
ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล หน่วย Username หลักสูตร ลำยเซ็น หมำยเหตุ

1 จ่ำสิบเอก เทอดศักด์ิ   พงษ์สังกำ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 นำยสิบอำวุโส

2 สิบเอก พลช         สุวรรณกิจ พัน.สบร.23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

3 สิบเอก นพพร       บุญรอด พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

4 สิบเอก ทัศทร        วงษ์จันลำ พัน.สบร.23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

5 สิบเอก กิตติพัฒน์   นุชพงษ์ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

6 สิบเอก ส.อ.ธนำธิป ตระหน่ี พัน.สบร.23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล หน่วย Username หลักสูตร ลำยเซ็น หมำยเหตุ

1 จ่ำสิบเอก จ.ส.อ.นัทวุฒิ มำกงำม พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 นำยสิบอำวุโส

2 จ่ำสิบเอก สุชิน อุดมศิลป์ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 นำยสิบอำวุโส

3 จ่ำสิบเอก สุชำติ พรำมนำค พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 นำยสิบอำวุโส

4 จ่ำสิบเอก ศักด์ิสิทธ์ิ สำยบุญเตียง มทบ.39 นำยสิบอำวุโส

5 สิบเอก รณรงค์ ประสงค์เจริญ ทภ.3 นำยสิบช้ันต้น

6 สิบเอก อธิวัฒน์ แพ่งม่ิง พัน.สพ.กระสุน.23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

7 สิบเอก ศักด์ิชัย บุตรโคษำ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล หน่วย Username หลักสูตร ลำยเซ็น หมำยเหตุ

1 จ่ำสิบเอก สมชำติ       เปลือกแค พัน.สพ.กระสุน23 บชร.3 นำยสิบอำวุโส

สนำมสอบ กอง สพบ.พล.ร.4 (จว.พ.ล.) รอบท่ี 1 : 0830 - 1000 วันท่ี 25 มี.ค. 64

สนำมสอบ กอง สพบ.พล.ร.4 (จว.พ.ล.) รอบท่ี 1 : 0830 - 1000 วันท่ี 29 มี.ค. 64

สนำมสอบ กอง สพบ.พล.ร.4 (จว.พ.ล.) รอบท่ี 2 : 1030 - 1200 วันท่ี 29 มี.ค. 64



2 จ่ำสิบเอก สุชำติ         ข ำปลอด พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 นำยสิบอำวุโส

3 จ่ำสิบเอก กนิษฐำ       น่วมทอง พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 นำยสิบอำวุโส

4 จ่ำสิบเอก ธวัชชัย        สิงหเดช พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 นำยสิบอำวุโส

5 จ่ำสิบเอก ธีรภัทร์        พันธ์โสม พัน.บ.41 นำยสิบอำวุโส

6 จ่ำสิบเอก พงษ์พัฒน์     ประภำสโนบล พัน.ซบร.23 บชร.3 นำยสิบอำวุโส

7 จ่ำสิบเอก อินทนนท์     เขียวเกษม พัน.ซบร.23 บชร.3 นำยสิบอำวุโส

8 จ่ำสิบเอก สุทธิพงษ์      ค ำสุวรรณ พัน.ซบร.23 บชร.3 นำยสิบอำวุโส

9 จ่ำสิบเอก อำทิต         ศรีอำวุธ พัน.ซบร.23 บชร.3 นำยสิบอำวุโส

10 สิบเอก เทียนเอก     เทียรสวัสด์ิ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

11 สิบเอก ฉัตรชัย        บุญกร่ำง พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

12 สิบเอก นพดล         ฝ้ันเขียว พัน.ซบร.23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

13 สิบเอก สำคร           เทพวงค์ พัน.ซบร.23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

14 สิบเอก ประเสริฐศักด์ิ รวบกระโทก พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

15 สิบเอก รัตนพงษ์       อ่ิมดี มทบ.39 นำยสิบช้ันต้น

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล หน่วย Username หลักสูตร ลำยเซ็น หมำยเหตุ

1 จ่ำสิบเอก ทนงศักด์ิ       รำชหงษ์ พัน.สบร.23 บชร.3 นำยสิบอำวุโส

2 จ่ำสิบเอก อนุรักษ์         ยอดเอ่ียม พัน สบร 23 บชร3 นำยสิบอำวุโส

3 สิบเอก เกษมศำนต์     ย่ีโถ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

4 สิบเอก ณัฐพล          เปพำทย์ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

สนำมสอบ กอง สพบ.พล.ร.4 (จว.พ.ล.) รอบท่ี 3 : 1300 - 1430 วันท่ี 29 มี.ค. 64



5 สิบเอก ขวัญชัย         วงสวัสด์ิ พัน.สพ.กระสุน  23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

6 สิบเอก วำยุภักษ์         โตต้ัง พัน.สพ.กระสุน23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

7 สิบเอก อรัญ             สุขอ้วน กอง สพบ.พล.ร.4 นำยสิบช้ันต้น

8 สิบเอก ณัฐพงศ์        พงษ์สุวรรณ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล หน่วย Username หลักสูตร ลำยเซ็น หมำยเหตุ

1 จ่ำสิบเอก ศักด์ิชัย ประสงค์ ศคบ.บชร.3 นำยสิบอำวุโส

2 จ่ำสิบเอก ค ำนึง แจ้งชุ่ม ศคบ.บชร.3 นำยสิบอำวุโส

3 จ่ำสิบเอก นเรศ ย้ิมสบำย มทบ.39 นำยสิบอำวุโส

4 สิบเอก กิรทัต ขวัญศักด์ิ ศคบ.บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

5 สิบเอก เปล่งพำนิชย์ ครุธจู ศคบ.บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

6 สิบเอก ธนพล  ด่ำนนิรภัย  พัน.ซบร.23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

7 สิบเอก ธนพล  ด่ำนนิรภัย  พัน.ซบร.23 บชร.3 นำยสิบช้ันต้น

8 สิบเอก เกียรติศักด์ิ พลเสน กอง สพบ.พล.ร.4 นำยสิบช้ันต้น

9 สิบเอก กลทีป์ อินนันใจ พัน.สพ.กะสุน 23 บชร. 3 นำยสิบช้ันต้น

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล หน่วย Username หลักสูตร ลำยเซ็น หมำยเหตุ

1 จ่ำสิบเอก คมกริช จันทรำ กรม ทพ.35 นำยสิบอำวุโส

2 จ่ำสิบเอก ธีรศักด์ิ เล้ียงประยูร กรม ทพ.35 นำยสิบอำวุโส

3 จ่ำสิบเอก สัญญำ แตงน้อย ผสพ.มทบ31 นำยสิบอำวุโส

สนำมสอบ กอง สพบ.พล.ร.4 (จว.พ.ล.) รอบท่ี 2 : 1030 - 1200 วันท่ี 30 มี.ค. 64

สนำมสอบ กอง สพบ.พล.ร.4 (จว.พ.ล.) รอบท่ี 3 : 1300 - 1430 วันท่ี 30 มี.ค. 64



4 จ่ำสิบเอก ธนกร ถวัลย์ธรรม ผสพ.มทบ.31 นำยสิบอำวุโส

5 สิบเอก มนตรี ก ำเนิด ทภ.3 นำยสิบช้ันต้น


