ประกาศรายชื่อ รอบการสอบ วัดผลประมวลผมความรู้ นายสิบชั้นต้น 2/63
ส่วนกลาง รอบที่ 1 (เวลาสอบ 1300 - 1430)
สังกัด
ยศ - ชื่อ - สกุล
632101 ส.อ.หญิง มนัสนันท์
คงคุ้ม
เสมียน สปช.ทบ./สปช.ทบ.
632102 ส.อ.พลวัฒน์
แสงสว่าง
เสมียน กกพ.นรด.
632103 ส.อ.ธนากร
บุญทน
เสมียน นรด.
632104 ส.อ.ปวีณา
ซาเสน
เสมียน นรด.
632105 ส.อ.วิษณุรักษ์
วันดี
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
632106 ส.อ.วศิน
ยอดนิล
เสมียน/กร.ทบ.
ทองเนียม
เสมียน กยข.นรด.
632107 ส.อ.สุรสิทธิ์
632108 ส.อ.หญิง ปวีณา
ซาเสน
เสมียน นรด.
632109 ส.อ.หญิง ณัฐรินีย์
วิมลสูตร์
เสมียนพิมพ์ดีด กรมยุทธโยธาทหารบก
632110 ส.อ.ชยุต
ชูบัว
เสมียน กร.ทบ./กร.ทบ.
632111 ส.อ.ภาคภูมิ
เผ่าพงษ์
เสมียน กร.ทบ.
632112 ส.อ.ธนพัฒน์
พูลมหาศาล
เสมียน บก.นรด. ช่วยราชการ ศศท. / นรด.
632113 ส.อ.ปูนไท
ประเคนแสง
เสมียน กร.ทบ.
632114 ส.อ.หญิง ชนม์ธิชา
เพชรน้ําเงิน
เสมียน สปง.ปรมน.ทบ./สปง.ปรมน.ทบ.
632115 ส.อ.หญิง รุ้งนภาวรรส์ วิเชียร
เสมียน สปช.ทบ.
632116 ส.อ.สัณหณัฐ
อุตะปะละ
เสมียน สปช.ทบ.
632117 ส.อ.ฉัตรชัย
ทรัพย์พิเชฐพงศ์ ประจํา กพ.ทบ./กรมกําลังพลทหารบก
632118 ส.อ.อภิวัฒน์
สีทองทุม
นายสิบกําลังพล/รร.สพศ.ศสพ.
632119 ส.อ.สุภชาติ
เจิมจะบก
นายสิบธุรการ ยก.ทบ.
632120 ส.อ.วิทยาพงศ์
แก้วเพ็ง
ยก.ทบ.
632121 ส.อ.หญิง อนุสรา
มี่เรือง
เสมียน ศปป.5 ปรมน.ทบ./สง.ปรมน.ทบ.
632122 ส.อ.นรินทร์
สวยกลาง
เสมียน กสด.นรด.
632123 ส.อ.สมโภช
อ่อนศรี
จบ.
632124 ส.อ.ทรงภูมิ
แสงฉาย
เสมียน/สวพ.ทบ.
632125 จ.ส.อ.ชัชวาล
เต็มดวง
เสมียนส่งกําลังบํารุง วศ.ทบ.
632126 ส.อ.ภัทรวุธ
รัตนโสภา
เสมียน ผฝ.2 กฝ.รร.รด.ศศท.
632127 ส.อ.รณรงค์
พิเศษฤทธิ์
เสมียน ศซบ.ทบ.
632128 ส.อ.สมยศ
บัวลา
เสมียน หน่วยตรวจโรค นรด.
เกิดบางแขม
เสมียนพิมพ์ดีด ผธก.กส.ทบ
632129 ส.อ.มนัสวี

ยศ - ชื่อ - สกุล
632130 ส.อ.นิธิพล
บัวแย้ม
632131 ส.อ.พีรพงษ์
เฉื่อยฉ่ํา
632132 ส.อ.อานุภาพ
แย้มมณีชัย
632133 ส.อ.ธรรมรัตน์
ศรีบุญเรือง
632134 ส.อ.หญิง กฤตยา
จันทป
632135 ส.อ.ยุทธนา
มาลัยแก้ว
632136 จ.ส.อ. นราเทพ
เกลอะมู
632137 ส.อ.หญิงณัฏฐ์ภัสสร
ไม้สนธิ์
632138 ส.อ.หญิง พรพิมล
ทวีสุข

สังกัด
เสมียนพิมพ์ดีด สบ.ทบ.
เสมียน สบ.ทบ.
เสมียนพิมพ์ดีด/สบ.ทบ.
เสมียนพิมพ์ดีด สบ.ทบ.
เสมียนพิมพ์ดีด
สบ.ทบ.
ช่างเขียน รร.วศ.ทบ.
สบ.ทบ.
เสมียน ขว.ทบ.

พื้นที่ ทภ.1 รอบที่ 1 (เวลาสอบ 1300 - 1430)
สังกัด
ยศ - ชื่อ - สกุล
632201 ส.อ.พิชิตพงษ์
แดงโสภา
เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.ทน.1
632202 ส.อ.ชูวิทย์
บุญสมวงค์
เสมียนกองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.บก.ทน.1
632203 ส.อ.อาทิตย์
พรหมบุตร
นายสิบยุทธการ กยก.ทภ.1
632204 ส.อ.ฐิติกร
หลั่งทองหลาง
เสมียนฝ่ายสรรพกําลัง มณฑลทหารบกที่ 18
632205 ส.อ.หญิง สุวัจนา
นวลศรี
ศบบ.
สีระคาม
เสมียน กบร.ศบบ.
632206 ส.อ.มนัส
632207 ส.อ.เชษฐา
แพทยารักษ์
เสมียน สง.สด.จว.อ.ย. / มทบ.18
632208 ส.อ.ธีรวัฒน์
สูงปานเขา
เสมียนหน่วย สด.อ.ท่าวุ้ง มทบ.13
632209 ส.อ.วรรณชนะ
เข็มทอง
เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.มทบ.19
632210 ส.อ.หญิง กัญจน์ณัฏฐ์ ชื่นตระกูล
เสมียน ผปบ.มทบ.13
คุยพร
พัน.รพศ.ศสพ.
632211 ส.อ.อดิศักดิ์
632212 ส.อ.หญิง สุภาภรณ์
นาควารี
เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.มทบ.13
632213 ส.อ.พิสิษฐ์
ชูใจ
เสมียนพิมพ์ดีด ฝสบ.พล.1 รอ.
632214 ส.อ.วรัญญู
ภูหลงเพีย
เสมียน ตอน บก.กรม.ร้อย.บก.รพศ.3 รอ.
632215 ส.อ.ชูมารัตน์
อินช้าง
เสมียนพิมพ์ดีด บก.มทบ.16
632216 ส.อ.หญิง สุภาภรณ์
นาควารี
เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.มทบ.13
632217 ส.อ.หญิง วีรภัทรา
แสนสุข
ผบ.หมู๋ มว.ทพ.หญิง ๑๒ กรม ทพ.๑๑
632218 ส.อ.ภูมิพัฒน์
แก้วพรหม
พนักงานวิทยุ กองพันบินที่ 1
632219 ส.อ.ธีรยุทธ
บุญเลิศ
รพศ.1พัน.1
เสมียน รร.การบิน ทบ./ รร.การบิน ทบ.
632220 ส.อ.หญิง ศิรินทร
วงษ์ตาแสง
632221 ส.อ. ศิริชัย
รํามะนู
นายสิบผู้ช่วยครู/รร.การบิน ทบ.
632222 ส.อ.หญิง กมฤทัย
บุญชะม้อย
นายสิบกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 2
632223 ส.อ.ภาณุภัท
อาจศรี
เสมียน สกศ.รร.จปร.
632224 ส.อ.มงคลชัย
คงมี
เสมียน กกพ.ศสพ.
เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.มทบ.12
632225 ส.อ.หญิง อนงค์
บุญอร่าม
632226 ส.อ.หญิง วีระยา
ค่ําอํานวยสุข
นายสิบสโมสร ฝสก.มทบ.12
632227 ส.อ.หญิงกมลชนก
นิตยชาติ
เสมียน ศสพ.
632228 ส.อ.หญิง ทรงศิริ
อินทศร
เสมียนพิมพ์ดีด ศฝ.นศท.มทบ.14
632229 ส.อ.หญิง ปัทมาพร
แย้มทับ
เสมียนงบประมาณ ศสพ.
632230 ส.ต.หญิงกัลยญารัตน์
อินทร์แช่มช้อย
รร.สพศ.ศสพ.

ยศ - ชื่อ - สกุล
632231 ส.อ.สันทัด
ชัยเจริญ
632232 ส.อ.จิรวัฒน์
บูรณ์เจริญ
632233 ส.อ.ณรงค์ศักดิ์
วงษ์รักษา
632234 ส.อ.จักร์พันธุ์
จันทวี
632235 ส.อ.ปริวัตร
อินทุมาร
632236 ส.อ.ประวิทย์
สร้อยสูงเนิน
632237 ส.อ.หญิง สุขุมาล
กอประเสริฐสุด
632238 ส.อ.หญิง ชาลิสา
งามชื่น
632239 ส.อ.หญิง ณิชนิตา
เมืองแทน
632240 ส.อ.ศิรพงศ์
ทวีสุข
632241 ส.อ.ไชยพัฒน์
พวงแก้ว
632242 ส.อ.หญิงดวงกมล
สายลาม
632243 ส.อ.หญิง กุลธิดา
จันทร์พัฒน์
632244 ส.อ.หญิง ชลภา
อาจสาริการ
632245 ส.อ.หญิง กิตติมา
สนธิกัน
632246 ส.อ.ภาณุภัทร
อาจศรี
632247 ส.อ.ประติรพ

กิง่ สุวรรณ

สังกัด
เสมียนฝ่ายกําลังพล พล.1 รอ.
พล.1 รอ.
เสมียนพิมพ์ดีด ฝสบ.พล.ร.9
เสมียน บก.ส่วนแยก กรม สน.พล.ร.9
ฝสบ.พล.ร.9
เสมียนพิมพ์ดีด ตอน สล.ร้อย.บก.พัน.พัฒนา 1
นายสิบสวัสดิการ กกพ.นสศ.
เสมียน ผสบ.นสศ.
เสมียน คง.ศร.
พนักงานวิทยุ/พัน.บ.2
พลยิงปืนกลประจําอากาศยาน พัน.บ.2
นายสิบสโมสร สังกัด มทบ.19
นายสิบเตรียมการ/รร.การบิน ทบ.
เสมียน รร.จปร.
เสมียน สกศ.รร.จปร.
เสมียน สกศ.รร.จปร.
หน่วยการศึกษา รร.จปร.

พื้นที่ ทภ.2 รอบที่ 1 (เวลาสอบ 1300 - 1430)
สังกัด
ยศ - ชื่อ - สกุล
632301 ส.อ.หญิง รัฐชดา
สาระทรัพย์
เสมียนศาล อก.ศาล มทบ.24
632302 ส.อ.หญิง ชนิดา
ชิณวงศ์
เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.มทบ.24
632303 ส.อ.เฉลิมชัย
ทองสวาท
ชรก.ผช.ครูวิชาอาวุธ นฝ.นศท.มทบ.28
632304 ส.อ. ณพพลธ์
ปะตังเวสา
มทบ.21
632305 ส.อ.(ญ)พวงผกา
วงษ์ศิริ
เสมียนงบประมาณ ฝคง.มทบ.28
ศรีสูงเนิน
เสมียนยุทธการ กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ 2
632306 ส.อ.อนุรักษ์
632307 ส.อ.หญิงเขมิกา
ณ หนองคาย
นายสิบสโมสร ฝสก.มทบ.21
632308 ส.อ.กําพล
เลาะหะนะ
มทบ.22
632309 ส.อ.อนุวิทย์
จิตปัญญา
เสมียนพิมพ์ดีด ร้อย.มทบ.22
632310 ส.อ.หญิง นุจรินทร์
คะวิสูนย์
เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.มทบ.24
632311 ส.อ.วรรณรงค์
เสาว์ทอง
ผู้ช่วยนายสิบกิจการพลเรือน กองพันพัฒนาที่ 2
632312 ส.อ.ชาญยุทธ
บุญฮวด
นายสิบธุรการ กกพ.ทภ.2
632313 ส.อ.ณัฐพงษ์
สมเสร็จ
มทบ.21
632314 ส.อ.หญิง วารุณี
เต็มปี
มทบ.29
632315 ส.อ.หญิง รัตติยา
เลิศขามป้อม
เสมียน ผธน.ทภ.2 / ทภ.2
632316 ส.อ.ปัญณ์วิชย์
มณีรตน์
ผช.นายสิบส่งกําลัง พันพัฒนา ๒
ไตรยุทธชัย
นายสิบกิจการพลเรือน ทภ.2
632317 ส.อ.ชาติชาย
632318 ส.อ.ธีระวัฒน์
แน่นอุดร
เสมียนพิมพ์ดีด ฝอศจ.พล.ร.๓
632319 ส.อ.หญิง สุรัตน์
สุขประจักษ์ทอง เสมียนพิมพ์ดีด กกบ.มทบ.22
632320 ส.อ.หญิง ศรารัตน์
ขวัญประกอบ
ผช.ครู หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21
เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.มทบ.27
632321 ส.อ.หญิง กนกรัตน์
สุโพธิ์
632322 ส.อ.ปิยพัฒน์
แสงสีดา
ศฝ.นศท.มทบ.22
632323 ส.อ.หญิงบังอร
ชํานาญจิต
ผช.ครู หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21
632324 ส.อ.พงศ์วรินทร์
สารคามมงคล
พลขับรถ ฝสห.มทบ.23
632325 ส.อ.หญิง สุภัทจรีย์
มุขพรหม
เสมียน แผนกประวัติ มทบ.23
632326 ส.อ.สัตยา
ศรีลาพัฒน์
เสมียนพิมพ์ดีด กองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 24
632327 ส.อ.พิชญะ
พิมพ์พวง
นายสิบดับเพลิง บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.25
632328 ส.อ.กันตชัย
สุขสงวน
เสมียนพิมพ์ดีด บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.25
632329 ส.อ.หญิง บัวทอง
ฟุ้งจันทึก
เสมียน นฝ.ศศท.มทบ.21
632330 ส.อ.หญิง ธันยาภัทร์
ชนินทร์วลัย
มทบ.22
ไวยวรรณ์
ผบ.หมู่ ทพ.หญิง 212 มว.ทพ.หญิง21
632331 ส.อ.หญิงนภัสนันท์?

ยศ - ชื่อ - สกุล
632332 ส.อ.พงศ์สัจจาฌ์
วิริยเรืองกิจ
632333 ส.อ.วัชรากรณ์
แสนสม
632334 ส.อ.อักษรา
แมนไธสงค์
632335 ส.อ.หญิง ธิดารัตน์
อนันทะวัน
632336 ส.อ.หญิง ปริศนา
งิ้วกลาง
อุดหนองเลา
632337 ส.อ.สุขถนอม
632338 ส.อ.ณัฐวุฒิ
กลัมพสุต

สังกัด
นายสิบกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 2
นายสิบสโมสร ฝสก.มทบ.24
เสมียนฯส่วนการศึกษา ศฝ.นศท.มทบ.24
พลนําสาร มทบ.27
เสมียนกําลังพล กกพ.ทภ.2
นายสิบธุรการและกําลังพล บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.23
มทบ.๒๑๐

พื้นที่ ทภ.3 รอบที่ 1 (เวลาสอบ 1300 - 1430)
สังกัด
ยศ - ชื่อ - สกุล
632401 ส.อ.หญิง เจนจิรา
อ้นคูเมือง
ผบ.หมู่ ทพ.หญิง 321/มว.ทพ.หญิง 32
632402 ส.อ.จิรายุภณ
ไชยสมบูรณ์
ผบ.ชป.ร้อย ทพ.กรม ทพ.32
632403 ส.อ.อนัตต์
แสงทอง
มทบ.32
632404 ส.อ.หญิง สุดารัตน์
บุญด้วง
ช่างเขียน กขว.ทภ.3
632405 ส.อ.หญิง ภัทรวดี
มั่นคงยศ
เสมียน กกบ.ทภ.3
632406 ส.อ.นภดล
สุขสานติ์
เสมียนพิมพ์ดีด ร้อย.มทบ.32
632407 ส.อ.อเนก
หาญกิจอุดมสุข
นายสิบธุรการและกําลังพล ร้อย.มทบ.32
632408 ส.อ.หญิง วิจิตรา
กอวิเศษ
เสมียน บก.ทภ.3/ ทภ.3
632409 ส.อ.โอภาส
พันราตรี
ผช.ครู นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.32
632410 ส.อ.วรวุฒิ
เมฆศิริ
มทบ.32
โลมะวิสัย
มทบ.34
632411 ส.อ.นรุตม์ชัย
632412 ส.อ.หญิงดลญา
ณ นคร
มณฑลทหารบกที่ 32
632413 ส.อ.อนุชา
นุ่มตูม
พลวิทยุ บก.กรม กรม ทพ.35
632414 ส.อ.หญิง ชนิดาภา
ปิงเมือง
เสมียนพิมพ์ดีด กยก.มทบ.38
632415 ส.อ.หญิง อาจารี
โยธาแจ้ง
ประจํา มทบ.39
632416 ส.อ.หญิงสุภาณี
ปิ่นปั่น
ผบ.หมู่.มว.ทพ.หญิง 32/กรม ทพ.33
ไกรฤทธิ์
ส.ปฏิบัติการจิตวิทยา กกร.ทภ.3
632417 ส.อ. ยุทธภูมิ
632418 ส.อ.หญิง ภานาดา
เนตรคง
เสมียน กกร.ทภ.3
632419 ส.อ.เอกภิชัย
จินาเหมย
นายสิบส่งกําลัง ตอน.บก.กรม ร้อย.บก.รพศ.5
632420 ส.อ.จตุรงค์
ตาไฝ
หน.ชป.ร้อย ทพ.3602 ฉก.ทพ.36
632421 ส.อ.พิพัฒน์
มีผล
เสมียนพิมพ์ดีด
เตปินตา
นายสิบสื่อสาร กรมทหารพรานที่36
632422 ส.อ.สายัณห์
632423 ส.อ.หญิง อุษณีย์
สิงหเดช
เสมียน ทภ.๓
632424 ส.อ.ชาญศึก
เขาแก้ว
เสมียน ผปบ.มทบ.36
632425 ส.อ.กิตติพงษ์
นาคทอง
เสมียนยุทธการ / ทน.3
632426 ส.อ. ปองธรรม
แบบประเสริฐ
เสมียนพิมพ์ดีด บก.ร้อย ร้อย.มทบ.39
632427 ส.อ. ชรินทร์
ภูกองนาค
รอง.ผบ.หมู่ มว.บร ร้อย.มทบ.39
632428 ส.อ.หญิงกุลธิดา
คําแย้ม
เสมียน ตอน.บก.ทน.3/ทน.3
632429 ส.อ.ภวธร
พรมคํา
เสมียนพิมพ์ดีด สังกัด มทบ.38
632430 ส.อ.อนุรักษ์
โพธิ์ทอง
เสมียน ร้อย.บก.ทภ.3

ยศ - ชื่อ - สกุล
632431 ส.อ.วุฒิชัย
เจริญผล
632432 ส.อ.อนุชา
บุญทา
632433 ส.อ.หญิง เมลดา
พรหมมินทร์
632434 ส.อ.นัฐพงษ์
มูลกาศ
632435 ส.อ.หญิง นิศานาถ
แดงเรือง
632436 ส.อ.พงษ์กฤษ
จันต๊ะราชา
632437 ส.อ.นิคม
ยศมูล
632438 ส.อ.หญิง ธนัชญา
ศรีธิ
632439 ส.อ.หญิง ศรัญพร
คาปวง
632440 ส.อ.เฉลิมชัย
ตาทองคา
632441 ส.อ.หญิง กิ่งกาญจน์
เพียคาลือ

สังกัด
เสมียนพิมพ์ดีด ฝสบ.บก.พล.ร.4
มทบ.33
มทบ.34
มทบ.35
มทบ.36
มทบ.37
มทบ.38
มทบ.39
มทบ.40
มทบ.41
มทบ.42

พื้นที่ ทภ.4 รอบที่ 1 (เวลาสอบ 1300 - 1430)
สังกัด
ยศ - ชื่อ - สกุล
632501 ส.อ.หญิง ชุติกานต์
พุทธลา
ผบ.หมู่ หมู่ ทพ.หญิง 431 /มว.ทพ.หญิง43
632502 ส.อ.หญิง สาลิตา
เอียดดี
ผบ.หมู่.ทพ.หญิง.454 มว.ทพ.หญิง45
632503 ส.อ.หญิง ครีมใจ
รักนุ้ย
ผบ.หมู่.ทพ.หญิง 452 มว.ทพ.หญิง45
632504 ส.อ.หญิงสุจิตรา
แช่มช้อย
ผบ.หมู่ หมู่ ทพ.หญิง464 มว.ทพ.หญิง46/ทภ.4
632505 ส.อ.หญิง ณภัทร
มุลตะกร
ผบ.หมู่ หมู่ ทพ.หญิง441 / ทภ.4
632506 ส.อ.หญิง พรทิพย์
ชุมทอง
ผบ.หมู่ หมู่ ทพ.หญิง 465 มว.ทพ.หญิง 46 สังกัด ทภ.4
632507 ส.อ.หญิง สุชาฎา
ด้วงสวัสดิ์
ผบ.หมู่ มว.ทพ.หญิง 436/กองทัพภาคที่ 4
632508 ส.อ.หญิง สุภาพร
ชัยยัณห์
นายสิบธุรการ บก.ทภ.๔
632509 ส.อ.หญิง เสาวนีย์
เลขพล
เสมียน ยย.ทภ.4
632510 ส.อ.หญิง อังคณิต
ฐิติประสาธน์
นายสิบธุรการ บก.ทภ.4
632511 ส.อ.หยิง จันทร์สุดา
ขวัญดํา
ผบ.หมุ่ หมู่ ทพ.หญิง 433 มว.ทพ.หญิง 43/ทภ.4
ยุ่งยั้ง
ผบ.หมู่ ทพ.หญิง 445 มว.ทพ.หญิง 44
632512 ส.อ.หญิง จุราพรณ์
632513 ส.อ.หญิง อันธิกา
มงคล
ผบ.หมู่ หมู่ ทพ.หญิง451 มว.ทพ.หญิง45 /ทภ.4
632514 ส.อ.หญิงศิรินญา
โรจนะรัตน์
ผบ.หมู่ ทพ.หญิง 447 สังกัด ทภ.4
632515 ส.อ.หญิง เสาวนีย์
คงรัตน์
เสมียนพิมพ์ดีด กกร.มทบ.41
632516 ส.อ.หญิง รักเกล้า
สุทธิ์ศิริ
ผบ.หมู่.ทพ.หญิง 437/กองทัพบก,
632517 ส.อ.หญิงหฤทัย
จันทร์มา
ผบ.หมู่.มว.ทพ.หญิง418 สังกัด มว.ทพ.หญิง 41
632518 ส.อ.หญิงผกามาศ
เจริญลาภ
ผบ.หมู่.ทพ.หญิง ๔๓๔ /ทภ๔
632519 ส.อ.หญิง มรกต
ศรีสุวรรณ์
ทภ.4
ตลันดา
ผบ.หมู่ หมู่ ทพ.หญิง 432/มว.ทพ.หญิง43
632520 ส.อ.หญิงพูนทรัพย์
632521 ส.อ.หญิง ลําจวน
สารจันทร์
ผบ.หมู่ หมู่ ทพ.หหญิง 429/มว.ทพ.หญิง42
632522 ส.อ.หญิงนุชรี
สุวรรณากร
มว.ทพ.หญิง 42
632523 ส.อ.อรรจน์
สุนทรทรัพย์
เสมียนพิมพ์ดีด ฝกบ.พล.ร.5
เสมียนส่งกําลัง ฝกบ.พล.พัฒนา 4/กองพลพัฒนาที่ 4
632524 ส.อ.ประสพโชค ขนอม ขนอม
632525 ส.อ.หญิง สุนิษา จันดี
จันดี
นายสิบธุรการ ผสบ.ทภ.4
632526 ส.อ.สมพงษ์ โสพิศ
โสพิศ
เสมียนพิมพ์ดีด
632527 ส.อ.ณัฐวุฒิ อ่อนเกตุพล อ่อนเกตุพล
นายสิบธุรการ ผสบ.ทภ.4
632528 ส.อ.วันเฉลิม ศรีเจริญ ศรีเจริญ
เหล่าการเงิน
เสมียน บก.ทภ.4
632529 ส.อ.หญิง กนกกาญจน์ ทิพย์วาศรี
632530 ส.อ.กริชศิลา
แก้วประดิษฐ์
พลนําสาร บก.มทบ.43

ยศ - ชื่อ - สกุล
632531 ส.อ.ปวัฒวงค์
ยามา
632532 ส.อ.หญิงอมรรัตน์
สุวรรณทิพย์
632533 ส.อ.พงศธร
เกลี้ยงบัวคง
632534 ส.อ.ศตวรรษ
เหมนแก้ว
632535 ส.อ.ประชา
วิมลใส
632536 ส.อ. พุทธา
แซ่เล้า
632537 ส.อ.จตุรงค์
คงแก้ว
632538 ส.อ.สมเกียรติ
สาแม
632539 ส.อ.หญิงอมรา
ส่งเสริมกิจ
632540 ส.อ.หญิงนุชนารถ
งอนจําปา
บาโง้ย
632541 ส.อ มูฮาหมาด
632542 ส.อ.อนุสรณ์
กุมภกาญจน์
632543 ส.อ. อดิสรณ์
โสกูล
632544 ส.อ.ณัฐวัฒน์
ภู่ประดิษฐศิลป์
632545 ส.อ.กิตติคุณ
สวนนุช
632546 ส.อ.สํารวย
เงินทอง
632547 ส.อ.กฤษฎา
ทองตราชู
632548 ส.อ.ปริวัฒน์
พลเขตร
632549 ส.อ.ศิริพงษ์
ลําพรหมสุข
632550 ส.อ.หญิง นิภาพร
พลเดช
632551 ส.อ.วรุต
ฉิมสอาด

สังกัด
เสมียนพิมพ์ดีด พล.ร.15
ผู้ช่วยครูวิชาอาวุธ /หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.46
เสมียนตอนคัดแยก. กองพันซ่อมบํารุงที่ 24
เสมียนพิมพ์ดีด นฝ.นศท.มทบ.43
เสมียน บก.ร้อย.ร้อย.บก.บชร.4
บชร.4
เสมียนพิมพ์ดีด/พล.พัฒนา 4
เสมียนธุรการ ร้อย.บก.กองพันพัฒนา 4
ผู้ช่วยครู/ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
ผช.นายสิบเตรียมการ นฝ.นศท.มทบ.44
ผู้ช่วยครู ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่42
เสมียนพิมพ์ดีด บก.พล.พัฒนา 4
เสมียนควบคุมตอนข้อมูลและสถิติ
เสมียนพิมพ์ ตอนการข่าว/กองพันพัฒนาที่ 4
เสมียนพิมพ์ดีด พัน.พัฒนา.4
เสมียนพิมดีด ตอนกิจการพลเรือน/กองพันพัฒนาที่ 4
เสมียน /พัน.พัฒนา 4
พลสูทกรรม/พัน.พัฒนา 4
เสมียนพิมพ์ดีด/พัน.พัฒนา 4
เสมียนแผนกงบประมาณ กปช.ทภ.4
นายสิบธุรการและกําลังพล ร้อย.มทบ.44

