
 

 

 

ประกาศรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน 

คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ 

ผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเขารับราชการ  

เปนนายทหารประทวน 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 



กําหนดการสอบภาควิชาการ 

ใหผูที่มีสิทธิ์สอบภาควิชาการมาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้.- 

๑. สอบภาควิชาการ  ในวันท่ี 23 มี.ค. 61 

- เวลา  ๑๐.๐๐ น.   ใหผูที่มีสิทธิ์สอบ  มารายงานตัว  
ณ   โรงพลศึกษา พันบริการ กองบริการ  กรมการทหารชาง  
คายภาณุรังษ ี  อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุร ี  เพื่อรับฟงคําชี้แจง
การปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ และดําเนินการดานธุรการ 
(หากไมมารายงานตวัตามเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์) 
 - สอบภาควิชาการ ตั้งแตเวลา 14.00 – 16.00 น.  
(เมื่อเริ่มทําขอสอบแลว ผูท่ีเขาหองสอบชากวาเวลาที่กําหนด 15 นาที
จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ) 

๒. การแตงกาย 

 - เสื้อยืดแขนสั้นสีขาว กางเกงวอรมสีดํา และรองเทากีฬา 

 - สําหรับทหารที่ยังไมปลดฯ ใหแตงกายชุดเครื่องแบบสนาม 

๓. สิ่งที่สามารถนําเขาหองสอบได 
     - บัตรประจําตัวสอบ  

- บัตรประชาชน 

 - ปากกา    

- นาฬิกาขอมือแบบอนาล็อก (แบบเข็ม)  เทานั้น 
  

หมายเหต ุ :  ใหผูสมัครสอบตรวจสอบความถูกตองของ  ชื่อ  –  สกุล  
และหมายเลขประจําตวัสอบ   หากไมถูกตอง  หรือมีรายการแกไข  ใหแจงที่
หมายเลขโทรศัพท 032 – 337014  ตอ  53125 หรือมาติดตอดวยตนเองที่ 
กองกําลังพล กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี ในวันและเวลาราชการ 



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

๑๐๐๑ นาย นที สรางแกว

๑๐๐๒ นาย กิจพิพัฒน หนูนันท

๑๐๐๓ นาย วัชรพล แกวเสน

๑๐๐๔ นาย เตชินท ชนสุข

๑๐๐๕ นาย พงษสิทธิ์ อุตมาตย

๑๐๐๖ นาย ณัฐวุฒิ นิระปะกะ

๑๐๐๗ นาย ภัทรขวัญ ฉาบสุวรรณ

๑๐๐๘ นาย วัฒนศาสตร จูกระโทก

๑๐๐๙ นาย จักรพันธ เกิดเหมาะ

๑๐๑๐ นาย ดําเนิน อุดกอน

๑๐๑๑ นาย รัฐศักดิ์ จันทาแลว

๑๐๑๒ นาย ชลพรรธน ปาโม

๑๐๑๓ นาย รัญชน ทะราช

๑๐๑๔ นาย ธนะวิทย ฐิติเมธีสมบัติ

๑๐๑๕ นาย วัชรินทร หวั่นใจ

๑๐๑๖ นาย นิรพนธ เพียรทอง

๑๐๑๗ นาย อรรถชัย จันชวย

๑๐๑๘ นาย เนรัญ สุขใจ

๑๐๑๙ นาย รัตนพล ไขมุกข

๑๐๒๐ นาย จิรศักดิ์ จําปาซอนกลิ่น

๑๐๒๑ นาย วรพล ดีฉาย

๑๐๒๒ นาย พัชรพล พานเพชร

๑๐๒๓ นาย วรชาติ สนม

๑๐๒๔ นาย สมปอง ทัพฤาชัย

๑๐๒๕ นาย สันติ ศิลาคํา

๑๐๒๖ นาย วุฒิกร บุตรวัตร

๑๐๒๗ นาย สหัสวรรษ วงคสาธิกุล

ประจําปงบประมาณ 2561

ตําแหนง ชางกล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ยศ - ชื่อ - สกุล



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๑๐๒๘ นาย ธีระ เทพพิทักษ

๑๐๒๙ นาย ชลธิศ พุสดี

๑๐๓๐ นาย ปรีชา สารศรี

๑๐๓๑ นาย ธนวัฒน ชวยมณี

๑๐๓๒ นาย กิตติชัย แกวกาคํา

๑๐๓๓ นาย สาธิต จําปาทอง

๑๐๓๔ นาย อิทธิศักดิ์ เนาสันเทียะ

๑๐๓๕ นาย พงศภัค คงมั่น

๑๐๓๖ นาย วรากร หอมช่ืน

๑๐๓๗ นาย ศราวุธ บุตตาแสง

๑๐๓๘ นาย ไกรวิชญ รองเนียม

๑๐๓๙ นาย อนุชา ยิ่งคงดี

๑๐๔๐ นาย ณัฐวัฒน ยะหัวฝาย

๑๐๔๑ นาย เทพฤทธิ์ ปองภัย

๑๐๔๒ นาย วิระพงษ วงสา

๑๐๔๓ นาย เกริกศักดิ์ มุขสง

๑๐๔๔ นาย วีรภัทร พัสกุล

๑๐๔๕ นาย จักรพงษ หนองนํ้า

๑๐๔๖ นาย รพินทร ประทีปชัย

๑๐๔๗ นาย เกียรติศักดิ์ พ้ัวลี

๑๐๔๘ นาย อภิวันทน ชาติสม

๑๐๔๙ นาย นัฐวุฒิ จูมเกตุ

๑๐๕๐ นาย พีระพงษ มีเนียม

๑๐๕๑ นาย ดนัย คําควร

๑๐๕๒ นาย กิตติพงษ คําวัง

๑๐๕๓ นาย รัชตพล ฤกษดี

๑๐๕๔ นาย อัครพล วังสติ

๑๐๕๕ นาย พงศพิสิฎ ทองทา

๑๐๕๖ นาย ปยมิตร คําเจี๋ย

๑๐๕๗ นาย อนุสรณ วงษวิลัย

๑๐๕๘ นาย นราพงษ ทวีทรัพย

๑๐๕๙ นาย กุลพงษ จันทินมาธร



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๑๐๖๐ นาย อรรถกร นิ่มนวล

๑๐๖๑ นาย สิริวัฒน ออนศรี

๑๐๖๒ นาย วัชรพงศ แสงกลา

๑๐๖๓ นาย ณัฐพล คําระหงษ

๑๐๖๔ นาย ภูวดล จันทรทิพย

๑๐๖๕ นาย พงษธร ปราสาทศรี

๑๐๖๖ นาย ณัฐวุฒิ ยิ้มสงวน

๑๐๖๗ นาย กิตติพล มุยสกุล

๑๐๖๘ นาย พชรพล พฤฑฒิกุล

๑๐๖๙ นาย ฤทธิ์พงษ ตะแกว

๑๐๗๐ นาย ธนาธิป ตะโกพร

๑๐๗๑ นาย ศักดิ์สยาม สีทา

๑๐๗๒ นาย อภิศิษย จูมจันทา

๑๐๗๓ นาย ธีระพล ศรีสารคาม

๑๐๗๔ นาย จิรพงษ รัตนประเสริฐ

๑๐๗๕ นาย พีรพงศ โฉมงาม

๑๐๗๖ นาย สุรยุทธ สิงคราช

๑๐๗๗ นาย ดํารงศักดิ์ สมุทรสถิตโสภณ

๑๐๗๘ นาย ศราวุฒิ อุนโพธิ์ดี

๑๐๗๙ นาย ณัฐวัตร สุขสําราญ

๑๐๘๐ นาย พีรดนย สุวรรณกร

๑๐๘๑ นาย ธนดล พรหมศร

๑๐๘๒ นาย เทวดา อิ่มประไพ

๑๐๘๓ นาย นิรันดร เชญชาญ

๑๐๘๔ นาย ธนกร ผานแผว

๑๐๘๕ นาย อรรถวุฒิ สมิงทัพ

๑๐๘๖ นาย ธนกร กันเลย

๑๐๘๗ นาย ธีรสุวัฒน คําเกิด

๑๐๘๘ นาย ธราพงษ เพชรศรี

๑๐๘๙ นาย ณัฐพล ทัศพันธ

๑๐๙๐ นาย พิเศกธิ์ อินพรหม

๑๐๙๑ นาย ยุทธนา จันทรอ่ํา



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๑๐๙๒ นาย จิตติพงษ แกวประสาร

๑๐๙๓ นาย พัฒนะ สวางศรี

๑๐๙๔ นาย พีรพล สงบวาจา

๑๐๙๕ นาย ธนพนธ เสริมสุขตอ

๑๐๙๖ นาย จิตรทิวัส เสตานุช

๑๐๙๗ นาย กฤษฎากร กิจวิจารณ

๑๐๙๘ นาย ธีรวัฒน มากนวน

๑๐๙๙ นาย อัษฎายุธ จันทภาโส

๑๑๐๐ นาย นคเรศ พงษพรหม

๑๑๐๑ นาย ชัยวุฒิ ทองเอม

๑๑๐๒ นาย อภิสิทธิ์ สุขจันทร

๑๑๐๓ นาย อิทธิวัฒน เฟองฟุง

๑๑๐๔ นาย ศักดิ์ชัย นุนชวย

๑๑๐๕ นาย สมบัติ มั่นคง

๑๑๐๖ นาย ธนงศกัดิ์ ศรีสงคราม

๑๑๐๗ นาย ธนาธร อธิกุลรัตน

๑๑๐๘ นาย วัชรพล ยิ่งบํารุง

๑๑๐๙ นาย พลศกร พาวงค

๑๑๑๐ นาย วิชัย ดอนพรมมะ

๑๑๑๑ นาย ชานนท ประวงค

๑๑๑๒ นาย รัฐภูมิ สุริยะโชติ

๑๑๑๓ นาย อลงกต ธิมะโน

๑๑๑๔ นาย กิตติคุณ ชีเรไร

๑๑๑๕ นาย ทักษิณ ถาทุมมา

๑๑๑๖ นาย ณัฐพงษ ขวัญมล

๑๑๑๗ นาย เอกชัย สีลา

๑๑๑๘ นาย อุดมพร รัตนประพันธ

๑๑๑๙ นาย ปุณณวิช จันทรเต็ม

๑๑๒๐ นาย จิตเกษม เพิ่มผล

๑๑๒๑ นาย ศุภกาญจน อินทรกรด

๑๑๒๒ นาย สุวัฒนชัย พวงสมบัติ

๑๑๒๓ นาย กฤตภาส เสอืจําศิลป



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๑๑๒๔ นาย ปวริศ สงัขวิภาส

๑๑๒๕ นาย อานุภาพ ประกอบกิจ

๑๑๒๖ นาย สัญญา อินทะชัย

๑๑๒๗ นาย ศุภกิจ รมโพรีย

๑๑๒๘ นาย ชยทัต สวนพานิชย

๑๑๒๙ นาย พิษณุ สังขฤกษ

๑๑๓๐ นาย วันชัย สดุเขียว

๑๑๓๑ นาย จีรศักดิ์ เนียมทอง

๑๑๓๒ นาย เกียรติศักดิ์ นิลบุตร

๑๑๓๓ นาย อัครพล สงคจันทร

๑๑๓๔ นาย มนัสชัย ศรีวัง

๑๑๓๕ นาย สุทิวัส พงษนอย

๑๑๓๖ นาย ธนวัฒน มาเจริญ

๑๑๓๗ นาย ภากร จินดาพร

๑๑๓๘ นาย ทรงพล ออนสิงห

๑๑๓๙ นาย วรัญู ถมปด

๑๑๔๐ นาย ธนาวุฒิ หาญละคร

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



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

๒๐๐๑ นาย ชลาธิป สวัสดิรักษา

๒๐๐๒ นาย วีระเทพ ศรีสา

๒๐๐๓ นาย ปยะณัฐ กุลพงษศิริ

๒๐๐๔ นาย ดวงดี คําหนอย

๒๐๐๕ นาย กิตติธัช โพธิ์ศรี

๒๐๐๖ นาย อภิสิทธิ์ กําจัดภัย

๒๐๐๗ นาย กฤติน หมั่นกิจ

๒๐๐๘ นาย กานตนิธิ สมหวัง

๒๐๐๙ นาย ภาณุเดช กุญแจนาค

๒๐๑๐ นาย ทินกร คูวิจิตรจารุ

๒๐๑๑ นาย ปยวัฒน ชัยมูลชื่น

๒๐๑๒ นาย พชรพล อนงคทอง

๒๐๑๓ นาย นราศักดิ์ พูลเทพ

๒๐๑๔ นาย พงศกร ตันตระกูล

๒๐๑๕ นาย ธนพล จรูญเรือง

๒๐๑๖ นาย ศุภกร เสงวั่น

๒๐๑๗ นาย สิทธิกร ล่ิมมั่น

๒๐๑๘ นาย ชาญชัย เผือกเจริญ

๒๐๑๙ นาย คิรินทร ทิวาวงษ

๒๐๒๐ นาย วรพงค มณีทอง

๒๐๒๑ นาย นัฐพงษ เจนธัญกรรม

๒๐๒๒ นาย ปรมัตถ คงแกว

๒๐๒๓ นาย สุรเชษฐ แสนสวัสดิ์

๒๐๒๔ นาย กฤษดา นวลพลับ

๒๐๒๕ นาย วทัญู เจริญสุข

๒๐๒๖ นาย ธานินทร ใชทอง

๒๐๒๗ นาย ณัฐชัย เพ็ชรไฝ

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ 2561

ตําแหนง ชางกอสราง



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๒๐๒๘ นาย ณัฐดนย เลิศธนอภิวงศ

๒๐๒๙ นาย พลสุธี แสนทม

๒๐๓๐ นาย นัฐธพงศ ขวัญทอง

๒๐๓๑ นาย ณัฐธัญ มงคล

๒๐๓๒ นาย ภูวดล นาเพชร

๒๐๓๓ นาย ชยันต จักรจันทร

๒๐๓๔ นาย เจตพัฒน รัตนประเวศน

๒๐๓๕ นาย ศุภสิทธิ์ นาคเรือง

๒๐๓๖ นาย อาคม อินทรยอด

๒๐๓๗ นาย ชัชวาล พรหมเทพ

๒๐๓๘ นาย สุริยะ วรรณะ

๒๐๓๙ นาย รัตนา หารไชย

๒๐๔๐ นาย ธนกร สทุาบุญ

๒๐๔๑ นาย ตะวัน สุทธหลวง

๒๐๔๒ นาย ธเนตร นามไว

๒๐๔๓ นาย สุนทร ทองมีขวัญ

๒๐๔๔ นาย กีรติ จันทิปะ

๒๐๔๕ นาย อัษฎาวุธ วิจิตร

๒๐๔๖ นาย จุรพล จันที

๒๐๔๗ นาย ธีรภัทร รักษเกลี้ยง

๒๐๔๘ นาย ศุภรัตน รัตนเทพี

๒๐๔๙ นาย ภานุชิต จนใจ

๒๐๕๐ นาย อุดมศักดิ์ ธรรมณี

๒๐๕๑ นาย นิสิทธิ์ นันตนวรัตนกุล

๒๐๕๒ นาย วิชาญ มูณีย

๒๐๕๓ นาย สิรวิชญ จันทระ

๒๐๕๔ นาย บุณวิก พวงมาลา

๒๐๕๕ นาย กฤษฎา กรดเกลา

๒๐๕๖ นาย อภิสิทธิ์ พันชมภู

๒๐๕๗ นาย บรรพชา แกวนวลศรี

๒๐๕๘ นาย รัตนพล สรอยบวบ

๒๐๕๙ นาย เขมทัต เชื้อบุญยืน



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๒๐๖๐ นาย ภูมิพัฒน ยาเมืองคํา

๒๐๖๑ นาย อนุวัฒน ไกรษร

๒๐๖๒ นาย ธีรพัฒน พิบูลพูนทวีสุข

๒๐๖๓ นาย สุทธิรักษ ยะถาวร

๒๐๖๔ นาย ชัยชนะ โมทะจิตร

๒๐๖๕ นาย ธนวัฒน เต็มองหลา

๒๐๖๖ นาย วิศิษฏ เจริญผล

๒๐๖๗ นาย อภิสิทธิ์ เพชรศรี

๒๐๖๘ นาย สุริยา สรเดช

๒๐๖๙ นาย โชคอนันต ศรียุทธ

๒๐๗๐ นาย วันไชย บุญพรหม

๒๐๗๑ นาย ณัฐกิตติ์ บั้งทอง
๒๐๗๒ นาย สิรวิชญ บุญเลิศ

๒๐๗๓ นาย ศักดา จันทรศรี

๒๐๗๔ นาย สงกรานต พรมวัง

๒๐๗๕ นาย สุกฤษฎิ์ โสตถิปณฑะ

๒๐๗๖ นาย ภคพล แกวเขียว

๒๐๗๗ นาย ณัฐวร มาตรมงคล

๒๐๗๘ นาย ดลชัย แตวกลาง

๒๐๗๙ นาย ปฐเมศร บุญยัง

๒๐๘๐ นาย ภาณุพงษ สืบหนู

๒๐๘๑ นาย พายุ ประมูล

๒๐๘๒ นาย ณัฐวุฒิ หนูทอง

๒๐๘๓ นาย พิทยา บุญมี

๒๐๘๔ นาย อภิเชษฐ อามิตร

๒๐๘๕ นาย ณรงคฤทธิ์ เจริญธรรม

๒๐๘๖ นาย กันตธร งามประดิษฐ

๒๐๘๗ นาย อภิชาติ โตะเหม

๒๐๘๘ นาย โยธิน สารินนท

๒๐๘๙ นาย จีระศักดิ์ อินทรีย

๒๐๙๐ นาย วสฐิ เรืองนอย

๒๐๙๑ นาย ภูมินทร พุมทอง



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๒๐๙๒ นาย จิรชาติ นิลสาริกา

๒๐๙๓ นาย อลงกรณ ดิษฐจอย

๒๐๙๔ นาย ณัฐชนนท พรหมรักษา

๒๐๙๕ นาย สรณวรัชญ บุบผา

๒๐๙๖ นาย คณิศร เติมสายทอง

๒๐๙๗ นาย ธนภัทร ผลเนตร

๒๐๙๘ นาย เจษฎา พงาตุนัดถ

๒๐๙๙ นาย จิณณพัต พุมพวัน

๒๑๐๐ นาย ภูริศ หิ่นเกา

๒๑๐๑ นาย วรพล อ่ิมสมบัติ

๒๑๐๒ นาย เจษฎายุต นฤภัย

๒๑๐๓ นาย ยาซีน จิตตปราณี

๒๑๐๔ นาย กฤษณะ พงศเสรี

๒๑๐๕ นาย ฐิติกร ห้ินตั้ว

๒๑๐๖ นาย ปองภพ ชุมแกว

๒๑๐๗ นาย ณัชกฤษฐ สุขสวัสดิ์

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



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

๓๐๐๑ นาย ประสิทธิชัย แกวกอง

๓๐๐๒ นาย วัศพล ปยภาณีกุล

๓๐๐๓ นาย อุดมศักดิ์ งามเผือก

๓๐๐๔ นาย ตรัยรัตน ธนะสถิตย

๓๐๐๕ นาย พัชระ ถมยา

๓๐๐๖ นาย พงษศิริ แพงศรี

๓๐๐๗ นาย ปฏิพันธ แกวกําเหนิด

๓๐๐๘ นาย ธีรนันทน จันทรบูรณ

๓๐๐๙ นาย อรรถพล จันดา

๓๐๑๐ นาย สุวรรณ เอี่ยมละออ

๓๐๑๑ นาย ธํารงค เทพพิทักษ

๓๐๑๒ นาย ธนภัทร ยิ้มนอย

๓๐๑๓ นาย ภาติยะ ชูแกว

๓๐๑๔ นาย ภาณุพล กองชาง

๓๐๑๕ นาย พีรพงศ อิทธิจักร

๓๐๑๖ นาย สหรัฐ อยูมี

๓๐๑๗ นาย ญัติพงศ สรุะกําแหง

๓๐๑๘ นาย นรินทร คงยอด

๓๐๑๙ นาย เมธิชัย ดุกดอกจันทร

๓๐๒๐ นาย อุดมศักดิ์ นวลละออง

๓๐๒๑ นาย ณัฐภัทร รอดวงษ

๓๐๒๒ นาย วิศรุต มูลสวัสดิ์

๓๐๒๓ นาย นพพล อัตสิทธิ์

๓๐๒๔ นาย สิงหนาท โชคลาภา

๓๐๒๕ นาย ศาสตราพงษ ศรีแพง

๓๐๒๖ นาย รังสมิันต วงศคํา

๓๐๒๗ นาย วีรพงษ โกยอมร

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ 2561

ตําแหนง ชางเชื่อม



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๓๐๒๘ นาย ภานุเดช เรือนทอง

๓๐๒๙ นาย กฤษณ จําปาโชติ

๓๐๓๐ นาย ภูมินทร จันทรวงษ

๓๐๓๑ นาย วัชพล สงคณู

๓๐๓๒ นาย ปราโมทย บุญดก

๓๐๓๓ นาย ณัฐวุฒิ ใจเรือน

๓๐๓๔ นาย เลิศชาย ภควัตมานพ

๓๐๓๕ นาย เจตริน คุณชะ

๓๐๓๖ นาย ธีรพงศ สุวรรณโอฬาร

๓๐๓๗ นาย ฉัตรดนัย ดํานงค

๓๐๓๘ นาย ณัฐกุล รุงเรือง

๓๐๓๙ นาย ธเนศ โพธิพีรนันท

๓๐๔๐ นาย จิณณวัตร ภูออน

๓๐๔๑ นาย ธนา วิชาวรณ

๓๐๔๒ นาย มงคล กุนพิริยะ

๓๐๔๓ นาย นิรันดร หาญยิ่ง

๓๐๔๔ นาย กนกพจน ทรัพยทวีวุฒิ

๓๐๔๕ นาย อรรคดล แกวประชา

๓๐๔๖ นาย กิตติเดช เดชเจริญ

๓๐๔๗ นาย ภัทรพล ทับทิมหิน

๓๐๔๘ นาย ธวัชชัย สมบัติ

๓๐๔๙ นาย ศุภธัช เลิศมานพ

๓๐๕๐ นาย เกษมสุข โสพันพิมพ

๓๐๕๑ นาย พงศธร สุขเลิม

๓๐๕๒ นาย จักรกฤษ ทองมาเอง

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



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

๔๐๐๑ นาย วิษณุ ขาวอราม

๔๐๐๒ นาย พุทธิพงค เสมาทอง

๔๐๐๓ นาย ธนพัต ปญญาไว

๔๐๐๔ นาย อนุวัฒน ยินดี

๔๐๐๕ นาย ธนา ถนอมผิว

๔๐๐๖ นาย กษิดิ์เดช อัครวงษ

๔๐๐๗ นาย กรวีร ชางแกะ

๔๐๐๘ นาย อภิสิทธิ์ ทีปะปาล

๔๐๐๙ นาย จตุพล สิงหะ

๔๐๑๐ นาย เทวัญ จุลศร

๔๐๑๑ นาย ปรีชา วงคออด

๔๐๑๒ นาย ภราดร ขําดี

๔๐๑๓ นาย คุณานนต ตุลวรรธนะ

๔๐๑๔ นาย สิทธิพันธ สิทธิสิงห

๔๐๑๕ นาย ปยดนัย อวนแกว

๔๐๑๖ นาย พิทวัส เงนิถี

๔๐๑๗ นาย กิตติศักดิ์ คําปาน

๔๐๑๘ นาย ณรงคฤทธิ์ บัวประชุม

๔๐๑๙ นาย พงศธร ปทุมมาศ

๔๐๒๐ นาย ฐานิสร สถาปนิกกุล

๔๐๒๑ นาย วิสฐิพงศ มั่นที่สุด

๔๐๒๒ นาย วรัญู สงขํา

๔๐๒๓ นาย เจษฎากร เทศเดช

๔๐๒๔ นาย ธงชัย เดชรักษา

๔๐๒๕ นาย ศรัณญ ปานอําพันธ

๔๐๒๖ นาย วรกันต พันสมตน

๔๐๒๗ นาย ปฏิภาณ เกิดมั่งมี

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ 2561

ตําแหนง ชางไฟฟา



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๔๐๒๘ นาย อนุชา เกตุสุวรรณ

๔๐๒๙ นาย วัฒนา ชุมสุข

๔๐๓๐ นาย ณัฐวุฒิ สะอาดแกว

๔๐๓๑ นาย สุรภาส หาญชัยสิริพร

๔๐๓๒ นาย สุธีมนต มะยมทอง

๔๐๓๓ นาย ไกรวิทย โพธิปญญา

๔๐๓๔ นาย เสฎฐวุฒิ หลิ่มสาโรช

๔๐๓๕ นาย เอกชัย สมคําเพชร

๔๐๓๖ นาย ธีรพงศ อิ่มเต็ม

๔๐๓๗ นาย ฉัตรฐาน มีนายน

๔๐๓๘ นาย พลสิทธิ์ หงษศรี

๔๐๓๙ นาย ธีรธวัช ขาวทอง

๔๐๔๐ นาย กฤษฎา แกวพรมราช

๔๐๔๑ นาย ธนรัชต สุธาพจน

๔๐๔๒ นาย กันณเขตต เปรมชาติ

๔๐๔๓ นาย สุธี ลิ้นทอง

๔๐๔๔ นาย อํานาจ ทองแคลว

๔๐๔๕ นาย ธีรภัทร กาศโอสถ

๔๐๔๖ นาย กิตติ อุนทริจันทร

๔๐๔๗ นาย วิษนุ พงศาปาน

๔๐๔๘ นาย เจษฎา พลซา

๔๐๔๙ นาย จตุรพนธ ดิลกแพทย

๔๐๕๐ นาย พงศธร แดงแท

๔๐๕๑ นาย ณัฐกูร เซี่ยงอ๋ึง

๔๐๕๒ นาย ฐานวุฒิ บุญรอด

๔๐๕๓ นาย ศุภเศรษฐ ปานทอง

๔๐๕๔ นาย กวิน ปริญญากร

๔๐๕๕ นาย กิตติพงศ ไพรดี

๔๐๕๖ นาย ณรงคชัย คําสุข

๔๐๕๗ นาย พิเชฐ เพ็ชรรัตน

๔๐๕๘ นาย นิธิกร สรุินทรตะ

๔๐๕๙ นาย สุรชัย ณ บางชาง



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๔๐๖๐ นาย อติชาติ ลีลา

๔๐๖๑ นาย ปฐพี พิกุลศรี

๔๐๖๒ นาย จาตุภัคค เปลี่ยนสีทอง

๔๐๖๓ นาย ชลชาติ ปญญาสัทโท

๔๐๖๔ นาย ศราวุฒิ ศรีแกว

๔๐๖๕ นาย ภัทรเบศร เกตุมีชัย

๔๐๖๖ นาย เบญจรงค ประสานดี

๔๐๖๗ นาย นิรันดร เพชรดํา

๔๐๖๘ นาย เจษฎากร คงสกุล

๔๐๖๙ นาย มงคลกิตติ์ สมพงค

๔๐๗๐ นาย ชนาธิป โอภาสศิริกุล

๔๐๗๑ นาย อนุภัทร มีนคร

๔๐๗๒ นาย วัชรินทร แจมศรี

๔๐๗๓ นาย ศรัณยู โจมเสนาะ

๔๐๗๔ นาย อดิศร สเวหาด

๔๐๗๕ นาย วัชรพงษ คันธินทระ

๔๐๗๖ นาย ธนชัย เชยบัวแกว

๔๐๗๗ นาย นรินทร ชูทอง

๔๐๗๘ นาย เบญจพัชร ใจกระจาง

๔๐๗๙ นาย สิทธิชัย กิมเต็ง

๔๐๘๐ นาย ศักดิ์ไชย ออนเพียง

๔๐๘๑ นาย เริงชัย อุดรทิพย

๔๐๘๒ นาย ศักยศร แสงศรี

๔๐๘๓ นาย ทัตพงศ บางขัน

๔๐๘๔ นาย จตุรงค ขําซื่อ

๔๐๘๕ นาย กําธร สถิตยพงษ

๔๐๘๖ นาย ณัฐพล นุมกลิ่น

๔๐๘๗ นาย กิตติมศักดิ์ บัวทอง

๔๐๘๘ นาย เมธัส พนมวิจิตร

๔๐๘๙ นาย ธนกร สอาดดี

๔๐๙๐ นาย อิทธิพงศ ทนสงูเนิน

๔๐๙๑ นาย เอกลักษณ กาติน



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๔๐๙๒ นาย อัษฎาวุธ สีทิศ

๔๐๙๓ นาย ชนาคร นันทะวงค

๔๐๙๔ นาย ปรัตถกร สิงหสุขใส

๔๐๙๕ นาย ณัฐพงษ อํานวยชัย

๔๐๙๖ นาย ศุภกร แดงชัง

๔๐๙๗ นาย เทพประทาน จันทะศิลา

๔๐๙๘ นาย ขจรศักดิ์ โงวธนารมย

๔๐๙๙ นาย กิตติธัช กองจันดา

๔๑๐๐ นาย ทรงสิทธิ์ จิกคํา

๔๑๐๑ นาย ศรายุทธ พรมแพง

๔๑๐๒ นาย เสกสรร โชควนากุล

๔๑๐๓ นาย สุรเชษฐ บุญทัน

๔๑๐๔ นาย นิกร สอศักดิ์ศรี

๔๑๐๕ นาย ณัฐวุฒิ เกิดแกว

๔๑๐๖ นาย กษิดิ์เดช ประชุม

๔๑๐๗ นาย กฤติน สรอยเหลือง

๔๑๐๘ นาย นนธวัฒน มีแยม

๔๑๐๙ นาย ธนากรณ วุฒิโอสถ

๔๑๑๐ นาย ศิรคุณ พัชรหทัย

๔๑๑๑ นาย อําพล มาดี

๔๑๑๒ นาย สุบัณฑิต ธรรมรักษ

๔๑๑๓ นาย เจษฎา ธรรมดา

๔๑๑๔ นาย เอกลักษณ อินทรทัด

๔๑๑๕ นาย ชินาธิป ศาลานิยะธรรม

๔๑๑๖ นาย อภิสิทธิ์ นาควิรัช

๔๑๑๗ นาย สุรสทิธิ์ สนิทดี

๔๑๑๘ นาย พุทธิพงษ เปงอิน

๔๑๑๙ นาย วรศักดิ์ สิทธิวงษ

๔๑๒๐ นาย ภาคภูมิ รอดเรื่อง

๔๑๒๑ นาย คุณากร ชาวบานเกาะ

๔๑๒๒ นาย พัชร โตมั่งคั่ง

๔๑๒๓ นาย อัมรินทร เรืองวุฒิ
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๔๑๒๔ นาย ธวัชชัย ปปวน

๔๑๒๕ นาย ทศพร นวลขาว

๔๑๒๖ นาย รัชพล กองกระวี

๔๑๒๗ นาย อภินันท ภูสมหมาย

๔๑๒๘ นาย สุภัทร กระโจมทอง

๔๑๒๙ นาย ภาณุพงศ รักชาติพานิช

๔๑๓๐ นาย โกวิทย วงศแกว

๔๑๓๑ นาย ณรงค ดีปญญา

๔๑๓๒ นาย กิตติพัฒน สิงหล้ํา

๔๑๓๓ นาย ดํารง สุขศรี

๔๑๓๔ นาย ธนพงษ สุวรรณโชติ

๔๑๓๕ นาย ณัฐปคัลป โครพ

๔๑๓๖ นาย ชญกิจ บุญวัติ

๔๑๓๗ นาย ธีรพล บุญยืน

๔๑๓๘ นาย นนทการณ จรูญเรือง

๔๑๓๙ นาย ภานุพนธ ทิพยรักษ

๔๑๔๐ นาย ธนบัตร ปนแตง

๔๑๔๑ นาย เปรมวุฒิ อุตมะดวงแจม

๔๑๔๒ นาย คิรินทร จีนเมือง

๔๑๔๓ นาย พีรชัช ชมคํา

๔๑๔๔ นาย ธนดล ธูปทองหลาง

๔๑๔๕ นาย คณินทร หนอทองคํา

๔๑๔๖ นาย ศักดิ์สุริยา สุนทรวงษ

๔๑๔๗ นาย ณัฐพล วิทิอินทร

๔๑๔๘ นาย ธนกฤต สวางปุก

๔๑๔๙ นาย วสนัต จินดาพันธ

๔๑๕๐ นาย สิริเชษฐ แกนจันทร

๔๑๕๑ นาย ธวัชชัย พุทแตง

๔๑๕๒ นาย พงษไพโรจน นาสาธร

๔๑๕๓ นาย ศุภกร มงคลแกว

๔๑๕๔ นาย วัชรินทร พลบํารุง

๔๑๕๕ นาย อํานาจ แสงสวาง
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๔๑๕๖ นาย ภานุพงษ กันนะ

๔๑๕๗ นาย ปยภัทร สามารถกิจ

๔๑๕๘ นาย ประภาวัฒน เทพจันทร

๔๑๕๙ นาย สุนันท สุจจิตรจูล

๔๑๖๐ นาย ทศพล ลสีกุล

๔๑๖๑ นาย มานัส ยอดถา

๔๑๖๒ นาย พัทธดนย มโนกร

๔๑๖๓ นาย ธีรชัย แสนคํานึง

๔๑๖๔ นาย กรกช มั่งคั่ง

๔๑๖๕ นาย เกียรติภณ บุญชาง

๔๑๖๖ นาย ณัฐวุฒิ ทุมบาล

๔๑๖๗ นาย กิตตินนท โควถาวร

๔๑๖๘ นาย ชํานาญ ชุมประเสริฐ

๔๑๖๙ นาย สุพจน สุขสวัสดิ์

๔๑๗๐ นาย อริญชย พุทธโคตร

๔๑๗๑ นาย อนุสรณ ก่ินสันเทียะ

๔๑๗๒ นาย ณรงคเดช อรุณเสวก

๔๑๗๓ นาย พีรพงศ เจริญอินทรพรหม

๔๑๗๔ นาย กิตติพงษ จําปาซอน

๔๑๗๕ นาย รุงโรจน กําลังงาม

๔๑๗๖ นาย วัชระ บุญประสพ

๔๑๗๗ นาย อดิศักดิ์ ชูลี

๔๑๗๘ นาย ภูวนาถ จันทะวงค

๔๑๗๙ นาย ธีรผล จิรากร

๔๑๘๐ นาย สําคัญ สมราง

๔๑๘๑ นาย สิทธิภากร แกวเกิด

๔๑๘๒ นาย กฤษฎา ใจซื่อ

๔๑๘๓ นาย ประชาสัจ ลามเทียม

๔๑๘๔ นาย สุระ สุขพินิจ

๔๑๘๕ นาย สุกิจ สินเธาว

๔๑๘๖ นาย อรรถพล อินตะวัง

๔๑๘๗ นาย กนกชัย แกวคัลณา
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๔๑๘๘ นาย มณฑล เฮงฮู

๔๑๘๙ นาย ศราวุธ เคียงวงค

๔๑๙๐ นาย ธนพนธ เดชบุรัมย

๔๑๙๑ นาย สุเมธ แกวคัลณา

๔๑๙๒ นาย นพดล ยอดอินตะ

๔๑๙๓ นาย วิริยะ วุฒิอําพล

๔๑๙๔ นาย พัชรพล ไชยสอน

๔๑๙๕ นาย วุฒิชัย บุญรัก

๔๑๙๖ นาย มงคล ชอบทํากิจ

๔๑๙๗ นาย ขจรวัฒน เทพเทียมทัศน

๔๑๙๘ นาย นฤพนธ ถวิลวงษ

๔๑๙๙ นาย ภูษณะ สนิทจันทร

๔๒๐๐ นาย สุรเชษฐ ศรีวหค

๔๒๐๑ นาย รฐนนท เสอืนอย

๔๒๐๒ นาย วีรณัฐ นิลประดับ

๔๒๐๓ นาย ธนาทิตย กองสิงห

๔๒๐๔ นาย พงศกร ขาวสบาย

๔๒๐๕ นาย วัชรพงศ ลางคุลเกษตริน

๔๒๐๖ นาย ศราวุฒิ ปนตา

๔๒๐๗ นาย วราวุธ โคตจักร

๔๒๐๘ นาย วันเฉลิม แกวประไพ

๔๒๐๙ นาย อิทธิรัตน เหล็กหลอ

๔๒๑๐ นาย ธนวัฒน ชูทอง

๔๒๑๑ นาย ธนะชัย ทองรักษ

๔๒๑๒ นาย ณัฐกร จังพานิช

๔๒๑๓ นาย นิธิวิทย กิมพิทักษ

๔๒๑๔ นาย สิทธา วิริยะกิจ

๔๒๑๕ นาย สุวิชชา มากมิตร

๔๒๑๖ นาย สุรพศ อินทรประสิทธิ์

๔๒๑๗ นาย กฤษดา องอาจวาจา

๔๒๑๘ นาย ปรีดี เงินชั่ง

๔๒๑๙ นาย วุฒิยากรณ คําฟูบุตร
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๔๒๒๐ นาย ทิฐินันท หมั่นกิจ

๔๒๒๑ นาย เอกสิทธิ์ ศรวลเพลง

๔๒๒๒ นาย ณัชพล บุญญาดีวงศ

๔๒๒๓ นาย สุเรืองศิลป ปนตา

๔๒๒๔ นาย ภาวัต คณนาลักษณ

๔๒๒๕ นาย วัชระ ชุมช่ืน

๔๒๒๖ นาย พัชนุสรณ เศรษฐรัสมิ์

๔๒๒๗ นาย ไพศาล หมื่นรัตน

๔๒๒๘ นาย กายสิทธิ์ พันธุนาค

๔๒๒๙ นาย รวิวิชญ รักษาคํา

๔๒๓๐ นาย รณชัย ศรีนวล

๔๒๓๑ นาย พรเทพ ศรีกฤษณรักษ

๔๒๓๒ นาย ภานุวัฒน มาตรวังแสง

๔๒๓๓ นาย สุกฤษฎิ์ ไกรศิริ

๔๒๓๔ นาย เจษฎากร พุมจันทร

๔๒๓๕ นาย พีรพัฒน ทองหลาง

๔๒๓๖ นาย อนุศาสน จิตตางกูร

๔๒๓๗ นาย จักรกฤษณ ทนโกจารย

๔๒๓๘ นาย นาคินทร เพชรชู

๔๒๓๙ นาย ธันยา เทศเดช

๔๒๔๐ นาย พีรพล พหุพันธ

๔๒๔๑ นาย ศิวกร แยมสําราญ

๔๒๔๒ นาย ธนพล สมานราษฏร

๔๒๔๓ นาย ณัฐสิทธิ์ จันทรทอง

๔๒๔๔ นาย กฤษรินทร นวมอําพันธ

๔๒๔๕ นาย นครินทร กลั่นเกตุ

๔๒๔๖ นาย สรายุทธ ขุนยวง

๔๒๔๗ นาย นันทปรีชา พันธุอุดม

๔๒๔๘ นาย พีรฉัตร ชมภู

๔๒๔๙ นาย เตวิช ยอดขัน

๔๒๕๐ นาย จีรวัฒน บุญเมือง

๔๒๕๑ นาย พีรวัฒน คชเถื่อน
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๔๒๕๒ นาย อภินันท เขียวจันทร

๔๒๕๓ นาย กิตตินันท จิตรีงาม

๔๒๕๔ นาย ศุภณัฐ ฉิ่งทองคํา

๔๒๕๕ นาย เอกลักษณ คอนสิงห

๔๒๕๖ นาย ไกรฤกษ จันทรปฐม

๔๒๕๗ นาย พีรพงศ ศิริโยธา

๔๒๕๘ นาย ตนกลา แดงประดับ

๔๒๕๙ นาย วันธุคล อุจจิตตตระกูล

๔๒๖๐ นาย สุรพิชญ ศรีสุวรรณ

๔๒๖๑ นาย ธนารักษ ทะนงค

๔๒๖๒ นาย เนติพงศ ทิพยปญญา

๔๒๖๓ นาย วิภพ สุขโภคี

๔๒๖๔ นาย ธีระวุฒิ สามทอง

๔๒๖๕ นาย อนุวัฒน พวงพิมพ

๔๒๖๖ นาย ภราดร ชื่นจิตร

๔๒๖๗ นาย ชลอณุชา แซกอ

๔๒๖๘ นาย ชรินกร บุตรนาม

๔๒๖๙ นาย สัณฐิรัตน เสือมนต

๔๒๗๐ นาย สุธีระ บุญนิสสัย

๔๒๗๑ นาย ธีรยุทธ เกิดบานตะเคียน

๔๒๗๒ นาย อภิสิทธิ์ กําชุน

๔๒๗๓ นาย พชรคุณ บําเพ็ญรัตน

๔๒๗๔ นาย ศุภณัฐ หนูนิล

๔๒๗๕ นาย ธีรยุทธ อรชร

๔๒๗๖ นาย ธีรภัทร สรอยสวัสดิ์

๔๒๗๗ นาย จิรวัฒน พึ่งแตง

๔๒๗๘ นาย อดุลวิทย ไทยแท

๔๒๗๙ นาย ปุรเชษฐ ชัยประโคน

๔๒๘๐ นาย ภานุวัช แพงดี

๔๒๘๑ นาย พีรวุฒิ แกวพฤกษ

๔๒๘๒ นาย เอกรินทร บัวดี

๔๒๘๓ นาย ณัฐกานต รุงสวาง
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๔๒๘๔ นาย ประดิษฐ เทพวาส

๔๒๘๕ นาย ชนาธิป ละมายวิเศษ

๔๒๘๖ นาย กิติศักดิ์ สอนวงษ

๔๒๘๗ นาย พงศกร เลิศรัตนาคม

๔๒๘๘ นาย สุรวิชญ นาคเอ่ียม

๔๒๘๙ นาย วุฒิชัย สุขสวัสดิ์

๔๒๙๐ นาย นฤบดี หลวงทิพย

๔๒๙๑ นาย สมชาย วงศวรรณ

๔๒๙๒ นาย วัชระ ทองทา

๔๒๙๓ นาย ธนากร พูลเกิด

๔๒๙๔ นาย สุรศักดิ์ ระศร

๔๒๙๕ นาย ฟาอิซ ทุยอน

๔๒๙๖ นาย นฤเบศ โพธิ์ทิพย

๔๒๙๗ นาย ธนภัทร บุญเพ็ชร

๔๒๙๘ นาย นวรัตน พวงงาม

๔๒๙๙ นาย สุรศักดิ์ สนิสุริวงค

๔๓๐๐ นาย วรวุฒิ เนียมสกุล

๔๓๐๑ นาย สุทธิศักดิ์ ปานเนียม

๔๓๐๒ นาย ธนทัต เกตุแกว

๔๓๐๓ นาย สุริยพงษ แกวปญญา

๔๓๐๔ นาย พงศกร เสียงหวาน

๔๓๐๕ นาย ณรงคศักดิ์ ณ โอสถ

๔๓๐๖ นาย ปยะวัฒน มีชัยพานิชย

๔๓๐๗ นาย สิทธิพล ทุมนอก

๔๓๐๘ นาย พงษพิพัฒน หมอมีสุข

๔๓๐๙ นาย พงศกร ทวมทอง

๔๓๑๐ นาย วรวรรษ พรบุญ

๔๓๑๑ นาย สมรัก กองก่ํา

๔๓๑๒ นาย คทาวุธ จันตะนัง

๔๓๑๓ นาย ณัฏฐ สุวรรณศรี

๔๓๑๔ นาย นันทการ กระจาย

๔๓๑๕ นาย ภาณุมาตร วรอินทร
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๔๓๑๖ นาย ไชยวัฒน อาหยิ

๔๓๑๗ นาย สรศักดิ์ ไหวพริบ

๔๓๑๘ นาย นฤดล แสงจันทร

๔๓๑๙ นาย นฤนาท นาคจันทร

๔๓๒๐ นาย ชนาธิป หงสทอง

๔๓๒๑ นาย ศรัญณล ใหมออง

๔๓๒๒ นาย ศศธร แซลิ้ม

๔๓๒๓ นาย สุเทน ปานสกุล

๔๓๒๔ นาย รัตนชัย ตั้งศิริชัยชนะ

๔๓๒๕ นาย ศรายุธ อุตมะชะ

๔๓๒๖ นาย วรวุฒิ สมศรี

๔๓๒๗ นาย ภูวนาถ สีทา

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



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

๕๐๐๑ นาย สันติ พจนารถ

๕๐๐๒ นาย พงศธร ยุทาบอ

๕๐๐๓ นาย วีรภัทร คํากอนแกว

๕๐๐๔ นาย ธํารงค คงเปรม

๕๐๐๕ นาย ปญชลิต สีลาโล

๕๐๐๖ นาย ฤทธิ์ศักดิ์ ชูลี

๕๐๐๗ นาย ภาคภูมิ สิงหศิริ

๕๐๐๘ นาย สถาพร พยัคคา

๕๐๐๙ นาย วัชรากร ตระกูลไทยพิชิต

๕๐๑๐ นาย สหริณ เฮมโนนทอง

๕๐๑๑ นาย ครรชิตพล โพธาราม

๕๐๑๒ นาย จุมพล เฉียงสระนอย

๕๐๑๓ นาย มูซา สะหมาด

๕๐๑๔ นาย วีรพล สอนไชย

๕๐๑๕ นาย นัทธพงศ บุญฤทธิ์

๕๐๑๖ นาย ชยาทิต รัตนพรกุล

๕๐๑๗ นาย ชัยณรงค ชื่นชม

๕๐๑๘ นาย รัตนโชติ จันทรจรูญ

๕๐๑๙ นาย ชานน อยูคชลักษณ

๕๐๒๐ นาย พันธวิทย รัตนเนตร

๕๐๒๑ นาย ธนญชัย ตุมทอง

๕๐๒๒ นาย ธนาพร ตุมทอง

๕๐๒๓ นาย นรากร กลิ่นชวนชื่น

๕๐๒๔ นาย สุทธิชัย ฉาวเอี่ยม

๕๐๒๕ นาย ณัฐสิทธิ์ พุมเพ็ชร

๕๐๒๖ นาย กิตติชัย ถมเมืองปก

๕๐๒๗ นาย นพดล มาศสิน

๕๐๒๘ นาย อภิวัฒน คลายเงิน

๕๐๒๙ นาย สุขุม หมื่นสังข

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ 2561

ตําแหนง ชางยนต



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๕๐๓๐ นาย มนตรี ชื่นอูทรัพย

๕๐๓๑ นาย ธีรศักดิ์ อางคาํ

๕๐๓๒ นาย วิทวัส ยอแสง

๕๐๓๓ นาย ภูมินทร คายทอง

๕๐๓๔ นาย ดิษรัตน สนิทบุญ

๕๐๓๕ นาย นันทิภาคย พรหมจันทร

๕๐๓๖ นาย นริศ วงศาโรจน

๕๐๓๗ นาย อํานวย กวานตระกูล

๕๐๓๘ นาย ภูชิตภูมิ อางเหล็ก

๕๐๓๙ นาย นครินทร สิทธิจารย

๕๐๔๐ นาย ทศพร เอกรงค

๕๐๔๑ นาย สิทธา รอดเครือทอง

๕๐๔๒ นาย พรหมพร รุจิราภา

๕๐๔๓ นาย วรานุพงศ อินบัว

๕๐๔๔ นาย ณัฐพล ปานทอง

๕๐๔๕ นาย อรรถพร พุมพฤกษ

๕๐๔๖ นาย ทัตพงศ จินาอุ

๕๐๔๗ นาย คุณากร เวชยางกูล

๕๐๔๘ นาย ธนพรรษ พจนารถ

๕๐๔๙ นาย เมธี สีโสดา

๕๐๕๐ นาย ศุภวิชญ ผิวสด

๕๐๕๑ นาย เทียนชัย นักทอง

๕๐๕๒ นาย ธนกฤต วัดตาล

๕๐๕๓ นาย ปภาวิชญ หงษเวียงจันทร

๕๐๕๔ นาย จตุรพร อินภมร

๕๐๕๕ นาย คุณัชญ พันสุวรรณ

๕๐๕๖ นาย เรวุฒิ ชูเมือง

๕๐๕๗ นาย ศราวุฒิ ไกรเทพ

๕๐๕๘ นาย ยุทธภูมิ บัวสุข

๕๐๕๙ นาย ธนากร ศรีสุวรรณ

๕๐๖๐ นาย ธนิต คลายสวน

๕๐๖๑ นาย ณัฐวรรธน เพ็ชรวงษ

๕๐๖๒ นาย กรินทร มีกลิ่นหอม

๕๐๖๓ นาย สุเมธ มูลณี



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๕๐๖๔ นาย ชัชชัย โภชนพันธ

๕๐๖๕ นาย อมรศักดิ์ หอมกลิ่น

๕๐๖๖ นาย สันติภาพ นาคเอ่ียม

๕๐๖๗ นาย เชี่ยวชาญ พงศไพบูลยศริิ

๕๐๖๘ นาย เจษฎา พระแกว

๕๐๖๙ นาย ณัฐวุฒิ เสียงเพราะ

๕๐๗๐ นาย สมพงษ โสประดิษฐ

๕๐๗๑ นาย วรุฒม เหลืองออน

๕๐๗๒ นาย ภาณุพงษ จิตรคาํ

๕๐๗๓ นาย เหรียญชัย จันทรเจิม

๕๐๗๔ นาย นฤดล แกอินทร

๕๐๗๕ นาย ปรัชญา โปรดประโคน

๕๐๗๖ นาย เบญจามฤต สมทิพย

๕๐๗๗ นาย ชนสิษฎ สุขพันธ

๕๐๗๘ นาย ฤทธิชัย บุญมี

๕๐๗๙ นาย จิรกิตติ์ ฤทธิ์อราม

๕๐๘๐ นาย ณัฐวุฒิ วาระจันทโน

๕๐๘๑ นาย ฉัตรมงคล ตันยองเฮง

๕๐๘๒ นาย เทอดศักดิ์ จันทรแจง

๕๐๘๓ นาย สรวิชญ นามงาม

๕๐๘๔ นาย เอกชัย วิวัฒนมงคลชัย

๕๐๘๕ นาย อานนท ศรีดอกบัว

๕๐๘๖ นาย ธนากร ทานอก

๕๐๘๗ นาย ธนกฤต ไชยบัญดิษฐ

๕๐๘๘ นาย นครินทร ขวัญสกุล

๕๐๘๙ นาย วรรณสาฬ มีสมวงษ

๕๐๙๐ นาย อุเทน ลายคลายดอก

๕๐๙๑ นาย วีระพันธ คงสี

๕๐๙๒ นาย วิศรุต ศรีกุหลาบ

๕๐๙๓ นาย วรพงษ นาตัน

๕๐๙๔ นาย เจษฎา บุตรฉุย

๕๐๙๕ นาย จักรกฤษณ อุตรไชย

๕๐๙๖ นาย มณฑล บัวศรี

๕๐๙๗ นาย ศุภวิชญ แกนสาร



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๕๐๙๘ นาย พงศระพี สมพิทักษ

๕๐๙๙ นาย ชยพัทธ อบอุน

๕๑๐๐ นาย บัณฑิต ลิ้นลา

๕๑๐๑ นาย สดายุ สังขศิริ

5102 นาย ธีรพงศ อุนเรือน

๕๑๐๓ นาย ณรงศกัดิ์ พิมเสนาะ

๕๑๐๔ นาย พุทธพล บิณฑวิหค

๕๑๐๕ นาย อนันต พรมศักดิ์

๕๑๐๖ นาย ชนาธิป องคศิล

๕๑๐๗ นาย นราธิป กระจางจิตร

๕๑๐๘ นาย วรรณชัย คชสาร

๕๑๐๙ นาย จิรพัฒน ชัยรินทร

๕๑๑๐ นาย รัชโยธิน ปญญายืน

๕๑๑๑ นาย สมชาย เทียนชุบ

๕๑๑๒ นาย วัศพล ศรีรักษ

๕๑๑๓ นาย ศราวุธ เนตรสุวรรณ

๕๑๑๔ นาย สุทธิเกียรติ พรหมเชื้อ

๕๑๑๕ นาย กอเกียรติ เสนแกว

๕๑๑๖ นาย ชนัฐพล ปญญาฤทธิ์

๕๑๑๗ นาย จิณณวัตร ปลดเปลื้อง

๕๑๑๘ นาย พิสิทธิ์ มุศริิ

๕๑๑๙ นาย ยืนยง พลจันทร

๕๑๒๐ นาย อุกฤษฎ ภูษิตรัตนาวลี

๕๑๒๑ นาย สิริภัท สรอยระยา

๕๑๒๒ นาย ฐาปกรณ บุญพิทักษ

๕๑๒๓ นาย ภาณุเดช สระเสียงดี

๕๑๒๔ นาย แสนศักดิ์ เอ่ียมทอง

๕๑๒๕ นาย อาทิตย จันทรเขียว

๕๑๒๖ นาย คมศักดิ์ ลี้เจริญ

๕๑๒๗ นาย ปญญา เจริญสุข

๕๑๒๘ นาย ภาณุวัฒน ฆองนอก

๕๑๒๙ นาย วัชระ คําเทพ

๕๑๓๐ นาย นครินทร รามเรือง

๕๑๓๑ นาย มานิตย ชูปาน



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๕๑๓๒ นาย สุรเกียรติ เต็กสุวรรณ

๕๑๓๓ นาย เงนิตรา นวมตาด

๕๑๓๔ นาย สมยศ ทานาแซง

๕๑๓๕ นาย กฤษณะ วังคีรี

๕๑๓๖ นาย เสกสรร ชูศรี

๕๑๓๗ นาย นราวิชญ ยุติมิตร

๕๑๓๘ นาย คณพศ ทองเนื้อหา

๕๑๓๙ นาย ปราโมทย ศรีงาม

๕๑๔๐ นาย ชัชชัย ฟกประไพ

๕๑๔๑ นาย พงศกร บุญสวัสดิ์

๕๑๔๒ นาย ธรณเทพ คาํรัตน

๕๑๔๓ นาย คณิน ภูคง

๕๑๔๔ นาย จักรกฤษณ กอเดช

๕๑๔๕ นาย ปฏิภาณ นิลทอง

๕๑๔๖ นาย นฤเดช อินแกว

๕๑๔๗ นาย วีรวัฒน คุมโรย

๕๑๔๘ นาย ธีรพงษ ภาคนะถา

๕๑๔๙ นาย พงศศริิ วีระยุทธ

๕๑๕๐ นาย ณัฐพงศ ปานม่ังคั่ง

๕๑๕๑ นาย อนุภาพ ผิวเหลือง

๕๑๕๒ นาย ณัฐพล ชีวอรรถกร

๕๑๕๓ นาย กนก คงเจริญถ่ิน

๕๑๕๔ นาย ปรัชญา อินทรสา

๕๑๕๕ นาย อภิเดช อธรรมระชะ

๕๑๕๖ นาย ธนพล สมบัติ

๕๑๕๗ นาย เรวัต บุญมา

๕๑๕๘ นาย วงศกร โหนกขุนทด

๕๑๕๙ นาย พีรพล อุดมผล

๕๑๖๐ นาย สามารถ คดิคุมคํา

๕๑๖๑ นาย พายุ จงรัมย

๕๑๖๒ นาย สุเทพ พูลเพียบพรอม

๕๑๖๓ นาย เกียรติศักดิ์ สุขสุวรรณ

๕๑๖๔ นาย วัชรนริศ จารัญ

๕๑๖๕ นาย ปริญญา กลั่นบิดา



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๕๑๖๖ นาย ศรายุทธ ทองธิราช

๕๑๖๗ นาย อชิระ ปะอาย

๕๑๖๘ นาย วัชระเกียรติ บุญภักดิ์

๕๑๖๙ นาย อภิสิทธิ์ จริตงาม

๕๑๗๐ นาย อานนท จินดานอย

๕๑๗๑ นาย ภูฬิพัฒน คงมั่น

๕๑๗๒ นาย ณัฐพงษ พลหาญ

๕๑๗๓ นาย ปารตี้ ชื่นคลัง

๕๑๗๔ นาย ธนพัฒน คงกอบสม

๕๑๗๕ นาย ณัฐดนัย ศิริเลิศลักษณา

๕๑๗๖ นาย พงศธร แกวพะญา

๕๑๗๗ นาย ธวัชชัย วันนา

๕๑๗๘ นาย สิทธิศิริ อินธิเดช

๕๑๗๙ นาย ธีรวัฒน จริตงาม

๕๑๘๐ นาย ฉลอง ดุสิต

๕๑๘๑ นาย ฤทธิ์ณรงค ศรีออน

๕๑๘๒ นาย วุฒิชัย ตรีเศยีร

๕๑๘๓ นาย ธนวัชร เมืองไทย

๕๑๘๔ นาย ทรงพล อัมพวัน

๕๑๘๕ นาย ชัยวัฒน นวมโหมด

๕๑๘๖ นาย พงศกร มีสวัสดิ์

๕๑๘๗ นาย พงศธร ทีงาม

๕๑๘๘ นาย พัทธกานต นอยมา

๕๑๘๙ นาย สิทธิชัย แสงนอก

๕๑๙๐ นาย พีระพงศ จุลชาติ

๕๑๙๑ นาย เกียรติยศ จะโลนา

๕๑๙๒ นาย สันติพงษ นาคซุม

๕๑๙๓ นาย สุรศักดิ์ บุญเรือง

๕๑๙๔ นาย เกรียงไกร ลาดบาศรี

๕๑๙๕ นาย นันทวัฒน ศิริธนพัฒน

๕๑๙๖ นาย เสกสรรค รั้วไชย

๕๑๙๗ นาย ภานุวัฒน รักชาติ

๕๑๙๘ นาย จักกรี สุนเสียน

๕๑๙๙ นาย จิรศักดิ์ จูเมฆา



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๕๒๐๐ นาย รัตนพล อวดลาภ

๕๒๐๑ นาย ธนโชติ เยื่อทองเทศ

๕๒๐๒ นาย ประสิทธิ์ชัย เกตุมอญ

๕๒๐๓ นาย ชินวัตร โปกุล

๕๒๐๔ นาย ธนะศิลป วรางคสกุลรักษ

๕๒๐๕ นาย สกล สกุลนา

๕๒๐๖ นาย นพรุต หาบุญพาส

๕๒๐๗ นาย ศุภโชค หวังผาติ

๕๒๐๘ นาย กิตติพล หมุนรอด

๕๒๐๙ นาย ธนวัฒน สุขโภคี

๕๒๑๐ นาย ณัฐวัตร สมใจ

๕๒๑๑ นาย พีระพัฒน แกวประเสริฐ

๕๒๑๒ นาย อดิเรก ชาวดร

๕๒๑๓ นาย ปฏิภาณ หาญมานพ

๕๒๑๔ นาย ธีรภัทร เอ่ียมปา

๕๒๑๕ นาย อภินนท รัตนโชเต

๕๒๑๖ นาย ณัชพล กรีมละ

๕๒๑๗ นาย โชคชัย เอ่ียมออง

๕๒๑๘ นาย ศราวุธ แผวพันธชู

๕๒๑๙ นาย พิษณุ บุญฤทธิ์

๕๒๒๐ นาย ชนะวี จิวานานนท

๕๒๒๑ นาย วรวุฒิ มีนาง

๕๒๒๒ นาย เทวบุตร กุมารทอง

๕๒๒๓ นาย สหรัฐ แสนบุตร

๕๒๒๔ นาย ธนพัฒณ อินทรพิริยานุกูล

๕๒๒๕ นาย ณัฐวุฒิ เต็นรัมย

๕๒๒๖ นาย โสภณ แจงคาํ

๕๒๒๗ นาย ธีรภัทร ศรีสาหราย

๕๒๒๘ นาย สุวัตชัย สุขปอ

๕๒๒๙ นาย ชัยกานต คอมนันท

๕๒๓๐ นาย นริศ สมบัติทอง

๕๒๓๑ นาย ภูฤทธิ์ เนียมหอม

๕๒๓๒ นาย ศุภณัฐ เกตุแยม

๕๒๓๓ นาย วรากร หาริสา
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๕๒๓๔ นาย ภาคภูมิ ราธาสุทธิ์

๕๒๓๕ นาย เกษมสันต สุขเกษม

๕๒๓๖ นาย สุรศักดิ์ กิจสวน

๕๒๓๗ นาย สุริยา แกวศรี

๕๒๓๘ นาย อภิสิทธิ์ หวังดํา

๕๒๓๙ นาย นฤดล แปลสุข

๕๒๔๐ นาย ภูวดล เอ่ียมสะอาด

๕๒๔๑ นาย สุวัฒน พรหมมา

๕๒๔๒ นาย ธนะบดี เปยมอยูสุข

๕๒๔๓ นาย เจษฎากร อรรถรัฐ

๕๒๔๔ นาย สมเกียรติ กาละพันธ

๕๒๔๕ นาย อาซีซัน หยันยามีน

๕๒๔๖ นาย ธีรพล สุขวิญญา

๕๒๔๗ นาย ทรงพล บุญทรง

๕๒๔๘ นาย กฤติน ทองมาก

๕๒๔๙ นาย ภูมิพัฒน จันทราวัฒน

๕๒๕๐ นาย จตุพงษ ทานศรี

๕๒๕๑ นาย ภานุวัฒน พลายแกว

๕๒๕๒ นาย ราชวัฒน พรหมเกิด

๕๒๕๓ นาย นัสซาหรี มาศมาน

๕๒๕๔ นาย สรรเสริญ กิ่งกาน

๕๒๕๕ นาย นิพิฐพนธ จันทะวิชัย

๕๒๕๖ นาย พิศุทธิ์ ตั๊นประเสริฐ

๕๒๕๗ นาย ศราวุธ ตัวตั้ง

๕๒๕๘ นาย อาคม บัวเผื่อน

๕๒๕๙ นาย ธนกร ปญญาหอม

๕๒๖๐ นาย วรพล มณีโชติ

๕๒๖๑ นาย อภิเชษฐ เดชอุทัย

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


