ประกาศรายชื่อ รอบการสอบ วัดผลประมวลผมความรู้ นายสิบอาวุโส 2/63
ส่วนกลาง รอบที่ 1 (เวลาสอบ 0800 - 0930)
ยศ - ชื่อ - สกุล
631101 จ.ส.อ.หญิง จรสนภ
631102 จ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์
631103 จ.ส.อ.ธีระพจน์
631104 จ.ส.ท.หญิง ปัญจมาพร
631105 จ.ส.อ.ปรีดา
631106 จ.ส.อ.หญิงศุภรดา
631107 จ.ส.อ.พิรเชษฐ์
631108 จ.ส.อ.หญิง สุวรรณา
631109 จ.ส.อ.เจษฎา
631110 จ.ส.อ.วีรศักดิ์
631111 จ.ส.อ.มงคล
631112 จ.ส.อ.มานพ
631113 จ.ส.อ.เสกสรร
631114 จ.ส.อ. อิศราณุวัฒน์
631115 จ.ส.อ.ศุกล
631116 จ.ส.อ.เจริญ
631117 จ.ส.อ.รุ่ง
631118 จ.ส.อ.ณัฐพล
631119 จ.ส.อ.นิตินทร์
631120 จ.ส.อ.หญิงทิพสุคนธ์
631121 จ.ส.อ.จักรพงษ์
631122 จ.ส.อ.หญิง พิมพ์พาภรณ์
631123 จ.ส.อ.สมนึก
631124 จ.ส.อ.หญิง เกษมะณี
631125 จ.ส.อ.หญิง จารุวรรณ
631126 จ.ส.อ.สาทิศ
631127 จ.ส.อ.หญิง พชรมน
631128 จ.ส.อ.หญิง ภัทรานิษฐ์

สังกัด
สกุลนอก
เสมียน งบประมาณ สบ.ทบ. สบ.ทบ.
ไชญประสิทธิ์ เสมียน กรมสารบรรณทหารบก
สุวรรณชื่น
เสมียน นรด.
ชัยโย
เสมียน นรด.
ศรีชัยนาท
เสมียน กกพ.นรด.
เลิศจิรขจร
เสมียน นรด.
สุขทรัพย์เกษม เสมียน นรด.
สุดตา
ช่างเขียน / สบ.ทบ.
โตนวล
ผบ.หมู่ ร้อย บร.กบร.นรด.
ภูภักดี
เสมียน รร.รด.ศศท.
พรมศร
เสมียน รร.รด.ศศท.
รวยสวัสดิ์
เสมียน รร.รด.ศศท.
ชิงรัมย์
นายสิบประชาสัมพันธ์ กยข.ศศท.
ตรีรัตน์ศักดิ์
เสมียน ยศ.ทบ.
เหล่าจันทร์
ครูผู้ช่วย กฝ.รร.รด.ศศท.
ประทุมวงศ์
ครูผู้ช่วย รร.รด.ศศท.
พรหมบุตร
เสมียน/ผธก.ศศท.
กลีบเมฆ
รร.รด.ศศท.
พรหมศิรประภา เสมียนฯ ศศท.
ธรรมรงค์ฤทธิ์ ช่างภาพ รร.กสร.ศสร.
พงษ์เปรม
เสมียน สธน.ทบ.
พึ่งบุญพานิชย์ เสมียน ผผ.กกร.นรด./นรด.
คงนิมิตร
นายสิบผู้ประกาศ ปชส.กกร.นรด. /นรด.
แจ่มศรี
นายสิบประชาสัมพันธ์ ปชส.กกร.นรด./นรด.
เสมียน กพ.ทบ.
สินเงินยวง
อุทัยวรรณ
ครูผู้ช่วยหน่วยฝึกที่3แผนกการฝึกที่3กองการฝึกโรงเรียนรักษาดินแด
ทองทิพย์
เสมียน สบ.ทบ.
นาคสุขกุลเศรษฐ์ กง.ทบ.

ยศ - ชื่อ - สกุล
631129 จ.ส.อ.หญิง สุอังคะนา
631130 จ.ส.อ.ชาญฤทธิ์
631131 จ.ส.อ. กวีวัฒน์
631132 จ.ส.อ.ถวิลสิทธิ์
631133 จ.ส.อ.หญิงนลินี
631134 จ.ส.อ.วิสทวัฒน์
631135 จ.ส.อ.หญิงอรทัย
631136 จ.ส.อ.หญิงธีราภรณ์
631137 จ.ส.อ.ภาณุวัฒน์
631138 จ.ส.อ.หญิงอรอนงค์
631139 จ.ส.อ.เด่นชัย
631140 จ.ส.อ.ประจักษ์
631141 จ.ส.อ.ทองทศ
631142 จ.ส.อ.วันชัย
631143 จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ
631144 จ.ส.อ.หญิง อรวรรณ
631145 จ.ส.อ.หญิง นภัทร
631146 จ.ส.อ.นฤมิต
631147 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์
631148 จ.ส.ท.สุรชาติ
631149 จ.ส.อ.หญิงจุฑามาส
631150 จ.ส.อ.หญิง สุนีย์
631151 จ.ส.ท.อาคม
631152 จ.ส.ท. เชิดชนก
631153 จ.ส.ท. อภิวัฒน์
631154 จ.ส.ท.กมลชัย
631155 จ.ส.ท.หญิง พิไลพร
631156 จ.ส.อ.เอกสิทธิ์
631157 จ.ส.อ.หญิง นภัสวรรณ

สังกัด
เพียอ้ม
เสมียน สปง.ปรมน.ทบ./สปง.ปรมน.ทบ.
แสงเดือนฉาย เสมียน ผผ.กกร.นรด./นรด.
โหมดวัฒนะ เสมียน นรด.
เรืองพระยา
ครูผู้ช่วย รร.รด.ศศท.
ค้างอบ
รร.สพศ.ศสพ.
ธานีโรจน์
ช่างไฟฟ้า ประปา ผสน.รร.รด.ศศท./รร.รด.ศศท.
บุญยัง
รร.สพศ.ศสพ.
มีแก้ว
เสมียน ผสน.รร.รด.ศศท./รร.รด.ศศท.
จันทร์หอม
เสมียน/ศศท.
แสนสุข
เสมียน/ปรมน.ทบ.
ค้ากระโทก
ครูผู้ช่วย กฝ.รร.รด.ศศท
เฮงวิวัฒน์
ครูผู้ช่วย กฝ.รร.รด.ศศท.
พาเมือง
ครูผู้ช่วย กฝ.รร.รด.ศศท.
ควรชม
นายสิบส่งกําลัง/ศศท.
สาริกา
นายสิบยุทธการชุดปฏิบัติการรบพิเศษ
พยัตติกานันท์ เสมียน/กพ.ทบ.
ขวัญแก้ว
กพ.ทบ.
ทองอ่อน
เสมียน สวพ.ทบ.
เสมียน จบ. / จบ.
อ่วมมา
แก้วมณี
เสมียน ยก.ทบ.
กุลมาก
ครูผู้ช่วย นฝ.5ผฝ.2กฝ.รร.รด.ศศท.
หวังแจ่ม
เสมียน สบ.ทบ.
แย้มเจริญ
สบ.ทบ.
แนวทอง
สบ.ทบ.
เพ็ชรจิตร์
เสมียน สบ.ทบ. / กผค.สบ.ทบ.
คงลายทอง
เสมียน สบ.ทบ.
ดารา
เสมียน สบ.ทบ.
ชุมพล
เสมียน /สบ.ทบ.
สวัสดิทัต
เสมียน สบ.ทบ./สบ.ทบ.

ส่วนกลาง รอบที่ 2 (เวลาสอบ 1000 - 1130)
ยศ - ชื่อ - สกุล
631201 จ.ส.อ.อัศวิน พงษ์อารีย์
631202 จ.ส.อ.หญิงชมภูนุช
631203 จ.ส.อ.หญิง ภาวิณี
631204 จ.ส.อ.พิสิฐพลภ์
631205 จ.ส.ท.หญิง สุภาพร
631206 จ.ส.ท.หญิง มณีรัตน์
631207 จ.ส.อ.สุรินทร์
631208 จ.ส.อ.เสกสรร
631209 จ.ส.ท.หญิง พัชรี
631210 จ.ส.อ.ทศพล
631211 จ.ส.อ.ชัชวาล
631212 จ.ส.ท.ชัยวัฒน์
631213 จ.ส.อ.ชวพสุ
631214 จ.ส.อ. ธงชัย
631215 จ.ส.อ. รุ่งโรจน์
631216 จ.ส.ท.ธณวรรฒ
631217 จ.ส.อ.สุรชัย
631218 จ.ส.อ.หญิง เพชรลดา
631219 จ.ส.อ.หญิง อโนชา
631220 จ.ส.อ.หญิง น้ําอ้อย
631221 จ.ส.อ.หญิง พัชรินทร์
631222 จ.ส.ท. สราวุฒิ
631223 จ.ส.อ.สันติประชา
631224 จ.ส.อ.หญิงพรชนก
631225 จ.ส.ท.หญิง อัจฉราภรณ์
631226 จ.ส.อ.หญิงวราภรณ์
631227 จ.ส.อ.ชูเกียรติ
631228 จ.ส.อ.หญิง วิชชุนี
631229 จ.ส.อ.หญิง วงดาว

สังกัด
พงษ์อารีย์
ศรีชุมแสง
ยืนสุข
เอี่ยมมาก
หุ่นทอง
วัฒนกุล
ใจแสวง
คําหอมกุล
สุภพร
สุขสมบท
เต็มดวง
เตรัมย์
อ่อนน่วม
ชนะมา
มหามาตย์
ชัยเชื้อ
วรศรี
โตพุก
แฝงสีพล
ปิ่นงาม
จิตรงามขํา
เหล็กเพชร
ขวัญชุม
วัฒนะ
ทองมี
นาคชํานาญ
โพธิ์ภิขุ
หมอยาดี
หลวงทิพย์

นรด
นรด
เสมียน ผธก.วศ.ทบ. / วศ.ทบ.
เสมียน วศ.ทบ. สังกัด วศ.ทบ.
เสมียน ผกร.กผค.วศ.ทบ.
เสมียน ผงป.กผค.วศ.ทบ.
จบ.
เสมียน/ศศท.
เสมียน สวพท.
เสมียน ยก.ทบ.
เสมียนส่งกําลังบํารุง วศ.ทบ.
ครูผู้ช่วย/ศศท.
เสมียน สวพท.
เสมียน กกบ.รร.จปร.
เสมียน/วศ.ทบ.
หน.เสมียน ฝสบ.พล.ม.2 รอ./พล.ม.2 รอ.
เสมียน รร.รด.ศศท.
นายสิบคลัง วศ.ทบ.
เสมียน ศซบ.ทบ.
เสมี่ยน ศซบ.ทบ.
ศซบ.ทบ
เสมียน จบ.
เสมียน สวพ.ทบ./สวพ.ทบ.
เสมียน สวพ.ทบ.
เสมียนพิมพ์ดีด ผตก.รร.วศ.ทบ./วศ.ทบ.
เสมียน ศซบ.ทบ.
พนักงานอัดสําเนา ผชฝ.กศ.รร.กสร.ศสร.
เสมียน พธ.ทบ.
เสมียน พธ.ทบ.

ยศ - ชื่อ - สกุล
631230 จ.ส.อ.หญิง สิโรรส
631231 จ.ส.อ นัฐธี
631232 จ.ส.ท.? มนตรี? แก้วเกตุ
631233 จ.ส.อ.หญิงมัณฑนา
631234 จ.ส.อ.หญิง จรสนภ
631235 จ.ส.ท.ณัฐพงศ์
631236 จ.ส.อ.หญิง เกษมะณี
631237 จ.ส.ท.เชิดชนก
631238 จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์
631239 จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ
631240 จ.ส.ท. สราวุฒิ
631241 จ.ส.อ.ชัยวัฒน์
631242 จ.ส.อ.สุนิรทร์
631243 จ.ส.อ.อํานาจ

สังกัด
เลิศเวียง
ประสงค์ธรรม
แก้วเกตุ
ตังศุภศิริ
สกุลนอก
นามวงค์พรหม
แจ่มศรี
แนวทอง
พาสี
สาริกา
เหล็กเพชร
อ่วมมา
ใจแสวง
ปลื้มเปรมใจ

เสมียน สวพท.
พนักงานพิมพ์ กศ.รร.กสร.ศสร.
รร.สพศ.ศศพ.
เสมียน วศ.ทบ. สังกัด วศ.ทบ.
เสมียน งบประมาณ สบ.ทบ.
เสมียน นรด.
นายสิบประชาสัมพันธ์ กกร.นรด./นรด.
สบ.ทบ.
นายสิบการข่าว ตอน บก.กรม ร้อย.บก.รพศ.2
นายสิบยุทธการชุดปฏิบัติการรบพิเศษ
เสมียน จบ.
เสมียน จบ.
เสมียน จบ.
ครูผู้ช่วย กฝ.รร.รด.ศศท.

พื้นที่ ทภ.1 รอบที่ 1 (เวลาสอบ 0800 - 0930)
ยศ - ชื่อ - สกุล
631301 จ.ส.อ.ณรงกรณ์
631302 จ.ส.อ.นิมิต
631303 จ.ส.อ.สมใจ
631304 จ.ส.อ.สุรกิจ
631305 จ.ส.อ.ภณ
631306 จ.ส.ท.อนุชา
631307 จ.ส.อ.กัณฐัศว์
631308 จ.ส.อ.จักรกฤษณ์
631309 จ.ส.อ.วัฒนชัย
631310 จ.ส.อ.หญิง ทรรศนีย์
631311 จ.ส.อ.หญิงเรณู
631312 จ.ส.อ.หญิง ศิริกานต์
631313 จ.ส.อ.หญิง กชพรรณ
631314 จ.ส.อ. วรัญชิต
631315 จ.ส.อ.พอเจตต์
631316 จ.ส.อ.ณภัทร
631317 จ.ส.ท.จักรกฤษณ์
631318 จ.ส.อ.สันติ
631319 จ.ส.อ.หญิง ภิญญาพัชญ์
631320 จ.ส.อ.ทินกร
631321 จ.ส.อ.หญิง กุลยา
631322 จ.ส.อ.สุวัฒชัย
631323 จ.ส.อ.จตุเรศ
631324 จ.ส.อ.อภิเดช
631325 จ.ส.ท.พูลสิน
631326 จ.ส.อ.หญิง วิชุตา
631327 จ.ส.อ.กําธร
631328 จ.ส.อ. นันทวัฒน์
631329 จ.ส.อ.วีรพงษ์

สังกัด
สระทองมา
ปิ่นทอง
บุญขวัญ
เงินกอง
วิเชียรฉันท์
แสงหลง
ทองไข
ยมพุก
โกมุท
เหิดศรีพันธ์
ฤทธิ์เลิศ
จั่นงาม
ปั้นประดับ
ขามเปี้ย
น้อยตั้ง
วงษ์สารี
เชยแสง
เมฆอําไพพรรณ
มะลิทอง
เหลาพรม
กล่ํามี
เพ็งหนู
พร้อมสมุทร
อยู่ทวี
คนเชี่ยว
ช่วยชู
จิตศิริ
ศรีสุคนธรัตน์
พรรณไวย

จ่า บก.ทน.1 กองทัพน้อยที่1
พัน.ปจว.
เสมียน สกศ.รร.จปร.
เสมียน ผปบ.มทบ.19
เสมียนแผนกสรรพกําลัง ทภ.1/ทภ.1
เสมียนแผนกสรรพกําลัง ทภ.1
เสมียน สกศ.รร.จปร.
เสมียนพระธรรมนูญ ฝธน.มทบ.16/มทบ.16
เสมียนฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.16
ศูนย์สงครามพิเศษ
เสมียน กกพ.ศสพ.
ศสพ.
พนักงานพิมพ์ รร.กสร.ศสร.
เสมียน หน่วย สด.อ.ศรีบุญเรือง จว.น.ภ./มทบ.28
เสมียน รร.กสร.ศสร.
นายสิบแถลงข่าว พัน.ปจว.
นายสิบส่งกําลัง ศูนย์การกําลังสํารอง
เสมียน กกพ.ศสพ.
เสมียน ผสก.กบร.ศป.
นายสิบกําลังพล รพศ.2 พัน.1
เสมียนพิมพ์ดีด บก.มทบ.13
นายสิบสวัสดิการ ร้อย.บก.พัน.ปจว./พัน.ปจว.
นายสิบการข่าว ตอน บก.กรม ร้อย.บก.รพศ.1
รพศ.1 พัน.1
หน.ศูนย์ข่าว มว.สื่อสาร ร้อย.บก.รพศ.2 พัน.1
เสมียน/ศป.
เสมียน ใ.สรรพกําลัง
ครู สังกัด รร.การบิน ทบ.
นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

ยศ - ชื่อ - สกุล
631330 จ.ส.อ.หญิง พจมาลย์
631331 จ.ส.อ.จํานงค์
631332 จ.ส.อ วินัย
631333 จ.ส.อ.ปรีชา
631334 จ.ส.อ.จักรพรรดิ
631335 จ.ส.อ.รุ่งโรจน์
631336 จ.ส.อ.ณัฐพล
631337 จ.ส.อ.สมกิจ
631338 จ.ส.อ.วิทธวัช
631339 จ.ส.อ.สมชาติ
631340 จ.ส.อ.นครัตน์
631341 จ.ส.อ.เฉลิมชัย
631342 จ.ส.อ.ทิวาทิพย์
631343 จ.ส.อ.ชาญสุนภ
631344 จ.ส.อ.อนุสรณ์
631345 จ.ส.อ.ยุทธศักดิ์
631346 จ.ส.อ.ผดุงศักดิ์
631347 จ.ส.อ.หญิง นภษร
631348 จ.ส.อ.ภาณุกร

สังกัด
ยังขวัญ
เนินใหม่
ทนงนวล
เพ็ชรมีค่า
โพธิ์กลิ่น
วงษ์ชูเวช
เบียดนอก
บุญล้อม
สัมมาเมฆ
จันทร์เอี่ยม
เวียงจันทร์
ตระกูลจันทรศิริ
ทับทิมทอง
ภารา
รุ่นกลุ่ม
เชื้ออินทร์
บุญลี้
กฤษมังกร
เวชเจริญ

เสมียน สกศ.รร.จปร.
นายสิบส่งกําลัง รร.จปร.
พลขับรถ มว.ขส.ร้อย.บก.พล.รพศ.๑ / พล.รพศ.๑
เสมียนพระธรรมนูญ พล.รพศ.1
ครูฝึก สวท.รร.จปร.
ช่างเขียน สวท.รร.จปร.
ครูฝึก สวท.รร.จปร.
ครูฝึก สวท.รร.จปร.
ครูฝึก สวท.รร.จปร.
ครูฝึก สวท.รร.จปร.
ครูฝึก สวท.รร.จปร.
เสมียน นน.จปร.
เจ้าหน้าที่รักษาระบบ กทท.รร.จปร.
เสมียน นน.จปร.
เจ้าหน้าที่รักษาโปรแกรม กทท.รร.จปร.
ช่างเขียน กทท.รร.จปร.
นายสิบยุทธการ กยข.รร.จปร.
เสมียน รร.จปร.
นายสิบยุทธการ กยข.รร.จปร.

พื้นที่ ทภ.1 รอบที่ 2 (เวลาสอบ 1000 - 1130)
ยศ - ชื่อ - สกุล
631401 จ.ส.อ.อรรถพล
631402 จ.ส.อ.หญิง กัญจน์ณัฏฐ์
631403 จ.ส.อ.ยุทธพล
631404 จ.ส.อ.ประดิษฐ์
631405 จ.ส.อ.ก้องเกียรติ
631406 จ.ส.อ.ฤทธิศักดิ์
631407 จ.ส.อ.ทวีวัฒน์
631408 จ.ส.อ.?วีรภัทร?
631409 จ.ส.อ.กิตติพงษ์
631410 จ.ส.อ.วรพจน์
631411 จ.ส.ท.ภัคนาถ
631412 จ.ส.อ.ฉัตรชัย
631413 จ.ส.อ.หญิง สรินธร
631414 จ.ส.อ.กิตติทัศน์
631415 จ.ส.อ. สิทธิเวช
631416 จ.ส.อ.กิติศักดิ์
631417 จ.ส.อ.บูรพา
631418 จ.ส.อ.สายธาร
631419 จ.ส.อ.มิตรชัย
631420 จ.ส.ท. สิทธิชัย
631421 จ.ส.ท.หญิง จิตรา
631422 จ.ส.อ. กฤษณะ
631423 จ.ส.อ.หญิง กีรติกานท์
631424 จ.ส.อ.หญิง จิราภรณ์
631425 จ.ส.อ.วินิตย์
631426 จ.ส.อ.ชัยพร
631427 จ.ส.อ.สาธิต
631428 จ.ส.ท.ชัยสิทธิ์
631429 จ.ส.อ.วชิระ

สังกัด
โห้วงษ์
แก้วเกิด
พันธ์ภักดิ์
วงษ์สายันต์
กระตุดเงิน
มูลกระแสร์
ชุมวิริยะสุขกุล
ชมสกุณี
พูลเกิด
เพชรเอียด
กิมพิทักษ์
พูลเกิด
ทั่งศรี
นิคํา
ลีลากร
โหมดสกุล
มีนิล
จําปากลัด
สุรินทะ
หนุนนาค
แลนเชย
มิ่งโมรา
กลัดแก้ว
จันทร์สุข
อนงค์นุช
เดชโฉม
บุญชู
สมอุดร
เหลาโชติ

รร.กสร.ศสร.
รร.สพศ.ศสพ.
นายสิบยุทธการ/ศสพ
นายสิบการภาพ มทบ.๑๙
นายสิบกิจการพลเรือน ผกร.กยข.ศสร./ศสร.
รร.จปร.
หน.เสมียน ฝสบ.พล.ร.9
เสมียน บก.พล.ร.9
เสมียนการข่าว กยข.ศสร./ศสร.
ช่างภาพ ผกร.กยข.ศสร./ศสร.
เสมียนศาล มทบ.16/มทบ.16
นายสิบกําลังพล ศูนย์การกําลังสํารอง
เสมียนงบประมาณ ฝคง.มทบ.17
เสมียน ผอศจ.นสศ.
นายสิบประจําหมวด กศ.รร.กสร.ศสร.
เสมียน รร.กสร.ศสร.
เสมียนพิมพ์ดีด ส่วนบังคับบัญชา มทบ.12
ครู กศ.รร.กสร.ศสร./รร.กสร.ศสร.
สง.สด.จว.ส.ห.
นายสิบกําลังพล ร้อย.รพศ.รพศ.2 พัน.1
เสมียน ส่งกําลัง กกบ.นสศ.
นายสิบส่งกําลัง กกบ.นสศ.
เสมียน ผสบ.นสศ.
เสมียน แผนกตรวจสอบและวิเคราะห์ นสศ.
ผบ.ตอนทางสาย มว.สส.ร้อย.บก.รพศ.1/สังกัด รพศ.1
เสมียน ผปส.รร.กสร.ศสร.
นายสิบสูทกรรม/กรม สน.พล.ร.9
เสมียนหน่วย สด.อ.ปลาปาก จว.น.พ.
นายสิบประจําหมวด รร.สพศ.ศสพ.

ยศ - ชื่อ - สกุล
631430 จ.ส.อ.กําธร
631431 จ.ส.อ.หญิง กาญจนา
631432 จ.ส.อ. วินิตย์
631433 จ.ส.อ.ชูศักดิ์
631434 จ.ส.อ.หญิง จินตนา
631435 จ.ส.อ.เชษฐ์
631436 จ.ส.ท.หญิง สิริมา
631437 จ.ส.อ.พัฒนพงษ์
631438 จ.ส.อ.เอกวุฒิ
631439 จ.ส.อ.วีรพงษ์
631440 จ.ส.อ.หญิง พจมาลย์
631441 จ.ส.อ.สมใจ
631442 จ.ส.อ.กัณฐัศว์
631443 จ.ส.อ.ภานุพงศ์
631444 จ.ส.อ.หญิง กาญจนา
631445 จ.ส.อ.จํารูญ
631446 จ.ส.อ.วสันต์
631447 จ.ส.อ.เสกข์ศิวะ
631448 จ.ส.อ.นครินทร์

สังกัด
จิตศิริ
เสมียนฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.16
ขําวงค์
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
อนงค์นุช
ผบ.ตอนทางสาย มว.สส.ร้อย.บก.รพศ.1/รพศ.1
ไพโรจนานันท์ แผนกกิจการพลเรือน กองยุทธการและการข่าว ศูนย์สงครามพิเศษ
เปรมอาษา
เสมียน รร.จปร.
เศรษฐศุภางค์ เสมียน รร.จปร.
หอมขิต
ช่างเขียน บก.รร.จปร.
กรมเกตุ
นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.
คงเจริญ
นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.
พรรณไวย
นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.
ยังขวัญ
เสมียน สกศ.รร.จปร.
บุญขวัญ
เสมียน สกศ.รร.จปร.
ทองไข
เสมียน สกศ.รร.จปร.
จันทร์ศรีชั้น นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.
ปิ่นน้อย
เสมียน สกศ.รร.จปร.
ยันตะศิริ
เสมียน รร.จปร.
แก่นสํารวจ
เสมียน รร.จปร.
สังเกตกิจ
เสมียน รร.จปร.
เรืองชาติ
เสมียน รร.จปร.

พื้นที่ ทภ.2 รอบที่ 1 (เวลาสอบ 0800 - 0930)
ยศ - ชื่อ - สกุล
631501 จ.ส.อ.ทรงวิทย์
631502 จ.ส.อ.ดนัย
631503 จ.ส.อ.เลอศักดิ์
631504 จ.ส.ท.ทวี
631505 จ.ส.อ.นิคม
631506 จ.ส.อ.อนุรักษ์
631507 จ.ส.อ.อุดม
631508 จ.ส.อ.พัชรพล
631509 จ.ส.อ.คนองเดช
631510 จ.ส.อ.วีรชัย
631511 จ.ส.อ.หญิง จันทิม
631512 จ.ส.อ.หญิง ญาณิศา
631513 จ.ส.อ.หญิง สไบทิพย์
631514 จ.ส.อ.หญิง บุญมี
631515 จ.ส.อ.กัมปนาท
631516 จ.ส.อ.รณนภากาศ
631517 จ.ส.อ.อัมพัน
631518 จ.ส.ท.ธนพล
631519 จ.ส.อ.ทรงศักดิ์
631520 จ.ส.อ.ชัยภัทร
631521 จ.ส.อ.ธนนาถ
631522 จ.ส.อ.พงษ์พันธ์
631523 จ.ส.ท.เอกอนันต์
631524 จ.ส.ท.อัครพงศ์
631525 จ.ส.อ.เฉลิมศักดิ์
631526 จ.ส.ท.หญิง วาริน
631527 จ.ส.อ.พีระพงค์
631528 จ.ส.อ.ปฐมพงศ์
631529 จ.ส.อ.พยัคฆ์

สังกัด
ดีศรี
เสมียนพระธรรมนูญ ฝธน.มทบ.28
ไพรเขต
เสมียน หน่วย สด.อ.โนนสัง จว.น.ภ./มทบ.28
สังสิมมา
มทบ.28
พรมศรีน้อย นายสิบติดต่อ กยก.ทน.2
คําหงษา
เสมียนกําลังพล กกพ.ทภ.๒
จินดาวงศ์
นายสิบธุรการและกําลังพล กองพันพัฒนาที่ 2
การินทร์
เสมียน ฝอศจ.มทบ.22
คล้ายโอภาส ทภ.2
อิสาร
ประจํา มทบ.22
มโนรส
เสมียนพิมพ์ดีด บก.มทบ.21/มทบ.21
อินธิสิทธิ์
เสมียนงบประมาณ มทบ.21
มาขน
มทบ.23
สุวรรณเทศ
มทบ.23
โพธิจักร
เสมียนศาล อก.ศาล มทบ.๒๒
บุญยรัชชัชนนท์ นายสิบสโมสร ฝศก.มทบ.23
ดวงสําราญ
สง.สด.จว.น.ค.
ดีพา
เสมียน หน่วย สด.อ.เมืองหนองบัวลําภู จว.น.ภ./มทบ.28
ฉัตรทอง
เสมียน สง.สด.จว.น.ภ./มทบ.28
พลอามาตย์
มทบ.210
เกียรติรักษ์
เสมียน สง.สด.จว.น.ค. / มทบ.24
ดวงพระคลัง เสมียน หน่วย สด.อ.โพธิ์ตาก จว.น.ค. / มทบ.24
วันทาดา
เสมียนฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.22
ดวงดาร์
เสมียน หน่วย สด.อ.เมืองหนองคาย จว.น.ค./มทบ.24
คําแสงดี
เสมียน สง.สด.จว.น.ค. / มทบ.24
ศรีบุดดา
เสมียน หน่วย สด.อ.ศรีเชียงใหม่ จว.น.ค. / มทบ.24
ดีแป้น
เสมียนงบประมาณ ฝคง.มทบ.24
กาวไธสง
เสมียน ธน. มทบ.24
จันดาชาติ
เสมียนศาล ศาล มทบ.22
ถิตย์เลขา
เสมียน ผปบ.มทบ.27

ยศ - ชื่อ - สกุล
631530 จ.ส.อ.บุญตรง
631531 จ.ส.อ.วัฒนศักดิ์
631532 จ.ส.ท.วัทธิกร
631533 จ.ส.ท. ปราโมทย์
631534 จ.ส.อ.สมเกียรติ
631535 จ.ส.อ.วุธฒิศักดิ์
631536 จ.ส.อ. ประยูร
631537 จ.ส.อ.สุระจิตร์
631538 จ.ส.อ.นิพล
631539 จ.ส.อ.บัวลา
631540 จ.ส.อ.พิพัฒน์ชัย
631541 จ.ส.อ.อุบล
631542 จ.ส.อ.โกวิทย์
631543 จ.ส.อ.สุกฤษ
631544 จ.ส.อ.ปรเมษฐ์
631545 จ.ส.อ.สรายุทธ
631546 จ.ส.อ.หญิง นฤมล
631547 จ.ส.อ.สุพรรณ์
631548 จ.ส.อ.รัฐ?พล?
631549 จ.ส.อ.สงวนศักดิ์
631550 จ.ส.อ.ดามพ์
631551 จ.ส.อ.พิสิษฐ์
631552 จ.ส.ท.ภูวดล
631553 จ.ส.ท.ศรีสวัสดิ์
631554 จ.ส.อ.อภิชัย
631555 จ.ส.อ.มงคลชัย
631556 จ.ส.อ.เพชรมณี

สืบผล
ทองแก้ว
ห่วงจริง
แสนจันทร์
ยาหอม
มุราช
อาจวิชัย
แก้วพิลา
ทอดแสน
สิงห์สาย
พิมพัฒน์
โนนสูง
นาไชย
นรินทร์
มาลาสาย
เยาวบุตร
จันทร์ทัน
เรืองผิว
บูรณะ?กุล?
นาจันทอง
โสมขุนทด
ทองแสง
กําแมด
ศิริพันธ์
เวระนะ
น้อยคํามูล
สงทุ่ง

สังกัด
เสมียนหน่วย สด.อ.นาทม จว.น.พ. /สง.สด.จว.น.พ.
เสมียน หน่วย สด.อ.เมืองนครพนม จว.น.พ./ สง.สด.จว.น.พ.
นายสิบการบันเทิง ฝสก.บชร.2
เสมียน สง.สด.จว.ม.ห./มทบ.210
เสมียนหน่วยสัสดีอําเภอวารินชําราบ จว.อ.บ. มทบ.22
มทบ.๒๑๐
เสมียนหน่วย สด.อ.หว้านใหญ่ จว.ม.ห./มทบ.210
เสมียนหน่วย สด.อ.บ้านแพง จว.น.พ./สง.สด.จว.น.พ.
ผบ.หมู่ มว.บริการ ร้อย.มทบ.23/มทบ.23
เสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัดอุบลราชธานี มทบ.22
เสมียน สง.สด.จว.อ.บ./มทบ.22
เสมียนหน่วยสัสดีอําเภอบุณทริกจังหวัดอุบลราชธานี
ประจํา มทบ.24
เสมียน สน.สด.จว.อ.ด.
เสมียนหน่วยสัสดีอําเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานี
เสมียน สง.สด.จว.ม.ห.
เสมียนส่งกําลัง กกบ.มทบ.23
นายสิบบริการการบิน กองพลทหารราบที่ 3
ส.สยป.มว.สยป.ร้อย.บก.พัน.ร.มทบ.21 / มทบ.21
ส.ส่งกําลัง ฝสน.ศฝ.นศท.มทบ.23
ร้อย. บก. พัน. ร. มทบ. 21
มทบ.22
เสมียน สง.สด.จว.น.พ./มทบ.210
เสมียนหน่วยสัสดีอําเภอหนองหงส์ จว.บ.ร./มทบ.26
มทบ.22
มทบ.๒๑๐
มทบ.๒๑๐

พื้นที่ ทภ.3 รอบที่ 1 (เวลาสอบ 0800 - 0930)
ยศ - ชื่อ - สกุล
631601 จ.ส.อ.ชัยยา
631602 จ.ส.ท.สมประสงค์
631603 จ.ส.ท.หญิง พัชรี
631604 จ.ส.ท.สรศักดิ์
631605 จ.ส.อ.จิรัฐติกาล
631606 จ.ส.อ.ฤทธิรงค์
631607 จ.ส.อ.บุญส่ง
631608 จ.ส.อ.เกรียงไกร
631609 จ.ส.อ.จตุรงค์
631610 จ.ส.อ.ชัยวัฒน์
631611 จ.ส.อ.นันทวุฒิ
631612 จ.ส.อ.นพวิทย์
631613 จ.ส.อ.หญิง จันทร์จิรา
631614 จ.ส.อ.ธนากร
631615 จ.ส.อ. พรชัย
631616 จ.ส.อ.จักรกฤช
631617 จ.ส.อ.บัณดิษฐ
631618 จ.ส.อ.แดนชัย
631619 จ.ส.อ.กิตติราช
631620 จ.ส.อ.หญิง เกตุกนก
631621 จ.ส.อ.อรุณ
631622 จ.ส.อ.สรพงษ์
631623 จ.ส.อ.เหมราช
631624 จ.ส.อ.ธวัชชัย
631625 จ.ส.อ.นพรัตน์
631626 จ.ส.อ.หญิง สุภัทรา
631627 จ.ส.อ.หญิงณิชาภัทร
631628 จ.ส.อ.จักรภพ
631629 จ.ส.อ.ยุทธนา

ปอกเครือ
น่วมมี
ศรีนวลจันทร์
ชาวสมุทร
เตชะณัฐกุล
วงษ์สุวรรณ
แพงจิตร
โนนคํา
ขุนชัย
กัลยาณรักษ์
ภาพติ๊บ
กลิ่นกรุด
ตระกูลดี
สารสิงห์
เทียนคล้าย
กิจทะ
ศรีบัวรินทร์
ระวิวรรณ
ขันติเจริญ
เพ็งชัยศรี
มาศวิจิตร
ศรีคุ้มเกล้า
ทิมรุ่ง
อิ่มสาย
จันทร์จํารัส
อวนตะขบ
ม่วงมา
เยก้อนทอง
เกษสาคร

สังกัด
นายสิบสูทกรรม ตอนสูทกรรม ร้อย.มทบ.32
เสมียนกําลังพล กกพ.ทภ.3
เสมียนงบประมาณ
เสมียน หน่วย สด.อ.ฟากท่า จว.อ.ต. / มทบ.35
หน.เสมียนไปรษณีย์ ฝสบ.พล.ม.1
เสมียนหน่วยสัสดีอําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
หน.เสมียน ฝสบ.พล.ม.1
นายสิบสโมสร
เสมียนหน่วยสัสดีอําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
มทบ.34
เสมียนแผนกงบประมาณ กปช.ทภ.3
เสมีย กกร.ทภ.3
ทภ3
รพศ.๔ พัน.๒
นายสิบธุรการ/บก.ทภ.3
เสมียนอนุศาสนาจารย์ ทภ.3 สังกัด ทภ.3
นฝ.นศท.มทบ.36
นายสิบบํารุงความรู้ สังกัด กยก.มทบ.32
ส.ส่งกําลังชิ้นส่วน ร้อย.บก.ทภ.3
มทบ.39
เสมียน ผปบ.มทบ.38
กรมทหารพรานที่ 36
ผบ.หมู่ ร้อย.มทบ.39
ผบ.หมู่ ร้อย.มทบ.39
เสมียนสารบรรณ บชร.3
ช่างเขียน กกร.ทภ.3 สังกัด ทภ.3
นายสิบสโมสร ฝสก.มทบ.39 สังกัด มทบ.39
นายสิบกิจการพลเรือน กกร.ทภ.3
เสมียนอนุศาสนาจารย์ / กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

ยศ - ชื่อ - สกุล
631630 จ.ส.อ.กฤษดา
631631 จ.ส.อ.หญิง วิมล
631632 จ.ส.อ.ณรงค์ธนพร
631633 จ.ส.อ.พะยอม
631634 จ.ส.อ.ณรงค์ฤทธิ์
631635 จ.ส.อ.สืบพงษ์
631636 จ.ส.อ.ภานุมารถ
631637 จ.ส.อ.วีระพันธุ์
631638 จ.ส.ท.วีระชัย
631639 จ.ส.ท.ศิริชัย
631640 จ.ส.ท.พงศ์ศักดิ์
631641 จ.ส.ท.ดนุพงศ์
631642 จ.ส.อ.วินัย
631644 จ.ส.อ.เจนวิทย์
631645 จ.ส.อ.มานพ
631646 จ.ส.อ.ภณุ
631647 จ.ส.อ.พนธนัท
631648 จ.ส.อ.หญิงชญาณิศา
631649 จ.ส.อ.วีระชัย
631650 จ.ส.อ.อรรถกรณ์
631651 จ.ส.อ.เจนวิทย์
631652 จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์
631653 จ.ส.อ.หญิง ศรัญย์ภร
631654 จ.ส.อ.หญิง จิณณ์ณณัช
631655 จ.ส.อ.ณัฐพงศ์
631656 จ.ส.อ.วัฒนชัย
631657 จ.ส.อ.วิรุฬห์

สังกัด
พรมส้มซ่า
กองพล
อินชววัฒน์
แสงกูล
สมานศิริ
คงเทศน์
สิงหา
ชมเสน
ปรีชา
แสงทอง
วัชรพุฎทธ
สุวรรณจันทร์
จรรยารักษ์
บุญจีน
จําปา
แสงสง่า
พงศาณัฐ
บูรณพงศ์
ภัชรวาที
นิ่มแสวง
บุญจีน
เกษมสันต์
หนูแก้ว
หรินทรเวช
ไชยเทพ
คมเม่น
ศิวาดารงค์

ศคบ.บชร.3
ผช.ครูวิชาอาวุธ นฝ.นศท.มทบ.36
เสมียน ตอน บก.พล.ร.4
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝกม.บก.พล.ร.4
หน.เสมียน ฝสบ.บก.พล.ร.4
ผบ.ชุด ชุด ลว.ไกล ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล ร้อย.ลว.ไกล 4
หน.เสมียนไปรษณีย์ ฝสบ.บก.พล.ร.4
เสมียนพิมพ์ดีด มทบ.38
นายสิบกิจการพลเรือน กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
นายสิบยุทธการและการข่าว บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.35
นายสิบยุทธการและการข่าว กรมทหารพรานที่35
เสมียนสารบรรณ/ทน.3
มทบ.33
ส.กําลังพล กกพ.มทบ.35
มทบ.33
มทบ.34
มทบ.35
มทบ.36
มทบ.37
มทบ.38
มทบ.39
มทบ.40
มทบ.41
มทบ.42
มทบ.43
มทบ.44

พื้นที่ ทภ.4 รอบที่ 1 (เวลาสอบ 0800 - 0930)
ยศ - ชื่อ - สกุล
631701 จ.ส.อ.หญิง ประไพพิศ
631702 จ.ส.อ.หญิง พาตีเมาะ
631703 จ.ส.ท.ทศพร
631704 จ.ส.ท.กฤษฎา
631705 จ.ส.ท.นนทัช
631706 จ.ส.อ.หญิงฐิติกานต์
631707 จ.ส.อ.สุริยา
631708 จ.ส.อ.(พ.)หญิงศศิธร
631709 จ.ส.ท.สันติ
631710 จ.ส.อ.กลยุทธ
631711 จ.ส.อ.หญิงจิรา
631712 จ.ส.ท.อาริเยศร์
631713 จ.ส.อ.ธนอรรถ?
631714 จ.ส.อ.ศักดิ์ชัย
631715 จ.ส.อ.ยงยุทธ
631716 จ.ส.อ.สถาพร
631717 จ.ส.อ.ประสิทธิ์
631718 จ.ส.อ.ธนกิจ
631719 จ.ส.อ.เกรียงไกร
631720 จ.ส.อ.ฉัตรชัย
631721 จ.ส.อ.สุทธิชัย
631722 จ.ส.ท.ชาติชาย
631723 จ.ส.อ.หญิง รัชนีวรรณ
631724 จ.ส.อ.สวาท
631725 จ.ส.อ.พรชัย
631726 จ.ส.อ.ภูวณัฏฐ์
631727 จ.ส.อ.อดิกันต์
631728 จ.ส.อ.เลอเกียรติ
631729 จ.ส.ท.เฉลิมพล

สังกัด
อินทภาพ
นายสิบประจําหมวด บก.มว.ทพ.หญิง 45
มะระเปะ
นายสิบประจําหมวด บก.มว.ทพ.หญิง 44
ปานมี
นายสิบศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ฝอศจ.พล.ร.15
พุฒยืน
หน.เสมียน ฝสบ.พล.ร.15
พลานุพัฒน์
นายสิบการกีฬา ฝสก.มทบ.43/มทบ.43
แก้วนก
เสมียนพิมพ์ดีด มทบ.๔๓/มทบ.๔๓
สามเณร
ช่างเขียน กกร.มทบ.43/มทบ.43
มูลแสง
เสมียนงบประมาณ ฝคง.มทบ.43/มทบ.43
ศรีสัตบรรณ์ กรม สน.พล.ร.15
นุ่นจุ้ย
เสมียน ผยย.มทบ.43/มทบ.43
บุญแนบ
เสมียนพิมพ์ดีด บก.มทบ.46
ผลลาภ
นายสิบเตรียมการ นฝ.นศท.มทบ.43
นวลศรี
นายสิบเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯร้อย.พัฒนา2 พันพัฒนา4
ชุมนวล
กองพันพัฒนาที่4
พูลเสน
สง.สด.จว.พ.ง.
กรประเสริฐ เสมียนฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.44
ขําวิชา
เสมียน ฝธน.มทบ.๔๔
ไทรทองคํา
เสมียน ฝ่ายเตรียมการ ศฝ.นศท.มทบ.42
เชื้อโพหัก
ร้อย.ลว.ไกล 5 พล.ร.5
รุจินิรันดร์
ผบ.หมู่ บร.ร้อย.มทบ.44
ขวัญเมือง
พนักงานจัดซื้อ ฝ่ายจัดหา กองบัญชาการช่วยรบที่4
จันทร์เกลี้ยง นายสิบปฏบัตการจิตวิทยา กกร.ทน.4
แจ่มสุข
เสมียน ผปบ.มทบ.44
นายสิบการกีฬา ฝธก./กพ.พล.พัฒนา 4
คงอ่อน
อัตตะ
นายสิบกําลังพล ฝธก./กพ.พล.พัฒนา 4
ปาลวัฒน์ธีรกุล เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.บชร.4
วงศ์ไทย
พลขับรถ มว.ขส.ร้อย.บก.พล.พัฒนา 4
นายสิบบํารุงความรู้ สังกัด กองพันพัฒนาที่ 4
คงสวี
จึงวิวัฒน์ธนากูล เสมียน กกบ.ทภ.4

ยศ - ชื่อ - สกุล
631730 จ.ส.ท.ชานนท์
631731 จ.ส.อ.สิทธิชัย
631732 จ.ส.อ.กฤษฎา
631733 จ.ส.อ.ศักดิ์ดา
631734 จ.ส.อ.สันติ
631735 จ.ส.อ.อัครเดช
631736 จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ
631737 จ.ส.อ.อัครเดช
631738 จ.ส.อ.ทรงยศ
631739 จ.ส.อ.พรพล
631740 จ.ส.อ.วิโรจน์
631741 จ.ส.อ.หญิง รอสือน๊ะ
631742 จ.ส.อ.หญิง มาเรียม
631741 จ.ส.อ.หญิง รอสือน๊ะ
631742 จ.ส.อ.หญิง มาเรียม

สังกัด
ซุ่นเลี่ยง
นายสิบบริหารโครงการพัฒนาฯ/พัน.พัฒนา 4
แก้วขาว
นายสิบส่งกําลัง กกบ.ทภ.4
บาราสัน
นายสิบนิเวศน์ พัน.พัฒนา 4
ลิจ้วน
ช่างวิทยุ
สันตะโร
นายสิบปฏิบัติการกิจการพลเรือน
เลื่อมใส
นายสิบกิจการพลเรือน
โตคชเวช
ศฝ.นศท.มทบ.41
เลื่อมใส
นายสิบกิจการพลเรือน บก.มว.พัฒนา ร้อย.พัฒนา/พัน.พัฒนา4
กาญจนศิราธิป เสมียนพิมพ์ดีด/บชร.4
ทองศรี
มทบ.44
ชูแก้ว
เสมียน ฝอศจ.มทบ.44
ผช.ครูฝึก มทบ.46 ทภ.4
อาแว
ไชยวิมล
หลังเตมนี
โจโฉ

นายสิบเตรียมการ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ช่างเขียน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.46
เสมียน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.46

