
 

 

 

 

ประกาศรายชื่อบุคคลพลเรือน ทหารกองหนนุ 

ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ  

เป็นนายทหารประทวน 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

(โควตาประจ าปี) 



ก ำหนดกำรสอบภำควิชำกำร 

ให้ผู้ที่มีสิทธิส์อบภำควชิำกำรมำด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้.- 

๑. สอบภำควิชำกำร ในวันที ่   21    ธันวำคม    2561 
- เวลำ 10.00 น. ใหผู้้ที่มีสิทธิส์อบ มำรำยงำนตัว ณ โรงพลศึกษำ พันบริกำร    

กองบริกำร  กรมกำรทหำรช่ำง  ค่ำยภำณุรังษี  อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี เพื่อรับฟัง
ค ำช้ีแจงกำรปฏิบัติในกำรสอบภำควิชำกำร และด ำเนินกำรด้ำนธุรกำร  (หำกไมม่ำ
รำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์) 
 - สอบภำควิชำกำร  ตัง้แต่เวลำ  14.00 – 16.00 น.  
(เมื่อเริ่มท ำข้อสอบแลว้ ผู้ที่เข้ำห้องสอบช้ำกว่ำเวลำที่ก ำหนด 15 นำทีจะไม่อนุญำตให้
เข้ำห้องสอบ) 
 

๒. กำรแต่งกำย 
 - เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปกสีขำว  กำงเกงวอร์มสีด ำ  และรองเท้ำกีฬำ 
 

๓. สิ่งทีส่ำมำรถน ำเข้ำห้องสอบได ้
     - บัตรประจ ำตัวสอบ  

- บัตรประจ ำตัวประชำชน 
 - ปำกกำ    

- นำฬิกำข้อมือแบบอนำล็อก (แบบเข็ม)  เทำ่นั้น 
  

หมำยเหต ุ :  ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบควำมถูกต้องของ  ชื่อ  –  สกุล  และ
หมำยเลขประจ ำตัวสอบ   หำกไม่ถูกตอ้ง  หรอืมีรำยกำรแก้ไข  ให้แจ้งที่หมำยเลข
โทรศัพท์ 032 – 337014  ต่อ  53125 หรือมำตดิตอ่ด้วยตนเองที่ กองก ำลังพล 
กรมกำรทหำรช่ำง ค่ำยภำณรุังษี ในวันและเวลำรำชกำร 



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

๑๐๐๑ นาย ชัชวาล บําเรอจิต

๑๐๐๒ นาย เทอดเกียรติ ศรีนาค

๑๐๐๓ นาย นนทิเดช แปนประโคน

๑๐๐๔ นาย ปฏิภาณ อนขาว

๑๐๐๕ นาย วีระศักดิ์ โลกนุเคราะห

๑๐๐๖ นาย ธนวัฒน จันทรเพชร

๑๐๐๗ นาย กิจฐิต อุตมะธนากร

๑๐๐๘ นาย ณัฐวุฒิ แยมกล่ํา

๑๐๐๙ นาย ยุทธชัย สีทา

๑๐๑๐ นาย สรศักดิ์ นิลประเสิรฐ

๑๐๑๑ นาย ภาณุพงศ ขวัญมี

๑๐๑๒ นาย วีรชัย คําแกว

๑๐๑๓ นาย เปรมทัต ทองพุทธรักษ

๑๐๑๔ นาย ภาณุวัฒน บุตรภักดี

๑๐๑๕ นาย อรรถพล ตุมแกว

๑๐๑๖ นาย รัชชา ประดิษฐ

๑๐๑๗ นาย มณฑล เขียวเขิน

๑๐๑๘ นาย รณชัย สุโรพันธ

๑๐๑๙ นาย รุงโรจน เปยวนอย

๑๐๒๐ นาย ยสินทร นิธิเศรษฐทรัพย

๑๐๒๑ นาย ณัฐพล ญาณะแกว

๑๐๒๒ นาย พัชรพล แสงเทียน

๑๐๒๓ นาย พงศพิสุทธิ์ ทรงประโคน

๑๐๒๔ นาย พีชณัฐ คลายสุบรรณ

๑๐๒๕ นาย ชัยวัฒน นิ่มนวล

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)  

ประจําปงบประมาณ 2562

ตําแหนง เสมียน (อฉก.)



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๑๐๒๖ นาย พัฒนาการ ศุขเขษม

๑๐๒๗ นาย ศตวรรษ สังขผล

๑๐๒๘ นาย ปราณัท ชูวงศ

๑๐๒๙ นาย คณธัช สายบัวทอง

๑๐๓๐ นาย ธันวา หมั่นเพียรสุข

๑๐๓๑ นาย พลภูวัชร วิชัยวรสิทธิ์

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



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

๒๐๐๑ นาย พฤฆ ไชยเสน

๒๐๐๒ นาย สุวิชชา ถ้ําโคนทอง

๒๐๐๓ นาย ทรงพล งามเสนห

๒๐๐๔ นาย ไพรสุวรรณ อรรคทิมากูล

๒๐๐๕ นาย ชวนาส สุขดิษฐ

๒๐๐๖ นาย ปริทัศน เทศถูก

๒๐๐๗ นาย วรเมธ ปราบพาล

๒๐๐๘ นาย พงษกิจติ งามเจริญ

๒๐๐๙ นาย จิรวัฒน ศตพรไกรวัฒน

๒๐๑๐ นาย พัชร เนตรพิทูร

๒๐๑๑ นาย ชนานันท แสงทอง

๒๐๑๒ นาย ธัญวัฒน วงศแดง

๒๐๑๓ นาย ณัฐพงษ เลหกล

๒๐๑๔ นาย พัสกร ชํานิราชกิจ

๒๐๑๕ นาย ชวกร ดลโสภณ

๒๐๑๖ นาย สิทธิศักดิ์ การสูงเนิน

๒๐๑๗ นาย วรเมธ สายทอง

๒๐๑๘ นาย อดิศร สเวหาด

๒๐๑๙ นาย ณัฐพล พระเวก

๒๐๒๐ นาย เอกวิทย สมบูรณ

๒๐๒๑ นาย สิรวิชญ ชาวนรินทร

๒๐๒๒ นาย กิตติศักดิ์ นามทิพย

๒๐๒๓ นาย พิเชษฐ บุญแท

๒๐๒๔ นาย ชินกร นวลพลอย

๒๐๒๕ นาย ธนภัทร ถนอมนาค

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)  

ประจําปงบประมาณ 2562

ตําแหนง เสมียน (อจย.)

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



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

๓๐๐๑ นาย ภูริพัฒน คําพริ้ง

๓๐๐๒ นาย จักริน ไกรเพ็ชร

๓๐๐๓ นาย ภาคภูมิ เขียวหวาน

๓๐๐๔ นาย บุลากร พงษทอง

๓๐๐๕ นาย วรุตม ทรงวิลัย

๓๐๐๖ นาย อภิรักษ ลาภนิมิตรชัย

๓๐๐๗ นาย ปรเมษฐ ประสูตรนาวิน

๓๐๐๘ นาย จิณณวัตร รุงแจง

๓๐๐๙ นาย วาเลน คําตัน

๓๐๑๐ นาย อภิชาติ จูสิงห

๓๐๑๑ นาย นิติกร ศรีสวัสดิ์

๓๐๑๒ นาย อภิสิทธิ์ แพงสุข

๓๐๑๓ นาย ธนวัฒน มหาวีระรัตน

๓๐๑๔ นาย สุวิชา เนตรสุริวงค

๓๐๑๕ นาย ศักดิ์สิทธิ์ ศรีฤทธิ์

๓๐๑๖ นาย ณัฐวุฒิ สุขแจม

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)  

ประจําปงบประมาณ 2562

ตําแหนง สูทกรรม

ยศ - ชื่อ - สกุล

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



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

4001 นาย ภัทราวุธ แจงกิจ

4002 นาย ธีรพัฒน พิบูลพูนทวีสุข

4003 นาย สมชาญ ชูชีพ

4004 นาย ธเนตร นามไว

4005 นาย องกรณ ศรีโสภณ

4006 นาย ธานินทร ใชทอง

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)  

ประจําปงบประมาณ 2562

ตําแหนง ชางกอสราง

ยศ - ชื่อ - สกุล

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



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

5001 นาย วีรภัทร คํากอนแกว

5002 นาย สุธี บุญเคลือบ

5003 นาย พงศธร เมืองประเทศ

5004 นาย ภพธรรม วารีดี

5005 นาย พรหม บุญยาราช

5006 นาย สุรพงษ พรายงาม

5007 นาย ชนัญู รัตนหิรัญ

5008 นาย ชาญณรงค ปานดี

5009 นาย ธนาพร ตุมทอง

5010 นาย อุทัย ชางเพชร

5011 นาย กฤชนนท วรรณดี

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)  

ประจําปงบประมาณ 2562

ตําแหนง ชางยนต

ยศ - ชื่อ - สกุล

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


