
 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน 

เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) เหล่า ช. 

ให้หน่วยในส่วนก าลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

(ภาควิชาการ) 



ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติ 

 ให้ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ มารายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป ดังนี้.- 

 - กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย วันที่ 20 กุมภำพันธ์ ๒๕62 

  -> รายงานตัว 

       => ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี เวลา 0600  
  -> เริ่มท าการทดสอบ 

       => ณ สนามหญ้าหน้า บก.กช. ตั้งแต่เวลา 0630  แบ่งเป็น 3 สถานี ได้แก่ 
   1. ดันพื้น 2 นาที  
   2. ลุกนั่ง 2 นาที  
   3. ว่ิง 2 กิโลเมตร  
  -> สิ่งท่ีต้องน ามา 

       => บัตรประจ าตัวสอบ ,บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวทหาร และ
ปากกา 

  -> การแต่งกาย 

       => เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาว กางเกงกีฬาขาสั้นสีด า และรองเท้าผ้าใบ 

 

 - กำรสอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 - 22 กุมภำพันธ์ ๒๕62 

  -> รายงานตัว   
     => ณ  ลานรวมพล  หน้ากองพันนักเรียน  โรงเรียนทหารช่าง  

กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี เวลา 0800 (ผู้ท่ีไม่มารายงานตัวตามวันเวลาท่ีก าหนด จะไม่
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)  
   ล าดับที่     1 – 150       วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 
   ล าดับที่ 151 – 300       วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 

  -> สิ่งท่ีต้องน ามา 

       => บัตรประจ าตัวสอบ , บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวทหาร และ
ปากกา 

  -> การแต่งกาย 

       => ชุดสุภาพ เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสขีาว , กางเกงขายาวสีด า (งดกำงเกงยนีส์)  
และรองเท้าหุ้มส้น 

       => ส าหรับทหารท่ียังไม่ปลดประจ าการ แต่งกาย ชุดเครื่องแบบฝึกพับแขน  
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 - กำรตรวจร่ำงกำย วันที่ 21 - 22 และ 25 กุมภำพันธ์ ๒๕61 

  -> รายงานตัว   
     => ณ  โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เวลา 0800 – 0830 เพื่อรับฟังค าชี้แจงใน

การปฏิบัติ โดยล าดับการเข้ารับการตรวจร่างกาย มีดังนี้.- 
   ล าดับที่ 201 – 300       วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 
   ล าดับที่     1 – 100       วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 

   ล าดับที่ 101 – 200       วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 

  -> สิ่งท่ีต้องน ามา 

       => บัตรประจ าตัวสอบ , บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวทหาร , 
ปากกา และ เงินสด 690 บำท (เตรียมให้พอดี) 
  -> การแต่งกาย 

       => ชุดสุภาพ เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสขีาว , กางเกงขายาวสีด า (งดกำงเกงยนีส์)  
และรองเท้าหุ้มส้น 

       => ส าหรับทหารท่ียังไม่ปลดประจ าการ แต่งกาย ชุดเครื่องแบบฝึก      
 



1 ๕ นาย ภาณุวัฒน นพรัตน

2 ๖ นาย อดิเทพ วงคําหาญ

3 ๗ นาย ธนกฤต เฟองบริบูรณ

4 ๑๐ นาย จิรวัฒน เปยมพรอม

5 ๑๓ นาย พิชานนท เข็มจันทร

6 ๑๕ นาย วษิณุ ปานณรงค

7 ๑๖ นาย ภาณุพงษ บุตรเลิศวเิศษฐีฐะ

8 ๑๘ นาย ชวกร ดลโสภณ

9 ๑๙ นาย เจษฎากร อุบัติ

10 ๒๐ นาย ยุทธชัย สีทา

11 ๒๑ นาย สันติ เหลนปก

12 ๒๔ นาย ภาณุมาส แยมเนตร

13 ๒๕ นาย เจษฎา ดาวเรือง

14 ๒๘ นาย นัทธพงศ ศรีวิลัย

15 ๒๙ นาย ณัฐพันธ ลีพิลา

16 ๓๑ นาย วทิวัส เปลื่องชนะ

17 ๓๒ นาย อนุชา อุทัยเต

18 ๓๓ นาย อธิวัฒน ตนสาย

19 ๓๔ นาย กิตติวฒัน ทับสี

20 ๓๕ นาย พิพัฒน ตันประเสริฐ

21 ๓๖ นาย เมธาวัตร เช้ือสุข

22 ๓๘ นาย สพล สุขแกว

23 ๓๙ นาย สุชาครีย ดูมาที

24 ๔๖ นาย ชนภัทร ฟกแกว

25 ๔๗ นาย กิตติศักดิ์ โพธิ์งาม

26 ๔๘ นาย จิรวัฒน ออนจันทร

27 ๕๑ นาย กฤษฎา ขําสุวรรณ

28 ๕๒ นาย ณัฒพล โตวเจียว

29 ๕๓ นาย ธรรมภณ แถมมี

30 ๕๔ นาย วนัชาติ ปยภัณฑ

31 ๕๗ นาย จักรกฤษณ ชมเชย

32 ๕๙ นาย เกียรติศักดิ์ วงษวิจิตต

33 ๖๐ นาย วรุณ พรมเมืองคุก

34 ๖๑ นาย จุลดิส สอนจันทร

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบคดัเลือกทหารกองหนุนเขารับการสอบคดัเลือกเปนนายทหารประทวน 

ประจําปงบประมาณ 2562
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35 ๖๓ นาย ชาญณรงคเดช ลิ้มรสเจริญดี

36 ๖๖ นาย นิติภูมิ ลําดับศรี

37 ๖๗ นาย ทิวากร ตุมทอง

38 ๗๒ นาย ยุทธปฐน ฤทธิ์แรงกลา

39 ๗๓ นาย รณชัย สุโรพันธ

40 ๗๕ นาย ธนพัฒน จําปาหอม

41 ๗๗ นาย ธวชั แซปง

42 ๗๘ นาย ธนพล เมืองเกษม

43 ๗๙ นาย หิรัญพจน วิจิตรบรรจง

44 ๘๐ นาย ณัชพล จริยะปญญา

45 ๘๑ นาย พงศพล โพธิ์พล

46 ๘๓ นาย อภิสิทธิ์ สุวรรณศิลป

47 ๘๔ นาย พีระพัฒน สรอยดอน

48 ๘๕ นาย เจตนณรงค ชุนถนอม

49 ๘๖ นาย ชวัลวิทย ดุริยะชีวนิ

50 ๘๗ นาย สาธิต จันทรแกว

51 ๙๐ นาย อรรถพล จันดา

52 ๙๑ นาย ธนพนธ จําปาดี

53 ๙๒ นาย กฤตธัช สิทธิเจริญ

54 ๙๓ นาย ขวัญชัย ศรีวรรักษ

55 ๙๔ นาย อดุลย มณีนวล

56 ๙๕ นาย เกียรติศักดิ์ ชายอีด

57 ๙๖ นาย แผนดิน หัสโร

58 ๙๘ นาย พัชรพงษ บัวงาม

59 ๙๙ นาย อระวิณ อําพันทอง

60 ๑๐๑ นาย วัชรกร มากสิน

61 ๑๐๓ นาย วรากร สุขสมพงษ

62 ๑๐๔ นาย ผดุงเดช ชัยโชค

63 ๑๐๕ นาย ตะวัน ฉิ่งแกว

64 ๑๐๖ นาย สราวุธ ทับทิม

65 ๑๐๘ นาย ศราวุฒิ พานตรี

66 ๑๐๙ นาย ทินกร วงษถาวร

67 ๑๑๐ นาย ธนันชัย จันทรลอย

68 ๑๑๑ นาย วัชระ เถาแตง

69 ๑๑๒ นาย จารุวิชญ ชมภูพันธ

70 ๑๑๔ นาย ประดิทรรศณ สุภาโชค

71 ๑๑๕ นาย กันทรากร มณีวรางกูร
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72 ๑๑๖ นาย อดิศักดิ์ หมื่นสังข

73 ๑๑๙ นาย วริสต พรหมดนตรี

74 ๑๒๐ นาย ศุภชัย บํารุงกูล

75 ๑๒๑ นาย พลภัทร กาญจนฤทธิ์

76 ๑๒๓ นาย โสภณ ประสมศรี

77 ๑๒๕ นาย กิตติกร ศิริสงค

78 ๑๒๘ นาย สุกรี หาระโคตร

79 ๑๒๙ นาย ดนุสรณ โสภา

80 ๑๓๐ นาย อัสนี สงสี

81 ๑๓๑ นาย ผดุงพล โพธิเงนิ

82 ๑๓๒ นาย ซือไลมัน บินมะ

83 ๑๓๓ นาย พงศพันธ เทืองผล

84 ๑๓๔ นาย วรเมธ ปราบพาล

85 ๑๓๖ นาย ภานุวัฒน สิงหจุย

86 ๑๔๒ นาย วีระวัฒน ศรีจริยา

87 ๑๔๕ นาย นพดล นิ่มมณี

88 ๑๔๖ นาย ทรงพล ลําดวน

89 ๑๔๗ นาย สิริทัศน เอกรัตนชัยสกุล

90 ๑๔๘ นาย ภาณุพงค สมสกุล

91 ๑๔๙ นาย ภูมิภัส คงจันทร

92 ๑๕๑ นาย วิศรุต ฉายะยันต

93 ๑๕๒ นาย ชนันธร จําปาดี

94 ๑๕๔ นาย ปวริศ ศรีคํา

95 ๑๕๕ นาย วิษณุ เต็มนอง

96 ๑๕๘ นาย ธนากร พงษทอง

97 ๑๕๙ นาย ราเมศ นุชอุดม

98 ๑๖๐ นาย วีรพงศ บรรเทิง

99 ๑๖๑ นาย พีรพัฒน ทวีถาวร

100 ๑๖๗ นาย ทนานนท ไพบูลย

101 ๑๖๘ นาย เกรียงศักดิ์ จูธารี

102 ๑๖๙ นาย สุรเกียรติ เต็กสุวรรณ

103 ๑๗๔ นาย พิเชษฐ ขัดวงศ

104 ๑๗๕ นาย นัฏฐพล ราชหงษ

105 ๑๗๗ นาย จีรพันธุ ตันสมรส

106 ๑๗๙ นาย นพพล สลับเขียว

107 ๑๘๐ นาย อมรเทพ หลิมพลอย

108 ๑๘๑ นาย ยอดธง เดชาฤทธิ์
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109 ๑๘๓ นาย วิศรุต มูลสวัสดิ์

110 ๑๘๕ นาย ณรงค เทียนภู

111 ๑๘๗ นาย วชิรยรรยง สติตรง

112 ๑๘๙ นาย คมกริช ศรีอุบล

113 ๑๙๐ นาย โกสิทธิ์ แกวใสทับ

114 ๑๙๒ นาย นิติพงษ สิทธิกุล

115 ๑๙๔ นาย บรรจงศักดิ์ ปานมา

116 ๑๙๗ นาย ภูวดล น้ําจันทร

117 ๑๙๘ นาย เจษฎา สากระแสร

118 ๑๙๙ นาย ชัยณรงค วัฒนภานนท

119 ๒๐๐ นาย วสันต มวงจีน

120 ๒๐๑ นาย ศักรินทร มีมานาน

121 ๒๐๒ นาย ธีรพงษ คําสุข

122 ๒๐๕ นาย ปฐมพร แกอินทร

123 ๒๐๖ นาย กิตติศักดิ์ บริบูรณวิรีย

124 ๒๐๗ นาย คณิศร บุตะเขียว

125 ๒๐๘ นาย ณัฐดนัย สวิง

126 ๒๐๙ นาย พิเชษฐ สวสัดินาม

127 ๒๑๑ นาย มงคล แจงตรง

128 ๒๑๔ นาย ยอดชาย นาคประสงค

129 ๒๑๕ นาย คงประพันธ กําจรเกียรติกุล

130 ๒๑๗ นาย บุญฤทธิ์ ลิ่มตระกูล

131 ๒๑๙ นาย นวตั นันทะเพชร

132 ๒๒๐ นาย พันธกานต บัวศรี

133 ๒๒๓ นาย สงกรานต ไกรศรีบวร

134 ๒๒๔ นาย ทศพร ตั้นสกุล

135 ๒๒๖ นาย ณัฐวุฒิ พรหมประสิทธิ์

136 ๒๒๘ นาย นุพล พูลสวัสดิ์

137 ๒๒๙ นาย แซน สุขสมบูรณ

138 ๒๓๓ นาย ธนโชติ มาเผื่อน

139 ๒๓๖ นาย กิตติธัช มั่นชาวนา

140 ๒๓๙ นาย ชัชวาล ศรีลาพันธ

141 ๒๔๕ นาย พงศธร วังมะนาว

142 ๒๔๗ นาย วรวัช คําดี

143 ๒๔๘ นาย ณพคมเดช เดชธนู

144 ๒๔๙ นาย ยศรวิน ฟูกลิ่น

145 ๒๕๒ นาย รัตนะ เจริญสุข
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146 ๒๕๔ นาย สุรนาถ สระศรี

147 ๒๕๕ นาย ปยศักดิ์ บุญลอม

148 ๒๕๗ นาย ปฐมพล เครือบุดดี

149 ๒๕๘ นาย ภาณุวัฒน บุตรภักดี

150 ๒๖๓ นาย ชัยภัทร เสียงเสนาะ

151 ๒๖๕ นาย พิทักษ เพ็งวิภาค

152 ๒๖๖ นาย นรเศรษฐ ศรีนวลปาน

153 ๒๖๗ นาย เอกพล จําเนียรกูล

154 ๒๖๙ นาย ธนากรณ ใจหมั่น

155 ๒๗๐ นาย ตะวัน ศรีเมฆ

156 ๒๗๒ นาย ศุภรัตน จีนเหลียง

157 ๒๗๓ นาย ขวัญมงคล คเชนทรชัย

158 ๒๗๔ นาย กีรติ หินชีระนัน

159 ๒๗๖ นาย ธนพล ศรีสวัสดิ์

160 ๒๗๗ นาย รมณเทพ มวงใหม

161 ๒๗๘ นาย จีรชัย ทรงกฤษ

162 ๒๗๙ นาย ฐิติวัฒน กรรทมาศ

163 ๒๘๐ นาย อนันต นาคเพชร

164 ๒๘๓ นาย ปฏิญญา สุขขวัญ

165 ๒๘๔ นาย กิตติศักดิ์ เหมือนแกว

166 ๒๘๖ นาย ธรรมนูญ สุธาพจน

167 ๒๘๗ นาย ภาณุพงค ดึกภุมรินทร

168 ๒๘๘ นาย สหรัฐ มาลาพล

169 ๒๘๙ นาย ภาณุวัฒน รอดภู

170 ๒๙๐ นาย ธัษพร จิรภัทรากร

171 ๒๙๓ นาย มรุต เกตไชโย

172 ๒๙๕ นาย สิวัสม จินะชัย

173 ๒๙๖ นาย เสฏฐวุฒิ กิตติกาญจนานันท

174 ๒๙๗ นาย ภาณุวัฒน เกลี้ยงทอง

175 ๒๙๘ นาย วุฒพิร ไตรชมพูนรินท

176 ๒๙๙ นาย สุชัจจ ระวิวรรณ

177 ๓๐๒ นาย วัชรินทร เกตุมี

178 ๓๐๓ นาย ตรีเพชร มีคติธรรม

179 ๓๐๕ นาย อัษฎาวุธ ออนดํา

180 ๓๐๖ นาย ภาณุพงศ คนรํา

181 ๓๐๗ นาย วสันต เอโกบล

182 ๓๐๘ นาย ชานนท สุระถา
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183 ๓๐๙ นาย มงคลชัย หนูคลาย

184 ๓๑๐ นาย ทิวากร ขุนเพชร

185 ๓๑๓ นาย พีรภัทร บุญศรีภูมิ

186 ๓๑๔ นาย ธวชัชพงษ หวายสันเทียะ

187 ๓๑๗ นาย อลงกต คําภาเขียว

188 ๓๑๘ นาย ธนพล คําโนนกอก

189 ๓๑๙ นาย สุนิพัฒน จุลศรี

190 ๓๒๐ นาย อัถพล เจริญสุข

191 ๓๒๒ นาย ณัฐพงศ รัตนบุรี

192 ๓๒๘ นาย อุมบุญ แซเลา

193 ๓๓๑ นาย ณัฐวุฒิ บางจาก

194 ๓๓๒ นาย ทนุศักดิ์ อินทคํา

195 ๓๓๓ นาย อําพล พันธุบุญมี

196 ๓๓๕ นาย ศุภกานต ศรีเดช

197 ๓๓๖ นาย ดวงตะวัน ทับงาม

198 ๓๓๘ นาย ศิลา อินใจ

199 ๓๔๐ นาย ธนวัฒน ชวยมณี

200 ๓๔๒ นาย ภาณุวัฒน แจมพลาย

201 ๓๔๓ นาย ชนุตร ตุลกิจ

202 ๓๔๗ นาย ดนุพล งามเสนห

203 ๓๔๘ นาย จิรายุทธ ทองดวง

204 ๓๔๙ นาย จารชน พันธุโพธิ์

205 ๓๕๓ นาย พงษศิริ กาดลังกา

206 ๓๕๕ นาย ไพบูลย ศรีสุข

207 ๓๕๗ นาย วิษณุ เนียมเตียง

208 ๓๖๐ นาย พีรวชั คงธานี

209 ๓๖๒ นาย ยุทธการ แซะอาหลี

210 ๓๖๖ นาย ภาณุวัฒน สวัสดี

211 ๓๖๙ นาย ชนาธิป นิยม

212 ๓๗๓ นาย ประทักษ ไชยรัชต

213 ๓๗๔ นาย โสทร มีศรีผอง

214 ๓๗๖ นาย วันเฉลิม เงางาม

215 ๓๗๘ นาย อนุสรณ จอมพุทรา

216 ๓๗๙ นาย ปนพงศ ขําปลอด

217 ๓๘๔ นาย อิทธิพล สี่หมื่น

218 ๓๘๙ นาย ศิริพงษ ตาปราบ

219 ๓๙๐ นาย โยธนิท ทรงโคตร
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220 ๓๙๓ นาย ชีระวิทย งามประเสริฐเดชา

221 ๓๙๕ นาย ศตวรรษ สุวตัร

222 ๔๐๗ นาย ไวยเทพ แกวทอง

223 ๔๐๘ นาย ณัฐพล ทองหลํา

224 ๔๐๙ นาย พีระพัฒน หนูขาว

225 ๔๑๑ นาย ปรวิทย เขียวจีน

226 ๔๑๓ นาย อดิศักดิ์ ยานาอะตี

227 ๔๑๗ นาย ปริญญา สําราญวงศ

228 ๔๑๙ นาย วิระชัย บุญนาค

229 ๔๒๑ นาย รัชตชานนท ประสงคสุข

230 ๔๒๒ นาย เฉลิมพล กอกําเกศ

231 ๔๒๓ นาย ดาวิษ พูลทอง

232 ๔๒๔ นาย อนันต อายหนู

233 ๔๒๖ นาย มนัสพงษ สุวรรณชาตรี

234 ๔๒๗ นาย ปรีชา พูลเกษม

235 ๔๒๘ นาย ณัตินัย ธิอวน

236 ๔๓๐ นาย ศิริพงษ พรมสูง

237 ๔๓๑ นาย อชิรสิทธิ์ พันธุเขียว

238 ๔๓๒ นาย อัษฎา ใหมสุวรรณ

239 ๔๓๕ นาย ศิรชัช ทองพูล

240 ๔๓๗ นาย ชนกภัทร กันสิงห

241 ๔๓๙ นาย ธนพร ศรีสวัสดิ์

242 ๔๔๑ นาย เมธี คําพาสุข

243 ๔๔๓ นาย ชัยวัฒน กุลากุล

244 ๔๔๔ นาย ณัฐกิตติ์ ปานจินดา

245 ๔๔๕ นาย พงศกร ดาศรี

246 ๔๔๖ นาย จีรวัฒน เอียดผักแวน

247 ๔๔๘ นาย ศิลา นวมทนงค

248 ๔๕๐ นาย ธีรพล แกวเมืองทอง

249 ๔๕๓ นาย บุลากร ฮวบขํา

250 ๔๕๕ นาย นราธิป ติยะบุตร

251 ๔๕๗ นาย เสวตฉัตร บุญสุข

252 ๔๖๐ นาย ศราวุฒ พรมเมือง

253 ๔๖๑ นาย อาซีด หมัดอะดั้ม

254 ๔๖๓ นาย เกียรติศักดิ์ มูลคา

255 ๔๖๕ นาย อําพุ ถนอมจิต

256 ๔๖๗ นาย ธีรนัย ประสพสุข
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257 ๔๖๘ นาย ธุวานนท ชัยนิกูล

258 ๔๖๙ นาย มุสตอปา เจะมะ

259 ๔๗๐ นาย ธเนศพล ศรีสวน

260 ๔๗๙ นาย สมเกียรติ พันธุมี

261 ๔๘๑ นาย สมศักดิ์ ฮุนตระกูล

262 ๔๘๓ นาย สุรณัฐ รมเย็น

263 ๔๘๔ นาย อานนท นกอินทรี

264 ๔๘๕ นาย ศุภกิจ สีเลา

265 ๔๘๗ นาย จตุพร นาบุญ

266 ๔๘๘ นาย ณรงคฤทธิ์ แจงกระจาง

267 ๔๘๙ นาย พงษสิทธิ์ อ่ําไธสง

268 ๔๙๐ นาย พงศพิสุทธิ์ โมครัตน

269 ๔๙๒ นาย ภานุเดช บริบูรณ

270 ๔๙๕ นาย ชินวัฒน พีระพันธ

271 ๔๙๖ นาย พงศธร เสนาะล้ํา

272 ๔๙๘ นาย สันติภาพ เทพสวสัดิ์

273 ๕๐๐ นาย ธวชัชัย สายสินธุ

274 ๕๐๒ นาย สุรชัย พัฒนพิบูลย

275 ๕๐๕ นาย เจษฎา ศิริมาศ

276 ๕๐๗ นาย ประชา ชูชมช่ืน

277 ๕๐๘ นาย มาณพ แสนคําภา

278 ๕๐๙ นาย ธรรมรัตน ประสานนาม

279 ๕๑๒ นาย อนุชา บุตรดี

280 ๕๑๕ นาย อิสเรศ โสพรรณ

281 ๕๑๖ นาย กมล พวงมาลัย

282 ๕๑๗ นาย ธีระพงษ แกวขาว

283 ๕๑๘ นาย เกียรติศักดิ์ เขียวหอม

284 ๕๑๙ นาย ทวีศักดิ์ จําปานา

285 ๕๒๐ นาย ฤทธิเกียรติ์ เจียนโพธิ์

286 ๕๒๑ นาย ไชยวัฒน สุวรรณรัตน

287 ๕๒๒ นาย เกียรติเกรียงไกร กองแสนแกว

288 ๕๒๓ นาย สุริยา กาเงนิ

289 ๕๒๔ นาย ปรัชญา รอดภาษา

290 ๕๒๖ นาย ธีรภัทร กลับคุณ

291 ๕๒๗ นาย วีรวัฒน ผางดวงดี

292 ๕๒๙ นาย อนุวัตร ประดับศิลป

293 ๕๓๓ นาย สีหราช จันทอง
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294 ๕๓๖ นาย ภวิศ โตเอ่ียม

295 ๕๓๘ นาย อัครพล โลหนู

296 ๕๔๐ นาย ฉัตรชัย นกขุนทด

297 ๕๔๔ นาย รัฐพงษ ศรีนนท

298 ๕๔๖ นาย วัชรากร ผองใส

299 ๕๔๗ นาย พงศธร ภิวัฑฒนันท

300 ๕๔๘ นาย กัมพล เพ่ิมคํา

        พล.ต. ................................................................................   ประธานกรรมการฯ


