
ล ำดับ หน่วย Username หลักสูตร ลำยเซ็น กรรมกำรผู้คุมสอบ คะแนนรวม

๑ ส.อ.วชิญะ นันติกำ กอง สพบ.พล.ม.๑ ๑๕๔๙๙๐๐๐๘๓๓๖๒ นำยสิบชั้นต้น ส.อ.

๒ ส.อ.สถำพร กองโกย มว.ซบร.สน.๑ กอง สพบ.พล.ร.๔ ๑๕๔๙๙๐๐๒๙๓๑๒๐ นำยสิบชั้นต้น ส.อ.

๓ ส.อ.สุรทนิ พลอยแสง พนั.ซบร.กรม สน.๑๒ ๑๑๕๐๕๐๐๐๔๒๔๕๑ นำยสิบชั้นต้น ส.อ.

๔ ปกรณ์ พวงมำลัย มว.ซบร.สน.๑ กอง สพบ.พล.ร.๔ ๑๕๑๐๑๐๐๓๙๑๓๘๘ นำยสิบชั้นต้น ส.อ.

รวมนำยสิบชั้นต้น         ๔  นำย

ตรวจถูกต้อง

ผบ.มว.ซบร.สน.๑ กอง สพบ.พล.ร.๔

               ร .อ.

( สำรินทร์    กันทำ )

ยศ-ชื่อ-สกุล

สนำมสอบ มว.ซบร.สน.๑ กอง สพบ.พล.ร.๔  วนัที่ ๒๕ มี.ค.๖๔ รอบที่ ๒ (๑๐๓๐ - ๑๒๐๐)  



ล ำดับ หน่วย Username หลักสูตร ลำยเซ็น กรรมกำรผู้คุมสอบ คะแนนรวม

๑ จ.ส.อ.พรีะพงษ์ จันทร์กระหรัด มทบ. ๓๒ ๓๕๒๐๓๐๐๓๖๖๓๕๔ นำยสิบอำวโุส จ.ส.อ.

๒ ส.อ.ธวชัชัย ปู่ย่ำ มทบ. ๓๒ ๑๕๒๐๖๐๐๐๕๙๒๙๘ นำยสิบชั้นต้น ส.อ.

๓ ส.อ.นนทวฒัน์ ยะหวัฝำย มทบ. ๓๒ ๑๕๒๙๙๐๐๗๓๙๒๒๕ นำยสิบชั้นต้น ส.อ.

รวมนำยสิบอำวโุส   ๑  นำย

รวมนำยสิบชั้นต้น ๒  นำย

ตรวจถูกต้อง

สนำมสอบ มว.ซบร.สน.๑ กอง สพบ.พล.ร.๔   วนัที่ ๒๕ มี.ค.๖๔ รอบที่ ๔ (๑๕๐๐ - ๑๖๓๐)  

ยศ-ชื่อ-สกุล

               ร .อ.

( สำรินทร์   กันทำ )

ผบ.มว.ซบร.สน.๑ กอง สพบ.พล.ร.๔



ล ำดับ หน่วย Username หลักสูตร ลำยเซ็น กรรมกำรผู้คุมสอบ คะแนนรวม

๑ จ.ส.อ.อภสิิทธ์ สถำน มว.ซบร.สน.๒ กอง สพบ.พล.ร.๔ ๑๕๖๐๓๐๐๐๑๗๒๓๙ นำยสิบอำวโุส จ.ส.อ.

๒ ส.อ.ชัยวรรณ เกตุวตัถำ มว.ซบร.สน.๒ กอง สพบ.พล.ร.๔ ๒๕๖๐๑๐๐๐๒๐๘๗๑ นำยสิบชั้นต้น ส.อ.

๔ ส.อ.ณัฐชัย ค ำฟู มว.ซบร.สน.๒ กอง สพบ.พล.ร.๔ ๑๕๖๐๑๐๐๒๕๔๘๒๒ นำยสิบชั้นต้น ส.อ.

๕ ส.อ.ทนงค์ศักด์ิ ยะบวิ มว.ซบร.สน.๒ กอง สพบ.พล.ร.๔ ๑๑๕๐๕๐๐๐๔๒๔๕๑ นำยสิบชั้นต้น ส.อ.

รวมนำยสิบชั้นต้น         ๓  นำย

รวมนำยสิบอำวโุส         ๑  นำย

ตรวจถูกต้อง

สนำมสอบ มว.ซบร.สน.๑ กอง สพบ.พล.ร.๔  วนัที่ ๒๙ มี.ค.๖๔ รอบที่ ๒ (๑๐๓๐ - ๑๒๐๐)  

ยศ-ชื่อ-สกุล

               ร .อ.

( สำรินทร์      กันทำ )

ผบ.มว.ซบร.สน.๑ กอง สพบ.พล.ร.๔



ล ำดับ หน่วย Username หลักสูตร ลำยเซ็น กรรมกำรผู้คุมสอบ คะแนนรวม

๑ ส.อ.เจตนิพทัธ์ ปำต๊ิบ พนั.ซบร.กรม สน.๑๒ ๑๑๐๐๒๐๐๕๖๐๓๖๘ นำยสิบชั้นต้น ส.อ.

รวมนำยสิบชั้นต้น         ๑  นำย

ตรวจถูกต้อง

( สำรินทร์   กันทำ )

ผบ.มว.ซบร.สน.๑ กอง สพบ.พล.ร.๔

               ร .อ.

สนำมสอบ มว.ซบร.สน.๑ กอง สพบ.พล.ร.๔  วนัที่ ๓๐ มี.ค.๖๔ รอบที่ ๑ (๐๘๓๐ - ๑๐๐๐)  

ยศ-ชื่อ-สกุล



ล ำดับ หน่วย Username หลักสูตร ลำยเซ็น กรรมกำรผู้คุมสอบ คะแนนรวม

๑ จ.ส.อ.เชำวทธิ์ มูลมำตย์ กอง สพบ.พล.ม.๑ ๒๕๖๐๑๐๐๐๒๐๘๗๑ นำยสิบอำวโุส จ.ส.อ.

๒ จ.ส.อ.พฒิุพงศ์ ลังกำร์พนิธุ์ มว.ซบร.สน.๑ กอง สพบ.พล.ร.๔ ๕๕๔๐๖๐๐๐๑๘๓๑๔ นำยสิบอำวโุส จ.ส.อ.

๓ จ.ส.อ.สิงหำ ศรีโพธิ์ มว.ซบร.สน.๑ กอง สพบ.พล.ร.๔ ๕๕๔๐๖๐๐๐๑๘๓๑๔ นำยสิบอำวโุส จ.ส.อ.

๔ ส.อ.กิตติศักด์ิ บญุสูง มทบ.๓๓ ๑๕๗๑๑๐๐๐๙๔๕๘๓ นำยสิบชั้นต้น ส.อ.

๕ ส.อ.อนุคม ตำค ำปญัญำ รพศ.๕ พนั.๒ ๑๕๒๑๑๐๐๐๓๒๔๐๕ นำยสิบชั้นต้น ส.อ.

๖ ส.อ.นภำ เหมือนนนท์ กอง สพบ.พล.ร.๖ ๑๓๔๑๖๐๐๑๕๖๕๒๑ นำยสิบชั้นต้น ส.อ.

รวมนำยสิบอำวโุส   ๓ นำย
รวมนำยสิบชั้นต้น         ๓  นำย

ตรวจถูกต้อง

( สำรินทร์    กันทำ )

ผบ.มว.ซบร.สน.๑  กอง สพบ.พล.ร.๔

สนำมสอบ มว.ซบร.สน.๑ กอง สพบ.พล.ร.๔  วนัที่ ๓๐ มี.ค.๖๔ รอบที่ ๒ (๑๐๓๐ - ๑๒๐๐) 

ยศ-ชื่อ-สกุล

               ร .อ.



ล ำดับ หน่วย Username หลักสูตร ลำยเซ็น กรรมกำรผู้คุมสอบ คะแนนรวม

๑ จ.ส.อ.ภญิโญ ดวงศิริ กรม ทพ.๓๒ ๓๕๕๐๖๐๐๒๑๙๓๘๑ นำยสิบอำวโุส จ.ส.อ.

รวมนำยสิบอำวโุส         ๑  นำย

ตรวจถูกต้อง

              ร .อ.

( สำรินทร์   กันทำ )

ผบ.มว.ซบร.สน.๑ กอง สพบ.พล.ร.๔

สนำมสอบ มว.ซบร.สน.๑ กอง สพบ.พล.ร.๔  รอบที่ ๓ (๑๓๐๐ - ๑๔๓๐)  วนัที่ ๓๐ มี.ค.๖๔

ยศ-ชื่อ-สกุล


