
 

 

 

ประกาศรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน 

คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ 

ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ  

เป็นนายทหารประทวน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 



ก ำหนดกำรสอบภำควิชำกำร 

ให้ผู้ที่มีสิทธิส์อบภำควชิำกำรมำด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้.- 

๑. สอบภำควิชำกำร  ในวันที ่ 19 มี.ค. 62 
- เวลำ  ๑๐.๐๐ น.   ให้ผู้ที่มีสิทธิส์อบ  มำรำยงำนตัว ณ   โรงพลศกึษำ  

พันบริกำร กองบริกำร กรมกำรทหำรช่ำง ค่ำยภำณุรังษี อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุร ี  
เพื่อรับฟังค ำชี้แจงกำรปฏิบัติในกำรสอบภำควิชำกำร และด ำเนินกำรด้ำนธุรกำร 
(หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมเวลำที่ก ำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์) 
 - สอบภำควิชำกำร  ตั้งแต่เวลำ  13.00  –  15.00 น. (เมื่อเริ่มท ำข้อสอบแล้ว 
ผู้ที่เข้ำห้องสอบช้ำกว่ำเวลำที่ก ำหนด 15 นำที จะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ) 

๒. กำรแต่งกำย 
 - เสื้อยืดแขนสั้นสีขำว กำงเกงวอร์มสีด ำ และรองเท้ำกีฬำ 
 - ส ำหรับทหำรที่ยังไมป่ลดฯ ให้แต่งกำยชุดเครื่องแบบ 

๓. สิ่งทีส่ำมำรถน ำเข้ำห้องสอบได ้
     - บัตรประจ ำตัวสอบ - บัตรประชำชน 
 - ปำกกำ   - นำฬิกำข้อมือแบบอนำล็อก (แบบเข็ม) เทำ่นั้น 
  

หมำยเหต ุ - ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบควำมถูกต้องของ  ชื่อ  –  สกลุ  และ
หมำยเลขประจ ำตัวสอบ    หำกไม่ถูกต้อง   หรือมีรำยกำรแก้ไข   ให้แจ้งที่หมำยเลข
โทรศัพท์ 032 – 337014  ต่อ  53125 หรือมำตดิตอ่ด้วยตนเองที่  กองก ำลังพล 
กรมกำรทหำรช่ำง ค่ำยภำณุรังษี ในวันและเวลำรำชกำร 

 - ส ำหรับผู้ที่ใช้หนังสือรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำวิชำทหำร  
ชั้นปีที่ 3 ยื่นสมัครสอบคัดเลือกฯ แทน หนังสือส ำคัญทำงทหำร (สด.8) และหนังสือ
ส ำคัญประจ ำตัวแสดงวิทยฐำนะ เมื่อผ่ำนกำรคัดเลือกให้บรรจเุข้ำรับรำชกำรแล้ว    
จะต้องน ำหนังสือส ำคัญทำงทหำร (สด.8) และหนังสือส ำคัญประจ ำตัวแสดงวิทยฐำนะ 
ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ มำยื่นต่อ กรมกำรทหำรช่ำง ก่อนวันที่ 3 มิถนุำยน 2562  ซึ่ง
เป็นวันบรรจุเข้ำรับรำชกำร และหำกไม่สำมำรถน ำหลักฐำนดังกล่ำวมำยื่นภำยใน
วันเวลำที่ก ำหนด กรมกำรทหำรช่ำง ขอตดัสิทธิ์ในกำรบรรจเุข้ำรบัรำชกำร และจะ
ท ำกำรเรียกบุคคลอะไหล่เข้ำมำบรรจเุข้ำรับรำชกำรแทนต่อไป 



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

๑๐๐๑ นาย เดชาทร เจริญภักดี

๑๐๐๒ นาย ตนตระการ ชาวหญาแพรก

๑๐๐๓ นาย วโรดม อําพันทอง

๑๐๐๔ นาย วัฒนศาสตร จูกระโทก

๑๐๐๕ นาย อนวัช ศรีชู

๑๐๐๖ นาย สิทธา บุญจันทร

๑๐๐๗ นาย ณัฐนนท ไทยภักดี

๑๐๐๘ นาย สมปอง ทัพฤาชัย

๑๐๐๙ นาย ภาคภูมิ ตะนุ

๑๐๑๐ นาย อรรถชัย จันชวย

๑๐๑๑ นาย อิทธิชัย แกวกาญ

๑๐๑๒ นาย สาธิต จําปาทอง

๑๐๑๓ นาย อภิเดช ศรีสระนอย

๑๐๑๔ นาย วิวัฒนะ ดวงจันทร

๑๐๑๕ นาย ภูริณัฐ บูชา

๑๐๑๖ นาย เทพฤทธิ์ ปองภัย

๑๐๑๗ นาย ศิริโชค ขาวฤกษ

๑๐๑๘ นาย ชาญณัฏฐ กล่ําเทศ

๑๐๑๙ นาย รณภูมิ จินดาวงศ

๑๐๒๐ นาย จิรานุวัฒน กาวิลเครือ

๑๐๒๑ นาย รัฐศักดิ์ จันทาแลว

๑๐๒๒ นาย พงศพัฒน อุทธัง

๑๐๒๓ นาย ชลพรรธน ปาโม

๑๐๒๔ นาย รัญชน ทะราช

๑๐๒๕ นาย ธนะวิทย ฐิติเมธีสมบัติ

๑๐๒๖ นาย ภานุพงษ บุญโต

๑๐๒๗ นาย รัตนพงษ หนอนอย

ประจําปงบประมาณ 2562

ตําแหนง ชางกลโรงงาน

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ยศ - ชื่อ - สกุล



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๑๐๒๘ นาย นิติพล วัดสิงห

๑๐๒๙ นาย วรพล ดีฉาย

๑๐๓๐ นาย เมธาชัย โยธินรัตนกําธร

๑๐๓๑ นาย จําเริญ บังเกิดสุข

๑๐๓๒ นาย นคินทร วรรณศรี

๑๐๓๓ นาย นิสิต ปานะบุตร

๑๐๓๔ นาย ศรัณย ผลไพศาลศักดิ์

๑๐๓๕ นาย อภิสิทธิ์ ไทยปยะ

๑๐๓๖ นาย จตุรพร จอมคํา

๑๐๓๗ นาย กิตติชัย แกวกาคํา

๑๐๓๘ นาย เมธี บัวอาจ

๑๐๓๙ นาย สุริยา ทับขํา

๑๐๔๐ นาย นราพงษ ทวีทรัพย

๑๐๔๑ นาย วีรภัทร คชชาง

๑๐๔๒ นาย ศุภกิตติ์ จันทรศรี

๑๐๔๓ นาย สราวุธ หงษโต

๑๐๔๔ นาย อัษฎา เกียรติเปรมปรีดิ์

๑๐๔๕ นาย วิระพงษ วงสา

๑๐๔๖ นาย กิตติพงษ คําวัง

๑๐๔๗ นาย ภาณุวัฒน สายเพ็ชร

๑๐๔๘ นาย ประเสริฐศักดิ์ เพชรประพันธ

๑๐๔๙ นาย ณภัทรพงศ วิจิตรมงคลการ

๑๐๕๐ นาย วรชาติ สนม

๑๐๕๑ นาย เดชาธร บุญสุข

๑๐๕๒ นาย ยุทธนา โพธิ์สุวรรณ

๑๐๕๓ นาย ปริญญา เหมมณี

๑๐๕๔ นาย อจลวิชญ ประเสริฐอัมพร

๑๐๕๕ นาย เกรียงศักดิ์ จันสําเร็จ

๑๐๕๖ นาย ภานุวัฒน บัวเรือง

๑๐๕๗ นาย ชัยรัตน ลามกระโทก

๑๐๕๘ นาย ภาณุพันธ สมโรย

๑๐๕๙ นาย ฤทธิพล อิทธิฤทธิ์



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๑๐๖๐ นาย นที สรางแกว

๑๐๖๑ นาย กุลพงษ จันทินมาธร

๑๐๖๒ นาย นัฐวุฒิ รุงงาม

๑๐๖๓ นาย สราวุธ ทองนวล

๑๐๖๔ นาย เปรม วรรณไชย

๑๐๖๕ นาย ธีระ เทพพิทักษ

๑๐๖๖ นาย สุรวัฒน วิสโยภาส

๑๐๖๗ นาย ณัชพงศ ปนวงค

๑๐๖๘ นาย รัชชานนท คงเกตุ

๑๐๖๙ นาย เมริกันต สิทธิยศ

๑๐๗๐ นาย ชาติชาย เสนหา

๑๐๗๑ นาย ดิเรก พานทอง

๑๐๗๒ นาย มงคล คําดี

๑๐๗๓ นาย พัฒนายุ ขําหลง

๑๐๗๔ นาย วัชรินทร สีแจ

๑๐๗๕ นาย ปฏิพัทธ รอดบํารุง

๑๐๗๖ นาย สิทธิพร สมวงษ

๑๐๗๗ นาย ชนกันต ชูสกุล

๑๐๗๘ นาย สหัสวรรษ กิ่งนอก

๑๐๗๙ นาย สัญญารัก สุโภภาค

๑๐๘๐ นาย พรชัย สายแสง

๑๐๘๑ นาย จตุรพร โกมุทพงษ

๑๐๘๒ นาย พัชรพล พานเพชร

๑๐๘๓ นาย ธนะพล จันทรงาม

๑๐๘๔ นาย อภิสิทธิ์ ศิริสุข

1085 นาย ศักดา จําปาซอนกลิ่น

พ.อ............................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

2001 นาย ธเนตร นามไว

2002 นาย ธีรพัฒน พิบูลพูนทวีสุข

2003 นาย ธานินทร ใชทอง

2004 นาย พชรพล แยมพวง

2005 นาย พิพัฒน การิสันติ

2006 นาย ภัทราวุธ แจงกิจ

2007 นาย ณัชสทิธิ์ ทรัพยเกตุ

2008 นาย ณัฐิวุฒิ รุงอโณทัยกุล

2009 นาย ณัฐวุฒิ พุทธทิพย

2010 นาย สรศักดิ์ ทวนประชุม

2011 นาย ณัฐชนนท พรหมรักษา

2012 นาย รัชพล ทวีมนูญ

2013 นาย กิชภากานต วงศทวีทรัพย

2014 นาย ภัทรพงษ หลวงชุมภู

2015 นาย สิทธิศักดิ์ โสหุรัตน

2016 นาย ปติภูมิ ปะละปก

2017 นาย กูเกียรติ แจมจํารัส

2018 นาย ปยวัฒน ชัยมูลชื่น

2019 นาย พีรพล วังบุญคง

2020 นาย เกียรติศักดิ์ จิตสมพงศ

2021 นาย กิตติธัช โพธิ์ศรี

2022 นาย โชคชัย สพานทอง

2023 นาย นันทวัฒน แสงแสน

2024 นาย พัฒนาการ ศุขเขษม

2025 นาย อาทิตย อินทรประเทือง

2026 นาย ไกรวิชญ พรหมณะ

2027 นาย ญาธิป ราชนิกร

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ 2562

ตําแหนง ชางกอสราง



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

2028 นาย อภิศักดิ์ กองแกน

2029 นาย ภาณุพงษ สายประสาท

2030 นาย วิทวัส เปลื่องชนะ

2031 นาย วิชญะ คลายคลิ้ง

2032 นาย สุทธิชัย สุทธหลวง

2033 นาย พุทธิพงศ ศรีสุวรรณ

2034 นาย กฤษณะ แจมแจง

2035 นาย ทรงพล หนูคลาย

2036 นาย กฤษฎา เจริญสุข

2037 นาย จักรพรรดิ์ จิตรชวลิตวงศ

2038 นาย อทิรัตน หาวปนคํา

2039 นาย พีระพล วังกุม

2040 นาย ปฏิคม วิศวลิขิตศิลป

2041 นาย ธีรยุทธ เมฆโปธิ

2042 นาย วิชัย เข็มเงนิ

2043 นาย วิศรุต ขวดแกว

2044 นาย รณภูมิ จันทคาม

2045 นาย จิรวัฒน เพชรานนท

2046 นาย กฤติน หมั่นกิจ

2047 นาย กีรติ หินชีระนัน

2048 นาย กฤตธัช สิทธิเจริญ

2049 นาย ศิริวุฬห ยวงสอน

2050 นาย วงศกร ฐิตะโภคา

2051 นาย เสฏวุฒิ ฟกขํา

2052 นาย สรศักดิ์ บุญรอด

2053 นาย ตอศักดิ์ แกวเถาว

2054 นาย อิทธิชัย ใหมแปลง

2055 นาย กิตติศักดิ์ ชีพสมทรง

2056 นาย เกียรติศักดิ์ จําปา

2057 นาย ธนภูมิ เก้ือเดช

2058 นาย พงศกร แปงหอม

2059 นาย ณัฐนนท สุพรรณดิษฐ



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

2060 นาย พงศกร รัตนชัย

2061 นาย สุรศักดิ์ โกมาศ

2062 นาย ณัฐพล ชูภู

2063 นาย ฆีราวัฒน วงษเอก

2064 นาย จิรวัฒน อินผูก

2065 นาย ธนโชติ อรุณโรจน

2066 นาย พงศกร ตันตระกูล

2067 นาย ศุภกร โพธิ์ทอง

2068 นาย วชิรพล วรฉัตร

2069 นาย วรงกรณ บรรพตาธิ

2070 นาย อนุชา อุทัยเต

2071 นาย อัศวิน อินทรกําจร
2072 นาย ชัยยนันท อนันตะกูล

2073 นาย จักรพงษ ดีรักษา

2074 นาย วุฒิวงศ รุงคชพล

2075 นาย ภูมิสิริ พิมพจักร

2076 นาย อนุชา โสภาพ

2077 นาย กมลภพ เรืองจรูญ

2078 นาย ฐิติวัฒน บุญเลศิ

2079 นาย วินัย วรรณคํา

2080 นาย ฐิติกร ห้ินตั้ว

2081 นาย กฤษฎา นพรัตน

2082 นาย สิริราช จัดนอก

2083 นาย ชยางกูร เทพพิทักษ

2084 นาย ธวัชชัย พรมปญญา

2085 นาย สงกรานต พรมวัง

พ.อ............................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

3001 นาย นิรันดร หาญยิ่ง

3002 นาย คหบดี สุขนวล

3003 นาย ภาณุพล กองชาง

3004 นาย อรรถพล จันดา

3005 นาย ธีรยุทธ สารการ

3006 นาย ธีรนันทน จันทรบูรณ

3007 นาย ภวิศ โตเอ่ียม

3008 นาย ธนภัทร ยิ้มนอย

3009 นาย อัครชัย อุนเรือน

3010 นาย ทนง สาลีโภชน

3011 นาย ดนุสรณ สารัตถกิจ

3012 นาย ผาศุก ทองเอ้ือ

3013 นาย อายุวัฒน ประสุทธิ์

3014 นาย ชุติพนธ นายะสุนทรกุล

3015 นาย ปราโมทย บุญดก

3016 นาย ธนวัฒน พรมเลิศ

3017 นาย ชิติพงษ จารุพันธ

3018 นาย ธรรมปพน เหลืองไพศาลกิจ

3019 นาย ธนพนธ ปญญานนท

3020 นาย ขจรศักดิ์ ติดญาติ

3021 นาย ปติภัทร สมาธิ

3022 นาย ปทมากร สุขทาพะยา

3023 นาย รัฐธรรมนูญ นวลนิ่ม

3024 นาย ภูวนาถ รักราม

3025 นาย ปยะเดช ชูทอง

3026 นาย ภูรินท สงสะนะ

3027 นาย ธนพล ชุมจิตร

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ 2562

ตําแหนง ชางเชื่อม



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

3028 นาย ภราดร สวุรรณกร

3029 นาย ณัฐกร ถนอมจิตร

3030 นาย จีรศักดิ์ คงธนพิทักษ

3031 นาย พีรศิลป รัตนะเอ่ียม

3032 นาย ธรรศชัยพัฒน คํามะ

3033 นาย มลฑณ ชุนฬหวานิช

3034 นาย ชานนท วงษาเคน

พ.อ............................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

4001 นาย เอกชัย สมคําเพชร

4002 นาย พงษศิริ ตนทัพไทย

4003 นาย อุทัย ศรชัย

4004 นาย ศรัณย คําไล

4005 นาย นวพล นิติปยรัตน

4006 นาย นัทธพงศ วงศสริิวัฒนกุล

4007 นาย เอกราช เพ็ชรนิล

4008 นาย ชนาคร นันทะวงค

4009 นาย อิทธิรัตน เหล็กหลอ

4010 นาย กิตติธัช กองจันดา

4011 นาย วินิธา เหมือนทอง

4012 นาย อดิศร สเวหาด

4013 นาย โรมรันดร วงษอรุณ

4014 นาย พลกฤต ยลอนันต

4015 นาย ทัตพงศ บางขัน

4016 นาย วีรวัฒน ซอนทอง

4017 นาย ธนกร แซตัน

4018 นาย เศรษฐพงษ คํามุงคุณ

4019 นาย พิชิต เกตุจําปา

4020 นาย ธงชัย สืบอ่ํา

4021 นาย ฤทธิเดช ฮองกุล

4022 นาย ธีรภัทร สรอยสวัสดิ์

4023 นาย รัตนชัย ตั้งศริชิัยชนะ

4024 นาย อัมฤทธิ์ มะโนราช

4025 นาย วัชรชัช นวลปลั่ง

4026 นาย สมรักษ ฮาดทักษวงศ

4027 นาย สิริทัศน เอกรัตนชัยสกุล

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ 2562

ตําแหนง ชางไฟฟา



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

4028 นาย ชัยณรงค ชูเสือหึง

4029 นาย นิกร สอศักดิ์ศรี

4030 นาย สุธีระ บุญนิสสัย

4031 นาย ฐาปกรณ มณฑาทิพย

4032 นาย ภานุวัช แพงดี

4033 นาย ศุภกร มงคลแกว

4034 นาย ชินาธิป ศาลานิยะธรรม

4035 นาย ศราวุธ เคียงวงค

4036 นาย วศันธร ทองมาลี

4037 นาย จิรวัฒน พึ่งแตง

4038 นาย อัคคณัฐ รื่นเกษม

4039 นาย จิรวัฒน สุขพวง

4040 นาย จตุพร เลิศกาญจนศักดิ์

4041 นาย ธงชัย เดชรักษา

4042 นาย ธนพัต ปญญาไว

4043 นาย ปยะณัฐ ชิณจักร

4044 นาย ศิวกร แยมสําราญ

4045 นาย รัฐศาสตร จินดาสอน

4046 นาย มนู แคลวคลาด

4047 นาย ธนพัฒน แสงเทียน

4048 นาย กันณเขตต เปรมชาติ

4049 นาย ชนายุทธ ภุมรินทร

4050 นาย กฤษรินทร นวมอําพันธ

4051 นาย สุทธิภัทร โอภาสเพ่ิมพงศ

4052 นาย นิพิฐพนธ ทองขาว

4053 นาย บัญชา แกนเดียว

4054 นาย สุฐาวนนท เพ็ชรมีศรี

4055 นาย นาวิน ชัยศิลป

4056 นาย ปพนสรรค สอนเพ็ชร

4057 นาย ณัฐวุฒิ ทุมบาล

4058 นาย อภิศักดิ์ จันทรวิจิตร

4059 นาย เศรษฐศิริ พูนโตนด



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

4060 นาย ชินดนัย เปงบุญมา

4061 นาย วรเมธ ปราบพาล

4062 นาย โชติชวาล ฟอนโคกสูง

4063 นาย สิทธินันท โสหุรัตน

4064 นาย อภิวิชญ จอมแกว

4065 นาย ธีรภัทร นาคสีดี

4066 นาย อชิตพล คําภีระ

4067 นาย สรวิศ เอ่ียมบัวหลวง

4068 นาย ณธพงศ ขนามภัก

4069 นาย มงคล ดุจดา

4070 นาย ณัฐพร สาลีงาม

4071 นาย สุวิชชา มากมิตร

4072 นาย พิเชษฐ เหมสุข

4073 นาย ยศพล มีสัตย

4074 นาย ธนภัทร บุบผา

4075 นาย กิตติ หรี่เรไร

4076 นาย จิรศักดิ์ เกลี้ยงปราณีต

4077 นาย สิทธิพล ทุมนอก

4078 นาย อนุภัทร มีนคร

4079 นาย ธเนศวร คงจันทร

4080 นาย กิตติพัฒน ซิ้มเจริญ

4081 นาย กฤษฎา กุศล

4082 นาย อุดมศักดิ์ เกตุสอาด

4083 นาย จักรภพ กาญจนแสงชัย

4084 นาย ลอมพงษ แกวจุย

4085 นาย สําคัญ สมราง

4086 นาย ณัชพล ดวงดี

4087 นาย วีรพล ออกราโชติ

4088 นาย พันธกานต บัวศรี

4089 นาย อธิวัฒน สิงหงาม

4090 นาย เฉลิมชัย หมั่นการไร

4091 นาย พชรคุณ บําเพ็ญรัตน



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

4092 นาย ณัฏฐชานนท ชื่นพิทักษ

4093 นาย ภูณยุส เจิมขุนทด

4094 นาย ศิรคุณ พัชรหทัย

4095 นาย มงคล ทุงมน

4096 นาย ภูวนันท ไชยโย

4097 นาย บุญเสริม หงษทอง

4098 นาย ชลาพันธุ อยูออน

4099 นาย เนติพงษ ประจวบวัน

4100 นาย ธนกฤต สวางปุก

4101 นาย วรโชติ ขําสวัสดิ์

4102 นาย ชนะชล เขียวนุย

4103 นาย ทยากร เธียรภัทรา

4104 นาย ปถวี สังวร

4105 นาย สุเมธ แกวคัลณา

4106 นาย จตุรงค ขําซื่อ

4107 นาย ประจักษ ลิบูลย

4108 นาย ธนาทิตย กองสิงห

4109 นาย ธนากรณ ชัยภูมูล

4110 นาย วีรยุทธ ปานแดง

4111 นาย วัชรพงษ เพ็งคลาย

4112 นาย ภาณุพงศ เตชเกรียงไกรกุล

4113 นาย วิทวัส หนูแดง

4114 นาย ธนาคม สิงหพา

4115 นาย กิตติธัช น้ําทิพย

4116 นาย ศุภสัณฑ ทองจา

4117 นาย อาทิตย อํานาจครุฑ

4118 นาย เตวิช ยอดขัน

4119 นาย สิริวัฒน พิทักษหิรัญพงศ

4120 นาย ธีระพงศ แซงราชา

4121 นาย ปฏิพันธ บุญทาวงค

4122 นาย พลวัฒน แสนศิลป

4123 นาย ทศพล ขุนณรงค



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

4124 นาย วุฒิชัย ทาธิมงคล

4125 นาย ลัทธพล เบาะดา

4126 นาย ปราชพล ดวงศรี

4127 นาย ภัคพล พุมเผอืก

4128 นาย ชัยชาญ ตุนวัน

4129 นาย อนันทศักดิ์ สุระคําแหง

4130 นาย ภาสกร อนันตพรรค

4131 นาย นภัส รอดชุม

4132 นาย วรายุส สีแพง

4133 นาย ธนดล ผลมาตย

4134 นาย จตุพล สงิหะ

4135 นาย ภาคภูมิ กันธิยะ

4136 นาย ณัฐวุฒิ บุญวงค

4137 นาย กฤติธี นอยสุวรรณ

4138 นาย อภิสิทธิ์ อินนิมิตร

4139 นาย วรศิลป เนียมศรี

4140 นาย เมธิชัย ภูศรี

4141 นาย นันทกรณ ไทรทองคํา

4142 นาย พงศยศ ลอกสิกรวัฒนา

4143 นาย พิเชฐ เพ็ชรรัตน

4144 นาย เกียรติเกรียงไกร ประกอบผล

4145 นาย ธนากร แกวมา

4146 นาย ฐาปกรณ แกนมี

4147 นาย ณัฐวุฒิ นาคจีนวงษ

4148 นาย ณัฐพงษ อํานวยชัย

4149 นาย ปุณภัฒร เทพศรี

4150 นาย กิตติภณ ทองภักดี

4151 นาย นพดล น่ิมมณี

4152 นาย ศุภวิชญ เกตุลา

4153 นาย เกียรติศักดิ์ แซเติ๋น

4154 นาย วรพล ทองสวัสดิ์

4155 นาย ไอซ ชาญกิจ



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

4156 นาย วัชระ บุญประสพ

4157 นาย วีรภัทร ทองกิตติกุล

4158 นาย ภัทรวรรธน อนันต

4159 นาย วีระพงษ กวั้งนก

4160 นาย ภานุวัฒน มาตรวังแสง

4161 นาย สรศักดิ์ ไหวพริบ

4162 นาย วรวิทย ขาวนวล

4163 นาย อัครชัย ใจขาน

4164 นาย จิรพงศ กรเพชร

4165 นาย กิตติชัย อาดชนะปาน

4166 นาย นภัสดล เย็นทรวง

4167 นาย ณัฐวัตร ขันนาค

4168 นาย วสนัต ดวงภกัดีรัมย

4169 นาย ศุภกร เหมือนจินดา

4170 นาย พัชนุสรณ เศรษฐรัสมิ์

พ.อ............................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

5001 นาย วีรภัทร คํากอนแกว

5002 นาย ศุภไชย แกวศิริ

5003 นาย ธนกาญจน พาทัน

5004 นาย ชยาทิต รัตนพรกุล

5005 นาย ทัพไทย ถนอมบุญ

5006 นาย ทัพพสาร ตะยะ

5007 นาย อาทิตย จันทรเขียว

5008 นาย สุภัทรชัย ทองเติม

5009 นาย ธนากร ศรีสุวรรณ

5010 นาย ธนกฤต วัดตาล

5011 นาย เจษฎา ดาวเรือง

5012 นาย ปฐวิกร ตรีสิริเกษม

5013 นาย นที เจี้ยมกวน

5014 นาย ศุภกร เขียวชะเอม

5015 นาย พิชุตม ศรีสวาง

5016 นาย ชัยวุฒิ สุวรรณนัจศิริ

5017 นาย ชัชชัย โภชนพันธ

5018 นาย โชคชัย ฤทธิปญญา

5019 นาย ปนัส แกวมูล

5020 นาย วรพันธ จันทรเปา

5021 นาย ชนัญู รัตนหิรัญ

5022 นาย ธนศักดิ์ มีทรัพย

5023 นาย กฤษฎา เพชรกาศ

5024 นาย สุรศักดิ์ บุญเรือง

5025 นาย ธนกฤต ศรีธาราวนิช

5026 นาย ดนุสรณ วงษประเสริฐ

5027 นาย สุทัศน จันทรหอม

5028 นาย ธนากร บรรเทาวงษ

5029 นาย ศิริฉัตร ฉัตรทอง

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ 2562

ตําแหนง ชางยนต



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

5030 นาย ภานุพงศ ชาติไทย

5031 นาย กิตติพงศ ฝนนิมิตร

5032 นาย ภาณุพงศ บุญเชิด

5033 นาย วันเฉลิม สุขแสงศรี

5034 นาย มณฑล บัวศรี

5035 นาย ภาสกร พงศสวัสดิ์

5036 นาย มงคล กุศลสวัสดิ์

5037 นาย ภัทรกร ปวงงาม

5038 นาย ธนกฤต อุตตโม

5039 นาย สุเมธ จินดาโชติ

5040 นาย ปยราช นามบัณฑติ

5041 นาย เขมทัต ราชตุ

5042 นาย ปริญญากร สุวรรณรักษา

5043 นาย ธนพล เมืองเกษม

5044 นาย ธนพล ศิริผล

5045 นาย ศุภากร หลีสุวรรณ

5046 นาย วัศพล ศรีรักษ

5047 นาย อธิราช เชียงแสงทอง

5048 นาย พงศระพี สมพิทักษ

5049 นาย โสภณ แจงคาํ

5050 นาย สุธิพงษ ลอมในเมือง

5052 นาย รมณเทพ มวงใหม

5053 นาย ณัฐพงษ พลหาญ

5054 นาย พัลลพ คดัชะ

5055 นาย ศรัณญ คงกระพันธ

5056 นาย พิริยะ สุภาพ

5057 นาย วรุฒม เหลืองออน

5058 นาย ฤทธิชัย สมสอน

5059 นาย อนุพงศ กันทะวงค

5060 นาย คุณากร เวชยางกูล

5061 นาย ธนวัชร เมืองไทย

5062 นาย พงศกร มะเริงสิทธิ์

5063 นาย เฉลิมพงษ ฉิมออง
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5064 นาย ธนาพร ตุมทอง

5065 นาย วรวัฒน จุยศรีแกว

5066 นาย สุรเกียรติ เต็กสุวรรณ

5067 นาย ชานน อยูคชลักษณ

5068 นาย วรพงศ พาพิมล

5069 นาย จิรศักดิ์ จูเมฆา

5070 นาย สุรพงษ พรายงาม

5071 นาย ชยกร โพธิ์แกว

5072 นาย วุฒิกร กาบูลย

5073 นาย สุทธิเกียรติ พรหมเชื้อ

5074 นาย มานัส ดาสุวรรณ

5075 นาย เฉลิมชัย ใหมผึ้ง

5076 นาย ศราวุฒิ ไกรเทพ

5077 นาย อนุสรณ สะแม

5078 นาย นฤดล แปลสุข

5079 นาย ณรงค จันทรหอม

5080 นาย สิทธิกร ฤทธิเดช

5081 นาย พีระพงศ จุลชาติ

5082 นาย ชัยณรงค เศรษฐรัตน

5083 นาย ณัฐวุฒิ วาระจันทโน

5084 นาย ดัสนัย ครุธไทย

5085 นาย เกียรติยศ โรจนทนงค

5086 นาย ธีรศักดิ์ บํารุง

5087 นาย ทรงพล อัมพวัน

5088 นาย ศุภณัฐ เกตุแยม

5089 นาย สันติพงษ นาคชุม

5090 นาย สนธยา จันทะพาหะ

5091 นาย ธนากร เพียกขุนทด

5092 นาย วศิน ปนวงศรอด

5093 นาย เดชาธร โควอารีย

5094 นาย ศราวุธ ตัวตั้ง

5095 นาย ณรงคฤทธิ์ ธูปหอม

5096 นาย ภูวดล โชติชวง

5097 นาย ธีรวัฒน พลจันทร
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5098 นาย ภาณุพงศ ตุยปญญา

5099 นาย พงษพัฒน ปาดศรี

5100 นาย ธีรศักดิ์ อางคาํ

5101 นาย สุริยาธร ผลาผล

5102 นาย วรพล ดลสา

5103 นาย พีรพงศ มีอยู

5104 นาย อภินัทธิ์ ออนคง

5105 นาย คมพิสิษฐ ชื่นพิทักษ

5106 นาย อนันตชัย นอกตาจั่น

5107 นาย วัชระ โซเงนิ

5108 นาย สรวิชญ นามงาม

5109 นาย วุฒิชัย อุตรส

5110 นาย วสันติ์ เทวะเส

5111 นาย พีระพล สั่งสอน

5112 นาย อมรเทพ วองวงศอารี

5113 นาย ชยุต คุมครอง

5114 นาย เจษฎา พระแกว

5115 นาย เกียรติชัย ไทยสนธิ

5116 นาย เกษมศักดิ์ ทิมเถ่ือน

5117 นาย นิพันธ ประเสริฐสุข

5118 นาย นัฐพล สิทธิเจริญ

5119 นาย พีรพล อุดมผล

5120 นาย กิตติกร ศริิสงค

5121 นาย ศรศิลป ศรีบุตตา

5122 นาย เหรียญชัย จันทรเจิม

5123 นาย อภิชัย จินาวงค

5124 นาย ราชเพชร จันทรเทศ

5125 นาย ทศพร เทพทอง

5126 นาย จอมพล ทวมจันทร

5127 นาย ลิขิต พรมภาพ

5128 นาย บุรินทร ดานคงรักษ

5129 นาย ทศพล จันทรเกตุ

5130 นาย นครินทร ขวัญสกุล

5131 นาย ภาณุวัฒน แอผัด



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

5132 นาย เทิดพงศ สังขสุวรรณ

5133 นาย จิรภัทร ศิริคําหอม

5134 นาย วุฒิชัย ตรีเศยีร

5135 นาย อนุชา บุตรดี

5136 นาย ภาณุ มานะ

5137 นาย ศิลปชัย นุนเกตุ

5138 นาย ทรงเกียรติ พฤษพนม

5139 นาย วีระพล พันธุ

5140 นาย พรหม บุญยาราช

5141 นาย ธีรพงษ ภาคนะถา

5142 นาย นฤดล แกอินทร

5143 นาย ทศพร เอกรงค

5144 นาย ธีรภัทร ศรีสาหราย

5145 นาย ณัฐพงศ สมราง

5146 นาย อดิเทพ วงคาํหาญ

5147 นาย อุดมศักดิ์ องอาจ

5148 นาย พีรภัทร ศรีนิยม

5149 นาย พงศกร เสนาวนา

5150 นาย อภิเดช อธรรมระชะ

5151 นาย สมจินต บํารุงศรี

5152 นาย ไวกูณฐ อนันตกลิ่น

5153 นาย พัฒนพงษ พลางคะ

5154 นาย วิมล อินทศร

5155 นาย จตุรวิทย จันทรเดี่ยว

5156 นาย อมรศักดิ์ หอมกลิ่น

5157 นาย ธนากร สุขจันทร

5158 นาย ณัฐพล ปานทอง

5159 นาย ณัฐดนัย ศิริเลิศลักษณา

5160 นาย สรวิชญ รักยงค

5161 นาย พงศพันธ ไกแกว

5162 นาย พงศพัทธ ไกแกว

5163 นาย ชาญณรงค ปานดี

5164 นาย สหัสวรรษ เวชศิริ

5165 นาย ภิเษก สายยืด
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5166 นาย ภัทรภณ ทิพยเหรียญ

5167 นาย อนุรักษ พวงศิริ

5168 นาย ธนพล สมบัติ

5169 นาย เถลิงรัฐ ธัญปราณีตกุล

5170 นาย พรชัย กาสีวงค

5171 นาย วสันต เอโกบล

5172 นาย ประสิทธิ์ชัย เกตุมอญ

5173 นาย อนวัช ดาทองงอน

5174 นาย เจนณรงค บุศดา

5175 นาย อรรถชัย คาํควร

5176 นาย วีรพล ดาราช

5177 นาย ธนากรณ ศรีวิชัย

5178 นาย ฉัตรมงคล ตันยองเฮง

5179 นาย บรรพวุฒิ บริบูรณรัตน

พ.อ............................................................. กรรมการฯ/เลขานกุารฯ


