 6561017631 ส.อ.หญิง สุวภัทร
มทบ.33
31018 6541013081 ส.อ.หญิง กิ่งกาญจน์
31019 1451301830
ส.อ. นิวัฒน์
31020 1531302276
ส.อ. อนุชา
31021 6511010920 ส.อ.หญิง ปณิสา
มทบ.35
31022 1536901131
ส.อ. ธนพล
มทบ.36
31023 6561017601 ส.อ.หญิง วิไลรัตน์
มทบ.39
31024 1553800243
ส.อ. ชรินทร์
31025 1566300003
ส.อ. พูนทรัพย์
รพศ.4
31026 1534300513
ส.อ. ภาณุพงศ์
รพศ.5
31027 1487300626
ส.อ. เอกพงษ์
31028 1541601163
ส.อ. อรรถพล
31029 1517200983
ส.อ. คมกริช
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบอาวุโส
มทบ.31
32045 6491017605 จ.ส.อ.หญิง จุฑามาศ
32046 1450900496 จ.ส.อ. พงศ์เลิศ
32047 1412301146 จ.ส.อ. วิเชียร
32048 1262300560 จ.ส.อ. ชินราช
32049 1352300971 จ.ส.อ. สัญญา
32050 1362300297 จ.ส.อ. ทศพล
มทบ.32
32051 1515102149 จ.ส.อ. ชัยยา
32052 1475100924 จ.ส.อ. นัฐพงษ์
32053 6502017672 จ.ส.อ.หญิง กฤชญา
มทบ.33
32054 1495200278 จ.ส.อ. อรรถพล
32055 1511303726 จ.ส.อ. วีระชัย
32056 1401300687 จ.ส.อ. พิษณุ
32057 1371302002 จ.ส.อ. จิรันดร์
32058 1405400673 จ.ส.อ. สมบูรณ์
32059 1380400030 จ.ส.อ. อัคคเดช
32060 1441301837 จ.ส.อ. วัฒนชัย

นามสกุล
คันธชิต
บุญช่วย
วัฒนมณีกุล
เนตรงามตา
ศรีบญ
ุ มา
บุญทา
คําวงศ์ษา
ศรีประชุม
สังสิมมา
ภูกองนาค
แก้วกําแพง
ไชยะโม
ไชยลังกา
สมนึก
บุญนํานาน
เนียมสัมฤทธิ์
พูสุภา
ศรีสว่างสุข
ขจรเกียรติสกุล
พลอยเอี่ยม
พวงมาลัย
ปอกเครือ
ภักตรา
จินะใจหาญ
สุปนิ น๊ะวรรณา
ภัชรวาที
โพธิชัย
กันทา
โคษาราช
ขันนวน
คมเม่น

ตาแหน่ง
เสมียนพิมพ์ดีด กกบ.มทบ.31
เสมียน ผปบ.มทบ.31
เสมียน ผปบ.มทบ.32
เสมียน ฝธก./กพ.ศฝ.นศท.มทบ.33
รอง ผบ.หมู่ มว.บร.ร้อย.มทบ.33
นายสิบส่งกําลัง บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.33
เสมียน ผยย.มทบ.33
เสมียน มว.สนามยิงปืน ร้อย.มทบ.35
เสมียน ผปบ.มทบ.36
รอง ผบ.หมู่ มว.บร.ร้อย.มทบ.39
เสมียน หน่วย สด.อ.ศรีนคร จว.ส.ท.
นายสิบกําลังพล ตอน บก.กรม ร้อย.บก.รพศ.4

เสมียนกองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.บก.รพศ.5 พัน.1
นายสิบกําลังพล ตอน บก.กรม.ร้อย.บก.รพศ.5
นายสิบกําลังพล ตอน บก.กรม.ร้อย.บก.รพศ.5

เสมียนพิมพ์ดดี ส่วนบังคับบัญชา มทบ.31

เสมียน ผปบ.มทบ.31
เสมียน ฝุายสรรพกําลัง มทบ.31
นายสิบยุทธการ บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.31
เสมียน หน่วย สด.อ.พยุหะคีรี จว.น.ว.
เสมียน หน่วย สด.อ.ท่าตะโก จว.น.ว.
นายสิบสูทกรรม ตอนสูทกรรม ร้อย.มทบ.32

เสมียน ฝ.สรรพกําลัง มทบ.32
นายสิบธุรการ ฝธก./กพ.ศฝ.นศท.มทบ.32

ช่างเขียน กยก.มทบ.33
นายสิบยุทธการ กยก.มทบ.33
เสมียน สง.สด.จว.ล.พ.
เสมียน หน่วย สด.อ.สันปุาตอง จว.ช.ม.
เสมียน หน่วย สด.อ.สันกําแพง จว.ช.ม.
เสมียน หน่วย สด.อ.ดอยเต่า จว.ช.ม.
นายสิบดับเพลิง บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.33
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หน่วย
มทบ.33

มทบ.35
มทบ.36

มทบ.37
มทบ.38
มทบ.39

มทบ.310
รพศ.4

รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
32061 1411302556 จ.ส.อ. นปพล
32062 1452401739 จ.ส.อ. วุฒิพงศ์
32063 1491301076 จ.ส.อ. เอกลักษณ์
32064 1481301415 จ.ส.อ. เอกสิทธิ์
32065 1441200892 จ.ส.อ. ชัยวุฒิ
32066 6531017647 จ.ส.อ.หญิง ชญาณิศา
32067 6491017722 จ.ส.อ.หญิง จิณณณัชณ์
32068 1424100629 จ.ส.อ. เกรียงไกร
32069 1454000219 จ.ส.อ. บัณดิษฐ
32070 6491120116 จ.ส.อ.หญิง วิมล
32071 1283701283 จ.ส.อ. อนุชา
32072 1333700421 จ.ส.อ. พงศ์พล
32073 1293701374 จ.ส.อ. สายันต์
32074 1392300268 จ.ส.อ. ภูมินทร์
32075 1455402296 จ.ส.อ. จิระเดช
32076 1493901091 จ.ส.อ. ณัฐพล
32077 1481200894 จ.ส.อ. รักษกิตติ์
32094 1462600239 จ.ส.อ. อภิชิต
32078 1384001220 จ.ส.อ. กฤชสร
32079 1373800742 จ.ส.อ. สมาน
32080 1495100085 จ.ส.อ. จํารัส
32081 1383800033 จ.ส.อ. สารัตน์
32082 6471260522 จ.ส.อ.หญิง เกตุกนก
32083 1353800715 จ.ส.อ. ธํารง
32084 1452301941 จ.ส.อ. อาจหาญ
32085 6501017454 จ.ส.อ.หญิง ณิชาภัทร
32095 1343800609 จ.ส.อ. พิเชษฐ์
32096 1433801411 จ.ส.อ. ประพัฒน์
32086 1451600242 จ.ส.อ. ดนุพล
32087 1531600767 จ.ส.อ. นิมิต
32088 1422400071 จ.ส.อ. พิเชษฐ์
32089 1460300637 จ.ส.อ. อาทิตย์
32090 1415000489 จ.ส.อ. อํานวย
32091 1445001421 จ.ส.อ. จักรพล
32092 1507300427 จ.ส.อ. ธนากร

นามสกุล
คงเพ็ช
แก้วสว่าง
ษีดา
ชมภูแก้ว
คําดี
บูรณพงศ์
หรินทรเวช
สายพาน
ศรีบวั รินทร์
กองพล
พิชัย
วิสวิสูตร
แสงตระกูล
อําไพพันธุ์
ไพรบึง
บุญทับ
ลังกาเปี้ย
แก้วดี
ถือนูศร
แสงสุข
ป๎ญญาทา
กันจู
เพ็งชัยศรี
วงศ์สาหร่าย
มากน้อย
ม่วงมา
คงพุฒ
เหลี่ยมจุ้ย
บัวนวล
สารภี
คล้ายพงษ์
สีรัตน์
ผมงาม
รอดสอาด
สารสิงห์

ตาแหน่ง
เสมียน หน่วย สด.อ.สะเมิง จว.ช.ม.
เสมียน หน่วย สด.อ.ดอยหล่อ จว.ช.ม.
เสมียน หน่วย สด.อ.ไชยปราการ จว.ช.ม.

เสมียน หน่วย สด.อ.ฮอด จว.ช.ม.
เสมียน หน่วย สด.อ.เวียงแหง จว.ช.ม.
เสมียนพระธรรมนูญ ฝธน.มทบ.33
นายสิบการภาพ กกร.มทบ.33
เสมียน ฝ.สรรพกําลัง มทบ.35
ผช.ครูวชิ าผสมเหล่า หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.36

ผช.ครูวิชาอาวุธ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.36

เสมียน หน่วย สด.อ.โพทะเล จว.พ.จ.
เสมียน หน่วย สด.อ.โพธิป์ ระทับช้าง จว.พ.จ.

เสมียน หน่วย สด.อ.บางมูลนาก จว.พ.จ.

เสมียน หน่วย สด.อ.ศรีเทพ จว.พ.ช.
เสมียน หน่วย สด.อ.วิเชียรบุรี จว.พ.ช.
นายสิบประชาสัมพันธ์ กกร.มทบ.37
นายสิบสนามยิงปืน มว.สยป.ร้อย.มทบ.37

ผบ.หมู่ มว.บร.ร้อย.มทบ.38
เสมียนหน่วย สด.อ.บางกระทุ่ม จว.พ.ล.

เสมียน หน่วย สด.อ.ศรีสําโรง จว.ส.ท.
เสมียน ผปบ.มทบ.39
จ่าหน่วย นฝ.นศท.มทบ.39
นายสิบการภาพ กกร.มทบ.39
ผช.ครูวิชาทหารทั่วไป หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.39
นายสิบธุรการและกําลังพล หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.39

นายสิบสโมสร ฝสก.มทบ.39
เสมียน หน่วย สด.อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล.
เสมียน หน่วย สด.อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.
เสมียนพิมพ์ดีด ส่วนบังคับบัญชา มทบ.310

เสมียน ผยย.มทบ.310
รอง ผบ.มว.มว.บร.ร้อย.สสช.รพศ.4
นายสิบสูทกรรม หมู่สูทกรรม มว.สล.ร้อย.สสช.รพศ.4

นายสิบกําลังพล บก.ร้อย.ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.1
นายสิบกําลังพล บก.ร้อย.ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.1
นายสิบกําลังพล บก.ร้อย.ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.2
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กาหนดสอบ ในวันที่ 16 ก.ย. 64 รอบที่ 2 เวลา 1030 - 1200 (รอบเช้า)
หน่วย รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
ทภ.4
41001 1562203596
ส.อ. สมเกียรติ
41002 1552200455
ส.อ. ปทา
41003 6551017766 ส.อ.หญิง ดารารัตน์
41004 6561017878 ส.อ.หญิง อมรรัตน์
41005 6551017804 ส.อ.หญิง สุนิษา
41006 1542201306
ส.อ. รุ่งโรจน์
41007 1562201529
ส.อ. ณัฐวุฒิ
41008 1553601505
ส.อ. วีระยุทธ
41009 6541017781 ส.อ.หญิง สาลิตา
41010 6562017847 ส.อ.หญิง ผกามาศ
41011 1552200316
ส.อ. นันทวุฒิ
41012 6571017752 ส.อ.หญิง นิตยา
41013 6571017757 ส.อ.หญิง โศรดา
บชร.4
41014 1562500691
ส.อ. รูซามัน
41015 1502200764
ส.อ. อรรถพล
41016 1522202533
ส.อ. พงศธร
พล.พัฒนา 4 41017 1486602672
ส.อ. สํารวย
41018 1552500748
ส.อ. สมเกียรติ
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบอาวุโส
ทภ.4
42001 1462201057 จ.ส.อ. เศกสรร
42002 1442201420 จ.ส.อ. สิทธิชัย
42003 1462201129 จ.ส.อ. อรรคเดช
42004 1480100287 จ.ส.อ. กอบศักดิ์
42005 6491017759 จ.ส.อ.หญิง จุฑาพร
42006 1452201354 จ.ส.อ. อิทธิพัทธ์
42007 1312200272 จ.ส.อ. ธีระวุฒิ
42008 6501017762 จ.ส.อ.หญิง ฐิติมา
42010 1512201036 จ.ส.อ. คมสัน
บชร.4
42011 1401400015 จ.ส.อ. สรณ์สิริ
42012 1461400711 จ.ส.อ. ภูวณัฏฐ์
42013 1502200681 จ.ส.อ. สุทธิชัย

นามสกุล
ทําจุน
พิเชียรโสภณ
บัวชู
อิสโร
จันดี
พรหมดนตรี
อ่อนเกตุพล
นะนุ้ย
เอียดดี
เจริญลาภ
เพชรเกลี้ยง
ไชยแก้ว
หมัดโต๊ะปาน
ดอเล๊าะ
กลิ่นบุญ
เกลี้ยงบัวคง
เงินทอง
สาแม
อนันตวงศ์
แก้วขาว
เชาวลิต
บุญช่วย
ทองเพ็ง
ศรีวิมล
พรหมปาน
ชูพันธ์
รัตนมุณี
เทพส่ง
ปาลวัฒน์ธีรกุล
ขวัญเมือง

ตาแหน่ง
เสมียน กกบ.ทภ. 4
นายสิบส่งกําลัง กกบ.ทภ.4
นายสิบปฏิบตั ิการจิตวิทยา กกร.ทภ.4
เสมียน ผยย.ทภ.4
นายสิบธุรการ ผสบ.ทภ. 4
นายสิบธุรการ ผสบ.ทภ.4
นายสิบธุรการ ผสบ.ทภ.4
นายสิบยุทธการและการขาว ร้อย.ทพ.กรม ทพ.44

ผบ.หมู.่ มว.ทพ.หญิง 454 มว.ทพ.หญิง 45

ผบ.หมู่ มว.ทพ.หญิง กรม ทพ.46
นายสิบธุรการ กยก.ทภ.4
นายสิบปฏิบตั ิการจิตวิทยา กกร.ทภ.4
เสมียน กกบ.ทภ. 4
เสมียน แผนกจําหน่าย (เว้น สป.5) ศคบ.บชร.4
เสมียน ตอนซ่อมบํารุงยานยนต์กองพัน ร้อย.บก.พัน.ซบร.24 บชร.4
เสมียน ตอนคัดแยก มว.รวบรวมและคัดแยก ร้อย.สสซ.พัน.ซบร.24 บชร.4

เสมียนพิมพ์ดดี ตอน กร.ร้อย.บก.พัน.พัฒนา 4
เสมียนธุรการกองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.บก.พัน.พัฒนา 4

เสมียน บก.ทภ.4
นายสิบส่งกําลัง กกบ.ทภ.4
นายสิบยุทธการ กยก.ทภ.4
นายสิบปฏิบัตกิ ารกิจการพลเรือน กกร.ทภ.4
นายสิบปฏิบัตกิ ารกิจการพลเรือน กกร.ทภ.4

นายสิบกิจการพลเรือน กกร.ทภ.4
เสมียน ผงป.กปช.ทภ.4
เสมียน กกร.ทภ.4
พลขับรถ มว.ขนส่ง ร้อย.บก.ทภ.4
หน.พนักงานวิทยุ ตอน สส.ร้อย.บก.พัน.ซบร.24 บชร.4

เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.บชร.4
พนักงานจัดซื้อ ฝจห.บชร.4
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หน่วย
พล.พัฒนา 4

รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร
42014 1445600798
42015 1525600400
42016 1485601409
42017 1392500168
42018 1435700139
42019 1424500165

ยศ - ชื่อ
จ.ส.อ. อดิกันต์
จ.ส.อ. เทิดเกียรติ
จ.ส.อ. อัครเดช
จ.ส.อ. ธนอรรถ
จ.ส.อ. กฤษฎา
จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย

นามสกุล
วงศ์ไทย
ทะระเกิด
เลื่อมใส
นวลศรี
บาราสัน
ชุมนวล

ตาแหน่ง
พลขับรถ มว.ขส.ร้อย.บก.พล.พัฒนา 4
นายสิบประชาสัมพันธ์ ฝกร.พล.พัฒนา 4
นายสิบกิจการพลเรือน ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4
นายสิบเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ชุดบริหารการพัฒนาและเกษตรอุตสาหกรรม มว .พัฒนาที่ 2 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4

นายสิบนิเวศน์ ชุดการเกษตรและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม มว.พัฒนาที่ 2 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4

นายสิบสูทกรรม หมู่สูทกรรม มว.สน.ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4

กาหนดสอบ ในวันที่ 16 ก.ย. 64 รอบที่ 3 เวลา 1300 - 1430 (รอบบ่าย)
หน่วย รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
นามสกุล
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
มทบ.41
41019 6561017801 ส.อ.หญิง จริยา
มูสิกะปูน
41020 1562203586
ส.อ. ไพฑูรย์
จุลทอง
41021 1562203587
ส.อ. เลอศักดิ์
จินาราช
41022 1562200055
ส.อ. สุทธิศักดิ์
ใจรังษี
มทบ.42
41023 6552017755 ส.อ.หญิง วาทินี
หิรัญประทีป
41024 6552017756 ส.อ.หญิง อมรา
ส่งเสริมกิจ
41025 1485700216
ส.อ. มูฮาหมาด
บาโง้ย
41026 1475600530
ส.อ. วิริยะ
อินทรสกุล
41027 1545601898
ส.อ. ภานุวัฒน์
กิตติกมลานุวัฒน์
มทบ.43
41028 6561017875 ส.อ.หญิง ยุวัลล์ฎา
คูหามุข
41029 6561017873 ส.อ.หญิง นิรมล
บุญเตโช
41030 1562201488
ส.อ. ประกาศเกียรติ ศรีสุวรรณ
มทบ.45
41031 6551017807 ส.อ.หญิง สุกัญญา
ใจเปี่ยม
มทบ.46
41032 6571017764 ส.อ.หญิง นันทิชา
อินทวงศ์
41033 6581018023 ส.อ.หญิง ภีมสินี
มะลิทอง
ระดับความรู้ หลักสูตรนายสิบอาวุโส
มทบ.41
42020 1432201597 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ
คํานวนจิตร
มทบ.42
42021 6511017960 จ.ส.อ.หญิง ธนภัทร
ปาโต
42022 1501100496 จ.ส.อ. ศุภกฤษฎิ์
บุญกาญจน์
42023 1472301156 จ.ส.อ. นิรุตติ์
ชุดเชื้อ
42024 6482170719 จ.ส.อ.หญิง รมิดา
วิจะสิกะ
42025 1465601499 จ.ส.อ. ชาตรี
ภัทรศรีภัค
42026 1435600938 จ.ส.อ. อาจหาญ
แกล้วสงคราม

ตาแหน่ง
เสมียน ผปบ.มทบ.41
นายสิบสโมสร ฝสก.มทบ.41
นายสิบสโมสร ฝสก.มทบ.41
เสมียนพิมพ์ดีด กยก.มทบ.41
เสมียนพิมพ์ดีด บก.มทบ.42
ผช.ครู นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.42
ผช.ครู นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.42
เสมียน หน่วย สด.อ.เทพา จว.ส.ข.
เสมียน หน่วย สด.อ.เทพา จว.ส.ข.
เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.มทบ.43
เสมียน ผปบ.มทบ.43
เสมียนพิมพ์ดีด นฝ.นศท.มทบ.43
เสมียนพิพม์ดีด บก.ร้อย ร้อย.มทบ.45
เสมียนงบประมาณ ฝคง.มทบ.46
นายสิบสโมสร ฝสก.มทบ.46
เสมียน ฝุายสรรพกําลัง มทบ.41
เสมียนงบประมาณ ฝคง.มทบ.42
เสมียนพิมพ์ดดี ส่วนบังคับบัญชา มทบ.42

เสมียน หน่วย สด.เมืองสตูล จว.ส.ต.
เสมียน ผปบ.มทบ.42
ผช.ครู หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.42
นายสิบคลัง ฝสน.ศฝ.นศท.มทบ.42
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หน่วย
มทบ.43

รหัสผู้ใช้ เลขประจาตัวทหาร ยศ - ชื่อ
42027 6511017923 จ.ส.อ.หญิง จินตนา
42028 1491400627 จ.ส.อ. สุทธิรักษ์
42029 1493500168 จ.ส.อ. ศุภชัย
42030 1532201604 จ.ส.อ. อาริเยศร์
สง.สด.จว.ต.ง. 42031 2501400052 จ.ส.อ. ธเนศ
42032 1315000999 จ.ส.อ. ประมุข
42033 2471500172 จ.ส.อ. ณรงค์
มทบ.45
42034 2456500171 จ.ส.อ. กฤษฎา
42035 1476500910 จ.ส.อ. อรรถพล
42036 1476500870 จ.ส.อ. วิษณุพงษ์
มทบ.46
42037 1433200593 จ.ส.อ. กัมปนาท
42038 6501017906 จ.ส.อ.หญิง มาเรียม
42039 1461400743 จ.ส.อ. อธิษฐ์

นามสกุล
จันทรกุล
ทองประดับ
คําตัน
ผลลาภ
เพชรสีช่วง
ดีปรีชา
จันทร
ยอดดนตรี
หีตพัฒน์
เพชรผ่อง
รัตนพันธุ์
ไชยวิมล
สิงห์อินทร์

ตาแหน่ง
นายสิบกิจการพลเรือน กกร.มทบ.43
เสมียนงบประมาณ ฝคง.มทบ.43
เสมียนฝุายสรรพกําลัง มทบ.43
นายสิบเตรียมการ นฝ.นศท.มทบ.43
เสมียน สง.สด.จว.ต.ง.
เสมียน หน่วย สด.อ.หาดสําราญ จว.ต.ง.

เสมียน สง.สด.จว.ต.ร.
ผช.นายสิบยุทธการ กยก.มทบ.45
เสมียนพิมพ์ดดี ส่วนบังคับบัญชา มทบ.45

เสมียน ฝอศจ.มทบ.45
เสมียนส่งกําลัง กกบ.มทบ.46
นายสิบเตรียมการ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.46

เสมียน ฝุายสรรพกําลัง มทบ.46

หมายเหตุ

ตรวจถูกต้อง

กาหนดซักซ้อมเข้าระบบสอบออนไลน์ ใน 10 ก.ย. 64
ผู้สอบ รอบที่ 1 เริ่ม 1045 - 1100 ออกจากระบบ
ผู้สอบ รอบที่ 2 เริ่ม 1100 - 1115 ออกจากระบบ
ผู้สอบ รอบที่ 3 เริ่ม 1115 - 1130 ออกจากระบบ
Username = รหัสผู้ใช้ (ตัวเลข 5 หลัก)
Password = หมายเลขประจําตัวทหาร (6 ตัวท้าย)

(ลงชื่อ) พ.ท. อิทธิศักดิ์ อ้นสอน
(อิทธิศักดิ์ อ้นสอน)
หน.สบ.ทบ.
23 ส.ค. 64

