
ประกาศรายชื่อกำลังพลที่มสีิทธเิข้ารับการทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงานด้านกำลังพล 
ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (รายชื่อเพ่ิมเติม) 

    

 ตามที่ กรมกำลังพลทหารบก จัดการทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงานด้านกำลังพล ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น กรมกำลังพลทหารบก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ฯ  
ครั้งที่ ๒ (รายชื่อเพิ่มเติม) กำหนดวัน เวลา ในการทดสอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบฯ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ  
  ๑.๑ เข้ารับการทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงานด้านกำลังพล ผ่านระบบ e-learning ของ
กรมกำลังพลทหารบก (https://dop-learning.rta.mi.th/) ณ ที่ตั้งหน่วย หรือสถานที่ปฏิบัติงานของ 
ผู้เข้ารับการทดสอบ ตามวันเวลาที่กำหนด โดยข้อสอบมีจำนวน ๗๕ ข้อ ใช้เวลาทดสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 
สามารถทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว  
  ๑.๒ ผู้ใดไม่เข้ารับการทดสอบฯ ภายในกำหนด วัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์  
 ๒. กำหนดการทดสอบฯ ครั้งที่ ๒ (รายชื่อเพ่ิมเติม) ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕  

วันเวลาสอบ หนว่ยที่เข้ารับการทดสอบ 
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๑๐๐ - ๑๒๓๐ กพ.ทบ., ทภ.๒, ทภ.๔, กช., กบ.ทบ., นรด., นสศ., พล.ป.,  

ยศ.ทบ., ศบบ., ศสพ., สพ.ทบ., สส. 

 ๓. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู ้ฯ ครั้งที่ ๒  (รายชื่อเพิ่มเติม) จำนวน ๔๖ นาย 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๔. เกณฑ์ผ่านการทำการสอบประเมินผลจริง (สอบครั้งที่ ๒) 

o  นายทหารสัญญาบัตร เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๗๐ 
o  นายทหารประทวน เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๖๐ 

 ๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยผู้ผ่าน
การทดสอบฯ ครั้งที่ ๒ สามารถพิมพ์บัตรประจำตัว/หนังสือรับรองความรู้ จากระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 
   
 

 

ตรวจถูกต้อง 
               (ลงชื่อ) พ.อ.โกวิท  บุญยกิจโณทัย  
                          (โกวิท   บุญยกิจโณทัย) 
                              ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                             ๗ / ต.ค. / ๒๕๖๕ 
 

https://dop-learning.rta.mi.th/


ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. คะแนน

1 พ.อ.หญิง อัจฉรา ทองอู๋ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๒

2 พ.ต. อุทัย บุตรรัตน์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๓

3 ร.อ. คณิน ภาคจิตต์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๒

4 จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ พุ่มค า กพ.ทบ. กพ.ทบ. 62

5 พ.ต. เฉลิมพร เทียมทอง ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ ทภ.๒ 61

6 จ.ส.อ. อมรรัตน์ ขจรจิตร์ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ทภ.๒ ๕๘

7 จ.ส.อ. สมภพ ส าเริง ทภ.๒ ทภ.๒ 53

8 จ.ส.ท. พงศธร ดอนกระจ่าง ทภ.๒ ทภ.๒ 51

9 จ.ส.ต. ธนรรณพ วังคะฮาด รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ทภ.๒ ๕๗

10 ส.ท. ณัฐวุฒิ ช้อนขุนทด ทภ.๒ ทภ.๒ 51

11 ส.ท. จตุพล ถึกมา ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ ทภ.๒ 64

12 ส.อ. ธนพิชญ์ อินตา ม.๓ พัน.๑๓ ทภ.๓ 65

13 ส.ท. สุรศักด์ิ เมืองมูล ม.๓ พัน.๑๓ ทภ.๓ 78

14 ส.ท. พงศกร หม่ืนหาวงศ์ ม.๓ พัน.๑๓ ทภ.๓ 75

15 พ.ต.หญิง กัญญณัช ตรีพงศ์ รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ทภ.4 51

16 จ.ส.อ. ชลชาติ สุวรรณมณี กกพ.ทน.๔ ทภ.๔ 56

17 จ.ส.อ. สิทธิศักด์ิ อินทโชติ กกพ.ทน.๔ ทภ.๔ 70

18 จ.ส.ต. ชูเกียรติ พวงอินทร์ กกพ.ทน.๔ ทภ.๔ 65

19 ส.อ. กฤตนัย ไชยสุภา กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๑

20 ส.ท. ศุภวิทย์ อุตส่าห์ พัน.สร.กรม สน.พล.ร.๑๕ ทภ.๔ 76

21 ร.ท. ประภากร รินลา ช.พัน.๓ กช. 55

22 ส.อ. ศรัณย์ ทองใย กช. กช. 51

23 ส.ต. ธัญพิสิษฐ์ ต้ังประเสริฐ กช. กช. 82

24 ร.อ. นรัฎ ช่ืนเกิด กบ.ทบ. กบ.ทบ. 67

25 ร.อ. ลาภนิรันดร์ ชุตินธรารักษ์ กบ.ทบ. กบ.ทบ. 71

26 ร.ต. กฤษณเดช วิเชียร กบ.ทบ. กบ.ทบ. 85

27 ส.ต.หญิง สุนิสา บางบุตร กบ.ทบ. กบ.ทบ. 58

28 ร.ท. นที ภิญโญธรรมากร นรด. นรด. 56

29 ร.ต. กรีฑา มากต่าย พล.รพศ.๑ นสศ. 65

30 ส.อ. สิทธิภักด์ิ สีกระสอน รพศ.๕ นสศ. 52

31 ร.ท. ธิติวัฒน์ มูลศรี พล.ป. พล.ป. 67

32 ร.ท. มนตรี อยู่เย็นดี รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 53

33 จ.ส.อ. ลิขสิทธ์ิ พลอยสีข า รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 75

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนก ำลังพล 

รอบเก็บตก วันท่ี 1๒ ต.ค. ๖๕ เวลำ 110๐ - ๑23๐ (1 ช่ัวโมง 30 นำที)

ผ่ำนระบบออนไลน์ คร้ังท่ี 2 ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ (รำยช่ือเพ่ิมเติม)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. คะแนน

34 จ.ส.อ. อ านาจ แสงอาทิตย์ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 80

35 จ.ส.อ. ธีรยุทธ์ หะยีอาแว รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 54

36 พ.ต. จิรกิตต์ เงินมาก ศบบ. ศบบ. 75

37 ร.อ. ธงชัย บุญอินทร์ ศบบ. ศบบ. 58

38 พ.อ. อมรชัย ลือชา ศสพ. ศสพ. 95

39 ส.อ. จิรายุทธ ขวัญเมือง สพ.ทบ. สพ.ทบ. 58

40 ส.อ. กิตติศักด์ิ เล่ือมสุทธิ สพ.ทบ. สพ.ทบ. 73

41 ร.อ. น้ ามนต์ เหมาะสิงห์ ส.๑ พัน.๑๐๒ สส. 99

42 จ.ส.อ. วีรยุทธ ปราบเขต ส.๑ พัน.๑๐๒ สส. 81

43 จ.ส.ต. สุจินต์ สายอาทิตย์ สส. สส. 100

44 ส.อ. อดิศร งามเช้ือชิต ส.๑ พัน.๑๐๒ สส. 91

45 ส.อ. ธีรศักด์ิ เต็มเมือง ส.๑ พัน.๑๐๒ สส. 96

46 ส.ต. วิษณุ ทองเบ่ียง ส.๑ พัน.๑๐๒ สส. 99

ส ำเนำถูกต้อง

(ลงช่ือ) พ.อ.หญิง อรยา  พลูทรพัย์

(อรยำ   พูลทรัพย์)

นำยทหำรปฏิบัติกำร ประจ ำ กพ.ทบ.

๕ / ต.ค. / ๒๕๖๕


