
ล ำดับ หลักสูตร ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด เบอร์โทร ลงช่ือ หมำยเหตุ

1 นายสิบอาวุโส จ่าสิบเอก จิรพงษ์   อุบล พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 0986622535

2 นายสิบช้ันต้น สิบเอก ไพโรจน์   เทพเพชร พัน.ซบร.กรน.สน.พล.ร.15 0983253206

3 นายสิบช้ันต้น สิบเอก สุรศักด์ิ   ขรรค์มา พัน ซบร.กรม สน.พล.ร.15 0918494966

4 นายสิบช้ันต้น สิบเอก อติศักด์ิ โพธ์ิศรี กอง สพบ.พล.ร.3 0958609750

5 นายสิบช้ันต้น สิบเอก เดชา บรรดาสุข รพศ.1/1 0650349616

ล ำดับ หลักสูตร ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด เบอร์โทร ลงช่ือ หมำยเหตุ

1 นายสิบช้ันต้น สิบเอก เกริกฤทธ์ิ   เกตุแก้ว พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร15 0650427411

2 นายสิบช้ันต้น สิบเอก เนติพงษ์   เกตุขุนทด พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 0631977791

3 นายสิบช้ันต้น สิบเอก ผดุงเกียรติ   เครานวล พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 0936916473

4 นายสิบช้ันต้น สิบเอก วัชรินทร์   อินทิสาร พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 0827690195

5 นายสิบช้ันต้น สิบเอก วรุตม์   พวกคง พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 0882211634

6 นายสิบช้ันต้น สิบเอก ศุภรักษ์ เย่ียงสว่าง พัน.สบร.24 บชร.4 0902632470

7 นายสิบช้ันต้น สิบเอก อธิป ศรีคชไกร พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 0623546431

วันท่ีสอบ 26 มี.ค. 64

รอบท่ี 2 : 1030 - 1200

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบวัดผลประเมินควำมรู้นำยทหำรประทวน เหล่ำ สพ. ประจ ำปี 2564 (คร้ังท่ี 1)

สนำมสอบ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15

วันท่ีสอบ 25 มี.ค. 64

รอบท่ี 2 : 1030 - 1200

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบวัดผลประเมินควำมรู้นำยทหำรประทวน เหล่ำ สพ. ประจ ำปี 2564 (คร้ังท่ี 1)

สนำมสอบ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15



8 นายสิบช้ันต้น สิบเอก กิตติธัช   จิตรประสาร พัน.ซบร.กรม สน.พล.15 0991388792

ล ำดับ หลักสูตร ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด เบอร์โทร ลงช่ือ หมำยเหตุ

1 นายสิบอาวุโส จ่าสิบเอก จักรวรรดิ   ไมยะปัน พัน.ซบร.24 บชร.4 0954381697

2 นายสิบอาวุโส จ่าสิบเอก วีรวัฒน์   เดือนฉาย พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง 0972613795

3 นายสิบช้ันต้น สิบเอก ศักด์ิพันธ์ุ   คล้ายพันธ์ุ รพศ.1 0854244712

4 นายสิบอาวุโส จ่าสิบเอก เอกชาติ   แกล้วทนงค์ ผสพ.มทบ.42 0840670643

5 นายสิบช้ันต้น สิบเอก สมนคร   แหลมฉลาด มทบ.42 0614765622

6 นายสิบช้ันต้น สิบเอก เสกสรร   พรมสิงห์ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 0874318264

7 นายสิบช้ันต้น สิบเอก สิทธิชัย ร่ืนชัยภูมิ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 0629808966

8 นายสิบช้ันต้น สิบเอก พงษ์ศักด์ิ ทรัพย์สุข พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 0973353422

ล ำดับ หลักสูตร ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด เบอร์โทร ลงช่ือ หมำยเหตุ

1 นายสิบช้ันต้น สิบเอก ณัฐนันท์   จิตรพรหมศรี พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 0615635875

2 นายสิบช้ันต้น สิบเอก ณัฐวุฒิ   พลมา พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 0645746672

3 นายสิบช้ันต้น สิบเอก อรรถพล   ผดุงศักด์ิ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 0834928983

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบวัดผลประเมินควำมรู้นำยทหำรประทวน เหล่ำ สพ. ประจ ำปี 2564 (คร้ังท่ี 1)

สนำมสอบ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15

วันท่ีสอบ 31 มี.ค. 64

รอบท่ี 3 : 1300 - 1430

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบวัดผลประเมินควำมรู้นำยทหำรประทวน เหล่ำ สพ. ประจ ำปี 2564 (คร้ังท่ี 1)

สนำมสอบ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15

วันท่ีสอบ 29 มี.ค. 64 

รอบท่ี 2 เวลำ : 1030 - 1200



4 นายสิบอาวุโส จ่าสิบเอก สุริยันต์   สงสุข ผสพ.มทบ.14 0639792919

5 นายสิบช้ันต้น สิบเอก ณรงศักด์ิ หินลาด พัน.ซบนม.กรม สน.พล.ร.15 0621495219

6 นายสิบช้ันต้น สิบเอก สุขอนันต์ นามวงศ์ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 0971581958

7 นายสิบช้ันต้น สิบเอก ประเสริฐ ศรีสุทโธ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 0621952841


