
 

 

 

 

ประกาศรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน 

คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ 

ผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเขารับราชการ  

เปนนายทหารประทวน 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 



กําหนดการสอบภาควิชาการ 

ใหผูที่มีสิทธิ์สอบภาควิชาการมาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้.- 

๑. สอบภาควิชาการ  ในวันท่ี 21 มี.ค. 60 

- 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 

 - เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงขายาวสีดํา (งดกางเกงยีนส) และรองเทาหุมสน 

 - สําหรับทหารที่ยังไมปลดฯ ใหแตงกายชุดเครื่องแบบสนาม 
 

๓. สิ่งที่สามารถนําเขาหองสอบได 
     - บัตรประจําตัวสอบ  

- บัตรประชาชน 

 - ปากกา    

- นาฬิกาขอมือแบบอนาล็อก (แบบเข็ม)  เทานั้น 
  

 



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

๑๐๐๑ นาย จรูญโรจน รวมทรัพย

๑๐๐๒ นาย สันติภาพ สินเจริญ

๑๐๐๓ นาย นิรพนธ เพียรทอง

๑๐๐๔ นาย อภิวุฒิ กระเครือ

๑๐๐๕ นาย นเรศ พักเพียง

๑๐๐๖ นาย สันติสขุ อินทโชติ

๑๐๐๗ นาย ปราติหารย บัวทอง

๑๐๐๘ นาย อติพัทธ โตะทอง

๑๐๐๙ นาย ณรงคกร ศรีสาํราญ

๑๐๑๐ นาย จิรพัฒน ผลหาญ

๑๐๑๑ นาย สมบัติ มั่นคง

๑๐๑๒ นาย นัทธพงศ ฉิมหาพาลี

๑๐๑๓ นาย มานัส ถมยา

๑๐๑๔ นาย จิรัฐบัณฑธร เตชะพัฒนพานิช

๑๐๑๕ นาย วิเชียร โยชาลี

๑๐๑๖ นาย ธีระ เทพพิทักษ

๑๐๑๗ นาย ชยทัต สวนพานิชย

๑๐๑๘ นาย รัตนพล บุตรภักดี

๑๐๑๙ นาย นริศ บัวคํา

๑๐๒๐ นาย จีรศักดิ์ บุญถม

๑๐๒๑ นาย คุณาวุธ สรอยทอง

๑๐๒๒ นาย รุงธรรม สขุนาคะ

๑๐๒๓ นาย จักริน ไกรเพ็ชร

๑๐๒๔ นาย จักรพงศ ขําละมาย

๑๐๒๕ นาย เอกพล ศรีไกรสิทธิ์

๑๐๒๖ นาย ฐิติศักดิ์ บุญรอด

๑๐๒๗ นาย อนุชา ยิ่งคงดี

ประจําปงบประมาณ 2560

ตําแหนง ชางกล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ยศ - ชื่อ - สกุล



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๑๐๒๘ นาย อนุวิท แกวคัลณา

๑๐๒๙ นาย นันทวัฒน ตระกูลขยัน

๑๐๓๐ นาย สมปอง ทัพฤาชัย

๑๐๓๑ นาย วิษณุ ไชยสิทธิสรอย

๑๐๓๒ นาย บัญชา กอมมณี

๑๐๓๓ นาย คมศักดิ์ สุมหิรัญ

๑๐๓๔ นาย เทพฤทธิ์ ปองภัย

๑๐๓๕ นาย อภิวิชญ ขุนศิริมา

๑๐๓๖ นาย อิทธิชัย แกวกาญ

๑๐๓๗ นาย วัชรพล แกวเสน

๑๐๓๘ นาย ศูภณัฐ สมศักดิ์

๑๐๓๙ นาย สรรเพชร ชื่นแสงจันทร

๑๐๔๐ นาย สาธิต ปนแกว

๑๐๔๑ นาย นิรันดร ทํานา

๑๐๔๒ นาย รัฐศักดิ์ จันทาแลว

๑๐๔๓ นาย ปยพงษ คําภีระ

๑๐๔๔ นาย วุฒิพงษ แกวสาหราย

๑๐๔๕ นาย พีระพล แสงดวงนิล

๑๐๔๖ นาย ตุลา ล่ิมผดุง

๑๐๔๗ นาย สมพร ธิบดี

๑๐๔๘ นาย ธีรวัตร พันธุศรี

๑๐๔๙ นาย ณาณพัฒน ชนะบุญ

๑๐๕๐ นาย พลวัฒน จันทรเพ็ญ

๑๐๕๑ นาย อดิศร ทองมาก

๑๐๕๒ นาย ธนกร ผานแผว

๑๐๕๓ นาย ณรงคชัย บุญโปรง

๑๐๕๔ นาย จักรี พวงนอย

๑๐๕๕ นาย ศิวัช ดําทอง

๑๐๕๖ นาย เกรียงศักดิ์ ประดิษฐศิลป

๑๐๕๗ นาย นันทวัช ผดุงเกียรติ

๑๐๕๘ นาย ฉัฐพล กลมเกลี้ยง

๑๐๕๙ นาย ทวีลาภ ชัยนันท



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๑๐๖๐ นาย ยุทธพงศ เปรมสุวรรณ

๑๐๖๑ นาย วรพัฒน อินกรัด

๑๐๖๒ นาย ศรายุทธ สุขใส

๑๐๖๓ นาย ยศพล ตรีดารา

๑๐๖๔ นาย รพินทร ประทีปชัย

๑๐๖๕ นาย สิริวัฒน ออนศรี

๑๐๖๖ นาย ธีระวัฒน วรพุฒ

๑๐๖๗ นาย ธิตินัย อรัญทอง

๑๐๖๘ นาย อภิวิชญ สมัครเขตการณ

๑๐๖๙ นาย อรรถชัย จันชวย

๑๐๗๐ นาย ณัฐพงศ จันที

๑๐๗๑ นาย วิทยา ชางทอง

๑๐๗๒ นาย คมธัช วิสารกร

๑๐๗๓ นาย จิรพันธุ แสงนอย

๑๐๗๔ นาย สิทธรัตน เมฆปน

๑๐๗๕ นาย กิตติชัย แกวกาคํา

๑๐๗๖ นาย นที สรางแกว

๑๐๗๗ นาย ศุภฤกษ ยืนยง

๑๐๗๘ นาย ทศพร ศิริพันธ

๑๐๗๙ นาย จักรพงศ สงศรีอินทร

๑๐๘๐ นาย นภดล จันกัน

๑๐๘๑ นาย พงษสิทธิ์ อุตมาตย

๑๐๘๒ นาย ณัฐวุฒิ พุมพฤกษ

๑๐๘๓ นาย สุบรรณ มณีรอด

๑๐๘๔ นาย ภัทร เกษมราษฎร

๑๐๘๕ นาย พนมศักดิ์ พรหมจินดา

๑๐๘๖ นาย นพรัตน ทองคํา

๑๐๘๗ นาย คุณวุฒิ พุมมาเกิด

๑๐๘๘ นาย ชัยชนก อวมวงษ

๑๐๘๙ นาย วัชโรโดม ศรีแยม

๑๐๙๐ นาย กานตชนะ มหรรณพ

๑๐๙๑ นาย ธงไชย วิพันธสกุล



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๑๐๙๒ นาย พงศธร เครือคํา

๑๐๙๓ นาย เอกกวี ปรีชาชน

๑๐๙๔ นาย กิตติพงศ วงคษา

๑๐๙๕ นาย วิธวิทย ดวงฤทธิ์

๑๐๙๖ นาย ศุภชัย นอยบ้ึม

๑๐๙๗ นาย ประเสริฐ ออนแดง

๑๐๙๘ นาย อรรถไกร สวัสดี

๑๐๙๙ นาย ณัฐวุฒิ ดีจันทึก

๑๑๐๐ นาย ภัทราวุธ เพชรนอย

๑๑๐๑ นาย จิณณวัตร คชนันทน

๑๑๐๒ นาย กรเทพ นาคสุขใส

๑๑๐๓ นาย สมศักดิ์ ชมนก

๑๑๐๔ นาย วุฒิไกร คณฑา

๑๑๐๕ นาย สุวัฒนชัย พวงสมบัติ

๑๑๐๖ นาย ธิติสรณ จีนโต

๑๑๐๗ นาย จิรภัทร วงษษาสิงห

๑๑๐๘ นาย ภาณุวัชร ตวนเทศ

๑๑๐๙ นาย กฤษดา หงษเวียงจันทร

๑๑๑๐ นาย ชัยชาญ ชุมพล

๑๑๑๑ นาย ชัยณรงค กอเกิด

๑๑๑๒ นาย ธีระพงษ จิตรทะวงศ

๑๑๑๓ นาย วุฒิชัย อินเปย

๑๑๑๔ นาย ณัฐพงษ สีนอย

๑๑๑๕ นาย นนทชัย ศรีเพ็ชร

๑๑๑๖ นาย ณบปกรณ ฐิติกรกุล

๑๑๑๗ นาย จิรยุทธ จันทรเพ็ญ

๑๑๑๘ นาย ชัยทรัพย มหามาตย

๑๑๑๙ นาย พลพรรธน ปาโม

๑๑๒๐ นาย ธฤต รุงสมัย

๑๑๒๑ นาย รัญชน ทะราช

๑๑๒๒ นาย ธนะวิทย ฐิติเมธีสมบัติ

๑๑๒๓ นาย สุธีรัตน แกวยะยศ



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๑๑๒๔ นาย สุวรรณ หลอนกลาง

๑๑๒๕ นาย สุริยา ยายอด

๑๑๒๖ นาย บุญสง สขุสวัสดิ์

๑๑๒๗ นาย อรัสพงศ ธงตะขบ

๑๑๒๘ นาย อนิรุทธ หนูหงษ

๑๑๒๙ นาย ยุทธนา โพธิ์สุวรรณ

๑๑๓๐ นาย รัชตพล ฤกษดี

๑๑๓๑ นาย ธนภัทร เจสา

๑๑๓๒ นาย ยุทธนา ศิลา

๑๑๓๓ นาย ฤทธิชัย เชษฐวรรณสิทธิ์

๑๑๓๔ นาย เทอดพงษ พรนิรันดรกาล

๑๑๓๕ นาย คณาวุฒิ ขําเกิด

๑๑๓๖ นาย ประกอบบุญ อุปถัมภ

๑๑๓๗ นาย ณรงคชัย พลอยฉิมพลี

๑๑๓๘ นาย ชาญณัฏฐ กล่ําเทศ

๑๑๓๙ นาย ภรัณยู ไชยธนาสิน

๑๑๔๐ นาย กฤตยพงษ ภูวทัศชยน

๑๑๔๑ นาย ศักดิ์สยาม สีทา

๑๑๔๒ นาย ปฏิพัทธ รอดบํารุง

๑๑๔๓ นาย อรรถชัย ตรีจุย

๑๑๔๔ นาย อัมรินทร พรสา

๑๑๔๕ นาย ฉัตรธนนท ชินนะ

๑๑๔๖ นาย คณิศร กุมพล

๑๑๔๗ นาย กฤติพงศ กุกไชย

๑๑๔๘ นาย ภัทรขวัญ ฉาบสุวรรณ

๑๑๔๙ นาย ภานุวัฒน คนยงค

๑๑๕๐ นาย ธนลักษณ คําอิน

พ.อ............................................................... รองประธานกรรมการฯ



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

๒๐๐๑ นาย ธีรชัย อินทรสุวรรณ

๒๐๐๒ นาย วันชนะ นุนแกว

๒๐๐๓ นาย พิพัฒน แสงเทียน

๒๐๐๔ นาย รุงโรจน สิทธิวงษ

๒๐๐๕ นาย กฤตธัช สิทธิเจริญ

๒๐๐๖ นาย ภานรินทร เดชโฉม

๒๐๐๗ นาย ณัฐชัย เพ็ชรไผ

๒๐๐๘ นาย รัฐพงศ ขุนสําราญ

๒๐๐๙ นาย วิชิต จารินทร

๒๐๑๐ นาย ภาณุพงศ บุญยรัตกลิน

๒๐๑๑ นาย ชัยพร อินจิ๋ว

๒๐๑๒ นาย สุนทร ทองมีขวัญ

๒๐๑๓ นาย ครรชิตพล โพธิ์งาม

๒๐๑๔ นาย พีรพงศ นินธิโย

๒๐๑๕ นาย ณฐพงษ พันธุหวยพงษ

๒๐๑๖ นาย วัชรมณฑล เน้ือเทศ

๒๐๑๗ นาย วรุฒ ปลื้มทรัพย

๒๐๑๘ นาย สุรเชษฐ แสนสวัสดิ์

๒๐๑๙ นาย อดิศร ชอบธรรมดี

๒๐๒๐ นาย กฤษณะ เชื่อมชิต

๒๐๒๑ นาย นพน สิทธิฤทธิ์

๒๐๒๒ นาย ณัฐดนย เลิศธนอภิวงศ

๒๐๒๓ นาย เจตน พิทยาพันธ

๒๐๒๔ นาย กิตติพศ สีหะนาม

๒๐๒๕ นาย กิตติศักดิ์ ไฝทาคํา

๒๐๒๖ นาย ทรงกรด อยูอินทร

๒๐๒๗ นาย พิณทเทพ โพธิ์ทอง

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ 2560

ตําแหนง ชางกอสราง



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๒๐๒๘ นาย จักรกริช ชนะภัย

๒๐๒๙ นาย วทัญู เจริญสุข

๒๐๓๐ นาย ชัชนันท ชูชาติ

๒๐๓๑ นาย มนัส คอนใจชา

๒๐๓๒ นาย เกรียงไกร กองทรัพย

๒๐๓๓ นาย ทินภัทร มีศิริ

๒๐๓๔ นาย ประทีป ศรีภักดี

๒๐๓๕ นาย ปฐเมศร บุญยัง

๒๐๓๖ นาย ธนกฤต ชาติศรี

๒๐๓๗ นาย จักรปราณี สถิตย

๒๐๓๘ นาย ภาณุวัตร จันทรเครือยิ้ม

๒๐๓๙ นาย พงศธร มีชัย

๒๐๔๐ นาย วุฒิชัย คุมลักษ

๒๐๔๑ นาย วสนัต เจริญศรี

๒๐๔๒ นาย เอกวัฒน สมสาย

๒๐๔๓ นาย พงษอนันต คงทันดี

๒๐๔๔ นาย นัฐพงษ เจนธัญกรรม

๒๐๔๕ นาย เกรียงไกร ทองนา

๒๐๔๖ นาย ณัฐนนท มหาวงศ

๒๐๔๗ นาย ชาญชัย บุญอุน

๒๐๔๘ นาย จักรกฤษณ กอนสันทะ

๒๐๔๙ นาย กุลวัฒน กุญชรินทร

๒๐๕๐ นาย ณัฐชนน จรนิตย

๒๐๕๑ นาย ณัฐสิทธิ์ เรืองสังข

๒๐๕๒ นาย จิรวัฒน สวัสดิสาร

๒๐๕๓ นาย เกรียงไกร ขลิบตรีแกว

๒๐๕๔ นาย อัฐชัย ไชยรุตม

๒๐๕๕ นาย สิฐิเศรษฐ พิมพามา

๒๐๕๖ นาย ณัฐวุฒิ ยังวัฒนา

๒๐๕๗ นาย ธนภูมิ อนันตนนทก

๒๐๕๘ นาย พิริยะ เพ็งสวาง

๒๐๕๙ นาย ปริญญา คชฤทธิ์



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๒๐๖๐ นาย กรวิทย แกลวทะนง

๒๐๖๑ นาย สุริยา คงหนู

๒๐๖๒ นาย ณัฐพล มธุวร

๒๐๖๓ นาย ธีรสิทธิ์ โคมสุวรรณ

๒๐๖๔ นาย ธีรพล ล้ําเหลือ

๒๐๖๕ นาย โยธิน สารินนท

๒๐๖๖ นาย จุรพล จันที

๒๐๖๗ นาย ยุทธนา แทนโป

๒๐๖๘ นาย รณยุทธ โคตรไกรสร

๒๐๖๙ นาย ภาคิน แจะจันทร

๒๐๗๐ นาย ชาญวิทย โสระมรรค

๒๐๗๑ นาย ผริตเดช นิลบวร
๒๐๗๒ นาย สิทธิพล เชนแกว

๒๐๗๓ นาย จักรกฤช มาตทิพย

๒๐๗๔ นาย นันทชัย สขุอนันต

๒๐๗๕ นาย ทวีศิลป คงนวล

๒๐๗๖ นาย คมกริช คุมครอง

๒๐๗๗ นาย ศตวรรษ กําจัดภัย

๒๐๗๘ นาย อัษฎาวุธ วิจิตร

๒๐๗๙ นาย วัชรพร เวชชศาสตร

๒๐๘๐ นาย ทักษดนัย อุทธา

๒๐๘๑ นาย ภิญโญ รอนดี

๒๐๘๒ นาย อภิสิทธิ์ คุมลักษ

๒๐๘๓ นาย กิตติภพ กิจสุวรรณ

๒๐๘๔ นาย กลาหาญ ทิพยศรีบุตร

๒๐๘๕ นาย ชยันต จักรจันทร

๒๐๘๖ นาย ชัยธวัช สิงหรอ

๒๐๘๗ นาย ทรงพล เพชรสุน

๒๐๘๘ นาย ศักดากร คําแกว

๒๐๘๙ นาย ณัฐวุฒิ ฐานะ

๒๐๙๐ นาย ณัฐพล ทาอาสา

๒๐๙๑ นาย จิรเดช เห้ียมหาญ



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๒๐๙๒ นาย สุธิเกียรติ จันทรโพธิ์

๒๐๙๓ นาย หฤษฎ ชูจันทรทอง

๒๐๙๔ นาย จิรกิตติ์ จันทร

๒๐๙๕ นาย สนธิชัย นวมเงิน

๒๐๙๖ นาย นัทธพงศ แกวมณี

๒๐๙๗ นาย วรวิทย ภีระคํา

๒๐๙๘ นาย ศุภกร ศรีสมัย

๒๐๙๙ นาย ปริณธุวัช พาหาวงษ

๒๑๐๐ นาย ปรินทร บุญณรงค

๒๑๐๑ นาย ธานินทร ใชทอง

๒๑๐๒ นาย ธนดล ขจรศักดิพันธ

๒๑๐๓ นาย พงศสุรเทพ หลายศรี

๒๑๐๔ นาย วิวิธชัย ชูพราหมณ

๒๑๐๕ นาย วีรภัทร อิดดาฤทธิ์

๒๑๐๖ นาย ชยาวุธ พงษเสือ

๒๑๐๗ นาย พงคมนตรี ไชยประดิษฐ

๒๑๐๘ นาย บวร ภูบุตร

๒๑๐๙ นาย ประกาศิต เชื้อโท

๒๑๑๐ นาย พิริยะพงศ ไลยเจริญ

๒๑๑๑ นาย นันทนภัส หอมอม

๒๑๑๒ นาย อนิรุตน หนูสอน

๒๑๑๓ นาย พิสิษฐ แกวคําลือ

๒๑๑๔ นาย พิพัฒน ขุนณรงค

๒๑๑๕ นาย นิติกร จังโกฏิ

๒๑๑๖ นาย สิงหา บุญฟู

๒๑๑๗ นาย ธนัฐพงษ ขันทะ

พ.อ............................................................... รองประธานกรรมการฯ



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

๓๐๐๑ นาย ประสิทธิชัย แกวกอง

๓๐๐๒ นาย อุดมศักดิ์ งามเผือก

๓๐๐๓ นาย สรสทิธิ์ หนูสิงห

๓๐๐๔ นาย โสภณ จิตรคํา

๓๐๐๕ นาย ปฏิพันธ แกวกําเหนิด

๓๐๐๖ นาย วงศวัฒน อํ่าเงนิ

๓๐๐๗ นาย ชิติพัทธ พูลนอย

๓๐๐๘ นาย ธนาธิป เงินฤทธิ์

๓๐๐๙ นาย ตรัยรัตน ธนะสถิตย

๓๐๑๐ นาย ปราโมทย บุญดก

๓๐๑๑ นาย ธนพล ตั้งถาวร

๓๐๑๒ นาย พงศกร ชุมธรรม

๓๐๑๓ นาย สุวัฒชัย สัตยากูล

๓๐๑๔ นาย ธีระศักดิ์ นาคเมือง

๓๐๑๕ นาย ธัญญากร จันทรหมื่นไวย

๓๐๑๖ นาย ภาณุพงศ ศรีแพง

๓๐๑๗ นาย พีรพงศ อิทธิจักร

๓๐๑๘ นาย ชลสิทธิ์ เชียงดี

๓๐๑๙ นาย จีรศํกดิ์ พรหมพากล

๓๐๒๐ นาย ธํารงค เทพพิทักษ

๓๐๒๑ นาย นพพล อัตสิทธิ์

๓๐๒๒ นาย ธีรนันทน จันทรบูรณ

๓๐๒๓ นาย ธนภัทร ยิ้มนอย

๓๐๒๔ นาย ธวัชชัย พรมทรัพย

๓๐๒๕ นาย ณัฐพงษ สุวพงษ

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ 2560

ตําแหนง ชางเชื่อม



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๓๐๒๖ นาย นนทิชัย จรรยาธรรม

๓๐๒๗ นาย ตรีเทพ ศรีนุช

๓๐๒๘ นาย สุรพงศ สีมาก

๓๐๒๙ นาย เผาพันธุ จําปเพ็ชร

๓๐๓๐ นาย ญัติพงศ สรุะกําแหง

๓๐๓๑ นาย วัศพล ปยภาณีกุล

๓๐๓๒ นาย นัทธพงศ อินทรวิเศษ

๓๐๓๓ นาย ณัฐภัทร รอดวงษ

๓๐๓๔ นาย พศวัต มหาภาพ

๓๐๓๕ นาย ณฐพล พิมพศรี

๓๐๓๖ นาย เกรียงไกร แสนมะฮุง

๓๐๓๗ นาย สุรศักดิ์ จันทรดี

๓๐๓๘ นาย กนกพจน ทรัพยทวีวุฒิ

๓๐๓๙ นาย ธีระพล จันดาบุตร

๓๐๔๐ นาย กิตตินันท รุมดอน

๓๐๔๑ นาย นรบดี แปลงศรี

๓๐๔๒ นาย ศุภธัช เลิศมานพ

๓๐๔๓ นาย ณรากรณ ทิพยศรีบุตร

๓๐๔๔ นาย ชวิศ ขัติพิบูลย

๓๐๔๕ นาย สุทธิชัย ลมายจําปา

๓๐๔๖ นาย วงสกร เอี่ยมสกุล

๓๐๔๗ นาย ไชยวัฒน หนักแนน

๓๐๔๘ นาย วสนัต ชมภูพันธ

๓๐๔๙ นาย สุรเดช แสนสุนนท

๓๐๕๐ นาย ภานุพงศ คีรีผา

๓๐๕๑ นาย อภิสิทธิ์ มีสวย

๓๐๕๒ นาย ประเสริฐศักดิ์ สมทิพย

๓๐๕๓ นาย คุณาสิน ติยะวัฒนกุล

๓๐๕๔ นาย อรรคดล แกวประชา

๓๐๕๕ นาย ณัฐกร บุบผาชาติ



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๓๐๕๖ นาย ชนินทร กรคณฑี

๓๐๕๗ นาย พงษศิริ แพงศรี

๓๐๕๘ นาย สกนธ บานใหม

๓๐๕๙ นาย ณัฐกุล รุงเรือง

๓๐๖๐ นาย ชาตรี สุกแกว

พ.อ............................................................... รองประธานกรรมการฯ



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

๔๐๐๑ นาย ปรมัตถ ถาวรจิตร

๔๐๐๒ นาย นรินกรณ นันภิวงค

๔๐๐๓ นาย อัศนัย ปแกว

๔๐๐๔ นาย ระวีชัย บุญเกตุ

๔๐๐๕ นาย อนันต ธรรมชัย

๔๐๐๖ นาย อภิเดช ประดับพงษา

๔๐๐๗ นาย สกนธ คลายทอง

๔๐๐๘ นาย ยงยศ หนูผาสุข

๔๐๐๙ นาย วัชรพงศ ลางคุลเกษตรสิน

๔๐๑๐ นาย ศิวะ อุยมา

๔๐๑๑ นาย ศรายุทธ วงศสวัสดิ์

๔๐๑๒ นาย วัชระ กลิ่นสุคนธ

๔๐๑๓ นาย อําพล มาดี

๔๐๑๔ นาย รัตนกร บุญทับ

๔๐๑๕ นาย ปฐพี พิกุลศรี

๔๐๑๖ นาย จิณณวัตร เดชมาก

๔๐๑๗ นาย กฤษณะ สุโรพันธ

๔๐๑๘ นาย วสนัต กองกะมุด

๔๐๑๙ นาย ธีระศักดิ์ วงษนอย

๔๐๒๐ นาย พงศภัค อินตะ

๔๐๒๑ นาย นฤเบศร สังขะไชย

๔๐๒๒ นาย วันชนะ กระจางจร

๔๐๒๓ นาง สุระ วุขพินิจ

๔๐๒๔ นาย พัฒนา แกวระเวง

๔๐๒๕ นาย พศิน ขุนนุช

๔๐๒๖ นาย ภัทรพล สุขโฉม

๔๐๒๗ นาย ณัฐกานต รุงสวาง

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ 2560

ตําแหนง ชางไฟฟา



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๔๐๒๘ นาย ธนรัชต สุธาพจน

๔๐๒๙ นาย วีระพงค ผลศัพย

๔๐๓๐ นาย เอกลักษณ คอนสิงห

๔๐๓๑ นาย กิตติศักดิ์ คําปาน

๔๐๓๒ นาย ศักดิ์สิทธิ์ ดวงกอม

๔๐๓๓ นาย อภินันท จันทรเปยงพรม

๔๐๓๔ นาย อนุชา เช้ือดี

๔๐๓๕ นาย ณัฐภรณ พัลพฒน

๔๐๓๖ นาย วิทยา นอยนอนเมือง

๔๐๓๗ นาย สมัย ไชยเมือง

๔๐๓๘ นาย วิจักษณ สุบุญสันต

๔๐๓๙ นาย โกวิทย จินดาวงค

๔๐๔๐ นาย ณัฐดนัย ฤทธิ์จรูญ

๔๐๔๑ นาย ดัมพรงคฤทธิ์ สําลี

๔๐๔๒ นาย สุริยะ แซลิ้ม

๔๐๔๓ นาย พงศธร พรพิมลโสภณ

๔๐๔๔ นาย ปรีชา บุญบรรลุ

๔๐๔๕ นาย ประนัฐ จันทรนิยม

๔๐๔๖ นาย จักรกฤษ ปลื้มบุญ

๔๐๔๗ นาย สิทธิพงษ มุยทุม

๔๐๔๘ นาย ประชารัตน จุยใจงาม

๔๐๔๙ นาย ศิริพัฒน ประสพสุข

๔๐๕๐ นาย ไกรวิชญ พรหมอินทร

๔๐๕๑ นาย ปยภัทร สามารถกิจ

๔๐๕๒ นาย ชนาธิป สามารถกิจ

๔๐๕๓ นาย วทัญู ศาสนะสุพิน

๔๐๕๔ นาย ทศพล ทองสนธ

๔๐๕๕ นาย ศุภโชค ยังดี

๔๐๕๖ นาย จตุพร ก่ําแกว

๔๐๕๗ นาย สรพงษ สายปง

๔๐๕๘ นาย วัฒนา คีรีวรรณ

๔๐๕๙ นาย ฉกาจ พันธไทย



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๔๐๖๐ นาย รณชัย ศรีนวล

๔๐๖๑ นาย ปฏิภาณ ดุงสูงเนิน

๔๐๖๒ นาย เกียรติศักดิ์ พูลมณี

๔๐๖๓ นาย ธีรพัฒน พิมพใจใส

๔๐๖๔ นาย อภิชาต สุขนอย

๔๐๖๕ นาย ทวีศักดิ์ คุณฮวย

๔๐๖๖ นาย กษิดินทร สูติสงค

๔๐๖๗ นาย วรพรต ปญญาธรรมกวี

๔๐๖๘ นาย กิตติ์ธนัตถ คุณยศยิ่ง

๔๐๖๙ นาย ธีรพงศ อิ่มเต็ม

๔๐๗๐ นาย ชโนทัย อัครวราพร

๔๐๗๑ นาย ณรงคฤทธิ์ บัวประชุม

๔๐๗๒ นาย สุรวิชญ ใจจันทร

๔๐๗๓ นาย เกรียงไกร ชํานาญศิลป

๔๐๗๔ นาย พิทวัส เงนิถี

๔๐๗๕ นาย นุชากร ไวคํานึง

๔๐๗๖ นาย พรชัย เอี่ยมเรียง

๔๐๗๗ นาย พงษไพโรจน นาสาธร

๔๐๗๘ นาย กรัณย สมิตะสิริ

๔๐๗๙ นาย ภานุวัฒน ไชยา

๔๐๘๐ นาย วงศกร คุมโรย

๔๐๘๑ นาย มนัส ชนะภัย

๔๐๘๒ นาย ชินาธิป ศาลานิยะธรรม

๔๐๘๓ นาย จุฑารัช แกนจันทร

๔๐๘๔ นาย สหัสชัย จันทรฉาย

๔๐๘๕ นาย ศศธร แซลิ้ม

๔๐๘๖ นาย นัฐพล ขุนณรงค

๔๐๘๗ นาย ภูวนัตถ วันคืนดี

๔๐๘๘ นาย ชัยพัฒนา หงษพานิช

๔๐๘๙ นาย กิตตินนท โควถาวร

๔๐๙๐ นาย วีรศักดิ์ วันนา

๔๐๙๑ นาย รัฐวุฒิ ขุนสําราญ
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๔๐๙๒ นาย พฤหัส จันแจง

๔๐๙๓ นาย พิเชษฐ กิมเมง

๔๐๙๔ นาย กวิน แจมขํา

๔๐๙๕ นาย ภูตะวัน โกมลเปรินทร

๔๐๙๖ นาย กิตติศักดิ์ เตชศุภกรกุล

๔๐๙๗ นาย นิติพล เกิดชาง

๔๐๙๘ นาย กฤษรินทร นวมอําพันธ

๔๐๙๙ นาย วงศกร สุขสวัสดิ์

๔๑๐๐ นาย ชลชาติ ปญญาสัทโท

๔๑๐๑ นาย ธนภัทร หลิมเพชร

๔๑๐๒ นาย ธนดล พรพุทธศรี

๔๑๐๓ นาย จิตรกร มีจอม

๔๑๐๔ นาย พลากร สุริโย

๔๑๐๕ นาย พัทรพงษ กลิ่นศร

๔๑๐๖ นาย สิทธิพล ทุมนอก

๔๑๐๗ นาย วสุ ธนากรสิทธิโขค

๔๑๐๘ นาย ณัฐวุฒิ เกิดแกว

๔๑๐๙ นาย นิกร สอศักดิ์ศรี

๔๑๑๐ นาย ศราวุฒิ ศรีสวาง

๔๑๑๑ นาย ปยะพงศ ศรีดีจริง

๔๑๑๒ นาย ไพฑูรย พัชรภูษิตสกุล

๔๑๑๓ นาย คณิศร เสือคง

๔๑๑๔ นาย กันณเขตต เปรมชาติ

๔๑๑๕ นาย ภาณุวิชญ เสมาทอง

๔๑๑๖ นาย รณพร เงนิพุม

๔๑๑๗ นาย กันติทัต สรอยสุมณฑา

๔๑๑๘ นาย ณัฐวุฒิ อุยฟก

๔๑๑๙ นาย สุเมธ นิลโสพันธ

๔๑๒๐ นาย วิวัฒน ล่ิมมั่น

๔๑๒๑ นาย เฉลิมเกียรติ แคลวออม

๔๑๒๒ นาย จิรเมธ ทองเสงี่ยม

๔๑๒๓ นาย สันติภาพ จันทรเงิน
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๔๑๒๔ นาย ศตวรรษ มณีวรรณ

๔๑๒๕ นาย สิทธิพันธ สิทธิสิงห

๔๑๒๖ นาย จักรกฤษณ วองประเสริฐ

๔๑๒๗ นาย ชานนท แขกสูงเนิน

๔๑๒๘ นาย ฉัตรมงคล จันทรแกว

๔๑๒๙ นาย คทาวุธ ดอนตะโก

๔๑๓๐ นาย ติณณภพ ถินวิชัย

๔๑๓๑ นาย ตอศักดิ์ ศรีสุวรรณ

๔๑๓๒ นาย นุกูล มูลละกัน

๔๑๓๓ นาย วัชรพงษ พาวันทา

๔๑๓๔ นาย นิธิกร จริตซื่อ

๔๑๓๕ นาย นิธิ เหลือกงชัย

๔๑๓๖ นาย บัญชา แกนเดียว

๔๑๓๗ นาย ณรงค แกวดวงใน

๔๑๓๘ นาย อานนท จูตะเสน

๔๑๓๙ นาย โชคชัย กลิ่นบัว

๔๑๔๐ นาย นภัทร เอ่ียมเฉย

๔๑๔๑ นาย อานนท แกวกูล

๔๑๔๒ นาย อภิรักษ เอี่ยมจินดา

๔๑๔๓ นาย สุธี มะยมทอง

๔๑๔๔ นาย พงศธร โพธิ์นอก

๔๑๔๕ นาง อนุศร แซเจ็ง

๔๑๔๖ นาง ชินวัตร กรานบุญ

๔๑๔๗ นาย นัฐวัช ฤทธิรงค

๔๑๔๘ นาย ปารินทร ศรีซองเชษฐ

๔๑๔๙ นาย ธีรพล บุญยืน

๔๑๕๐ นาย พัฒนะ พุมนาค

๔๑๕๑ นาย ภาณุพงศ บัวหลวง

๔๑๕๒ นาย อุดมศักดิ์ เกษสถล

๔๑๕๓ นาย เมธา ขาวสะอาด

๔๑๕๔ นาย อนุวัฒน ยินดี

๔๑๕๕ นาย นภพล อนุศาสนพันท
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๔๑๕๖ นาย นภดล ลามเทียม

๔๑๕๗ นาย วรชัย พะมณี

๔๑๕๘ นาย ฐานุศักดิ์ ดวงสุข

๔๑๕๙ นาย ภานุวัฒน อินศล

๔๑๖๐ นาย ภาณุพงษ แสนภิชัย

๔๑๖๑ นาย สุวิกรม แกวสองเมือง

๔๑๖๒ นาย ประเสริฐ นอยกําเนิด

๔๑๖๓ นาย รณชัย สะอาดเอ่ียม

๔๑๖๔ นาย โสพล วาทีนุกิจ

๔๑๖๕ นาย ปรัชญา จิรังดา

๔๑๖๖ นาย วัชระ บุญประสพ

๔๑๖๗ นาย ณัฐนันท สมาธิ

๔๑๖๘ นาย ศุภกร คงเปนสุข

๔๑๖๙ นาย ณัฐปคัลป โครพ

๔๑๗๐ นาย พีรวัฒน ผิวเผือก

๔๑๗๑ นาย ชญกิจ บุญวัติ

๔๑๗๒ นาย มานัส ยอดถา

๔๑๗๓ นาย ธวัชชัย พรหมอารักษ

๔๑๗๔ นาย สุพจน สุขสวัสดิ์

๔๑๗๕ นาย สิทธิชัย เย็นใจมา

๔๑๗๖ นาย เปนหนึ่ง สุขปาน

๔๑๗๗ นาย ธนาทิตย กองสิงห

๔๑๗๘ นาย ศรุตินันท โพธิ์วงษ

๔๑๗๙ นาย โยธิน ทวีวัฒน

๔๑๘๐ นาย จาตุภัคค เปลี่ยนสีทอง

๔๑๘๑ นาย อดิเทพ พรมสอน

๔๑๘๒ นาย อนุสรณ ก่ิงสันเทียะ

๔๑๘๓ นาย สมกมล หอมประเสริฐ

๔๑๘๔ นาย วุฒิชัย คําฐี

๔๑๘๕ นาย พีระพงษ จุลอักษร

๔๑๘๖ นาย สุนทร ยอดประเสริฐ

๔๑๘๗ นาย สําคัญ สมราง
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๔๑๘๘ นาย ธีรวัฒน จิตรปรีดา

๔๑๘๙ นาย นพพล อักษรดี

๔๑๙๐ นาย ปวรปรัชญ ภูยอย

๔๑๙๑ นาย กฤษกร สังขทอง

๔๑๙๒ นาย ปยวัช สขุสุสร

๔๑๙๓ นาย จิราวุธ ทับทอง

๔๑๙๔ นาย นราวุฒิ แสนสทิธิ์

๔๑๙๕ นาย วีระชัย สุขสกุล

๔๑๙๖ นาย ทรงสิทธิ์ จิกคํา

๔๑๙๗ นาย หัสดิน อุกฤษณ

๔๑๙๘ นาย วิสฐิพงศ มั่นที่สุด

๔๑๙๙ นาย อนุชา เกตุสุวรรณ

๔๒๐๐ นาย ชนาคร นันทะวงค

๔๒๐๑ นาย กฤษณะ อุปนันท

๔๒๐๒ นาย สิทธิศักดิ์ บุญฤทธิ์

๔๒๐๓ นาย วีระยุทธ แดงบุตร

๔๒๐๔ นาย ณัฐลักษณ เปยศิริ

๔๒๐๕ นาย ธนกร อินตาวงค

๔๒๐๖ นาย ภราดร ขําดี

๔๒๐๗ นาย ยศวรรธน กิมนอย

๔๒๐๘ นาย สราวุฒิ แกวตา

๔๒๐๙ นาย นิติกร ดอนมีไพร

๔๒๑๐ นาย วิภพ สุขโภคี

๔๒๑๑ นาย ศิริวิบูรณ พงศพลรพีกุล

๔๒๑๒ นาย สุทธิชัย ยามูล

๔๒๑๓ นาย ณัฐกุล มัยวงศ

๔๒๑๔ นาย ชนะกันต ทองเหมาะ

๔๒๑๕ นาย ภัทรเบศร เกตุมีชัย

๔๒๑๖ นาย พงศกร ฉิมเก้ือ

๔๒๑๗ นาย อภิสิทธิ์ ฉิมพาลี

๔๒๑๘ นาย นิธิวิทย กิมพิทักษ

๔๒๑๙ นาย มนตรี ฐิตะฐาน
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๔๒๒๐ นาย ธนโชติ แหลมจัด

๔๒๒๑ นาย ธนุศักดิ์ ทิพยคํา

๔๒๒๒ นาย มนตรี แซฟู

๔๒๒๓ นาย ณัฐกร จังพานิช

๔๒๒๔ นาย กฤษณะ เสยีงเสนาะ

๔๒๒๕ นาย ชิษณุพงศ ปตกุล

๔๒๒๖ นาย รัตนชัย ตั้งศิริชัยชนะ

๔๒๒๗ นาย จิรายุส ทรัพยอยู

๔๒๒๘ นาย ศิริพันธุ ทรัพยประเสริฐ

๔๒๒๙ นาย ปฏิภาณ ใจเสงี่ยม

๔๒๓๐ นาย กฤษณะ สังขทอง

๔๒๓๑ นาย ปรัชญา ผอบนาค

๔๒๓๒ นาย ณรงคเดช อรุณเสวก

๔๒๓๓ นาย รัชติกร ออนแกว

๔๒๓๔ นาย ภาณุพงศ เทศแกว

๔๒๓๕ นาย ณัฐวัฒน บุญลอด

๔๒๓๖ นาย กฤชกานต จงรวมกลาง

๔๒๓๗ นาย ศิริพงศ บาพิมาย

๔๒๓๘ นาย สายัณห จันทรประสิทธิ์

๔๒๓๙ นาย พชรพล คลิกคลาย

๔๒๔๐ นาย กชกร ไชยเสน

๔๒๔๑ นาย สุริยา ทัศนา

๔๒๔๒ นาย ชาติไทย แสงจา

๔๒๔๓ นาย ณัฐพล แพใหญ

๔๒๔๔ นาย ศักดิ์ณรินทร อุยปะโค

๔๒๔๕ นาย อมรทัต อุทัยนา

๔๒๔๖ นาย ชัชวาล สรอยศรี

๔๒๔๗ นาย สุขสันต ยอดยิ่งยง

๔๒๔๘ นาย นิพนธ มั่นกิจ

๔๒๔๙ นาย มานะ มากมา

๔๒๕๐ นาย กรวีร ชางแกะ

๔๒๕๑ นาย กฤษฎา ทองบุรี
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๔๒๕๒ นาย ณัฐกิตติ์ จันทรชุม

๔๒๕๓ นาย ศุภณัฐ ชูเรือง

๔๒๕๔ นาย วันชัย พลขันธ

๔๒๕๕ นาย ศุภชัย เพียงทองภูมิ

๔๒๕๖ นาย ชยทัต ดวงผล

๔๒๕๗ นาย นิติ ฤาชา

๔๒๕๘ นาย อนันต สังฆราม

๔๒๕๙ นาย ณัฐพงศ กนกตระกูล

๔๒๖๐ นาย กฤษฎา หมอกแยม

๔๒๖๑ นาย จักรพรรดิ พิกุล

๔๒๖๒ นาย พงศธร รอดทุกข

๔๒๖๓ นาย เกริกชัย ยิ้มถนอม

๔๒๖๔ นาย ปรเมศก อุทธิยา

๔๒๖๕ นาย นิทเทส ปานโต

๔๒๖๖ นาย วัชราวุฒิ พินัยรัมย

๔๒๖๗ นาย ปริญญา บุญใหญ

๔๒๖๘ นาย ชนินทร เพ็ชรทิพย

๔๒๖๙ นาย จิรวัฒน จันทรบรรจง

๔๒๗๐ นาย ภูวนาถ กวานเหียน

๔๒๗๑ นาย ยุทธนา สมพรหมกําเนิด

๔๒๗๒ นาย เนติพงศ ติลสาร

๔๒๗๓ นาย ภาสกร ลอออินทร

๔๒๗๔ นาย เทวัญ จุลศร

๔๒๗๕ นาย ฉัตรฐาน มีนายน

๔๒๗๖ นาย วุฒิชัย สุขสวัสดิ์

๔๒๗๗ นาย ปยวัฒน แสงสุวรรณ

๔๒๗๘ นาย อนุพงษ โศกศรี

๔๒๗๙ นาย ธนาวุฒิ คําดี

๔๒๘๐ นาย ตะวัน สุดใจ

๔๒๘๑ นาย สิทธิชัย พุมกระจาง

๔๒๘๒ นาย ธิษณเมธัส เสนาธรรม

๔๒๘๓ นาย กิติพงศ เมธีกุลสุเมธ
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๔๒๘๔ นาย นิพิฐพนธ โรจนกิจบวรเดช

๔๒๘๕ นาย ณัฐวุฒิ ทุมบาล

๔๒๘๖ นาย โสฬส สอนโสม

๔๒๘๗ นาย ภูมินทร วัดสวาง

๔๒๘๘ นาย วีระศักดิ์ บุตรแยม

๔๒๘๙ นาย พัฒนากร พุทธาวันดี

๔๒๙๐ นาย พัฒนพงษ สิริโรจนผลทวี

๔๒๙๑ นาย นรเศรษฐ บูรณะพิมพ

๔๒๙๒ นาย กฤษกร ถาบัวคํา

๔๒๙๓ นาย เจษฎา มั่นคง

๔๒๙๔ นาย ธีระชัย สิงโห

๔๒๙๕ นาย นิพนธ บุญชื่น

๔๒๙๖ นาย อภิศักดิ์ สังขสุวรรณ

๔๒๙๗ นาย ธรรมรัตน รักษจํารูญ

๔๒๙๘ นาย สุรเชษฐ ยศนันท

๔๒๙๙ นาย ยศธร กวยสกุล

๔๓๐๐ นาย ชิษณุพงศ บรรจงเกลี้ยง

๔๓๐๑ นาย นิพัทธ สามัญเมือง

๔๓๐๒ นาย พิทักษ พวงแจะ

๔๓๐๓ นาย รังสมิันตุ ดวงแกว

๔๓๐๔ นาย รัฐนันท กลากฤษ

๔๓๐๕ นาย ศิลา เริ่มงาม

๔๓๐๖ นาย เมธี สุดดี

๔๓๐๗ นาย ธนพงศ ยอดใหม

๔๓๐๘ นาย ดํารง สุขศรี

๔๓๐๙ นาย ณัฐพงค ศรีสุข

๔๓๑๐ นาย อติรุจ ชัยโชตกิจ

๔๓๑๑ นาย เฉลิมพล คําดี

๔๓๑๒ นาย สุทธิโรจน รอบจังหวัด

๔๓๑๓ นาย พลสิทธิ์ หงษศรี

๔๓๑๔ นาย ทวีศักดิ์ เชยกลิ่น

๔๓๑๕ นาย กิจชัย สมรูป



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๔๓๑๖ นาย จักรพันธ สรอยทอง

๔๓๑๗ นาย ทักษิณ ลายหงษ

๔๓๑๘ นาย ณัฎฐชัย อูทรัพย

๔๓๑๙ นาย ปกรณ แกวแสนสาย

๔๓๒๐ นาย กิตติพงษ ศรีเสมอ

๔๓๒๑ นาย อโณทัย ชูราย

๔๓๒๒ นาย อิทธิยา ลบถม

๔๓๒๓ นาย ปฏิพัทธ คําสอน

๔๓๒๔ นาย วสวุัตน แกวสา

๔๓๒๕ นาย พิเชษฐ เหมสุข

๔๓๒๖ นาย ปรีชา พันธุฮวม

๔๓๒๗ นาย อดิศักดิ์ ควรหาผล

๔๓๒๘ นาย ทัตพงศ ชะลอขล

๔๓๒๙ นาย บรรลือสักดิ์ เผื่อคง

๔๓๓๐ นาย สถาปนา สมคูณ

๔๓๓๑ นาย ภูวนาท กลาวิกรณ

พ.อ............................................................... รองประธานกรรมการฯ



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

๕๐๐๑ นาย แหลมชัย เภาพูล

๕๐๐๒ นาย บัณฑิต วงศกอ

๕๐๐๓ นาย ประเวศ ปญจสุชาติ

๕๐๐๔ นาย ประเวศ พรพระสงค

๕๐๐๕ นาย พงษพิทักษ โคตสุวรรณ

๕๐๐๖ นาย ดิษรัตน สนิทบุญ

๕๐๐๗ นาย วุฒิพงษ มิมําพันธ

๕๐๐๘ นาย อนันตชัย เข็มทอง

๕๐๐๙ นาย ตุลาการ ปานจีน

๕๐๑๐ นาย เฉลิมเกียรติ มูลปลา

๕๐๑๑ นาย สุเมธ มูลณี

๕๐๑๒ นาย สุขสันต สุวรรณดี

๕๐๑๓ นาย ภัทรพงษ ธรรมรงครัตร

๕๐๑๔ นาย นิสิต นนทศรี

๕๐๑๕ นาย กิตติศักดิ์ พรายแกว

๕๐๑๖ นาย ธนภณ วงคไชย

๕๐๑๗ นาย ภัทรพงษ ไมแกว

๕๐๑๘ นาย ชยพัทธ อบอุน

๕๐๑๙ นาย ชูศกัดิ์ ผองดี

๕๐๒๐ นาย สุธี บุญเคลือบ

๕๐๒๑ นาย ชยาทิต รัตนพรกุล

๕๐๒๒ นาย ทินภัทร แสงปานอินทร

๕๐๒๓ นาย ชูชัย อินทรสุวรรณ

๕๐๒๔ นาย สรายุทธ มณู

๕๐๒๕ นาย สุรศักดิ์ กระเหิมหาญ

๕๐๒๖ นาย จิณณวัตร ปลดเปลื้อง

๕๐๒๗ นาย คุณากร เวชยางกูล

๕๐๒๘ นาย ยุทธพิชัย ไลทัน

๕๐๒๙ นาย นันทพร บุญเนตร

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ 2560

ตําแหนง ชางยนต



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๕๐๓๐ นาย อรรถพล จินดาเพ็ง

๕๐๓๑ นาย สหชาติ อินทศร

๕๐๓๒ นาย พิชิตพล นาชวง

๕๐๓๓ นาย ปยวัฒน แสงกลา

๕๐๓๔ นาย วรพจน จันทรศร

๕๐๓๕ นาย ตระการ แวนเกตุ

๕๐๓๖ นาย ไชยวัฒน ขวัญเมือง

๕๐๓๗ นาย นิตินาถ พวกสันเทียะ

๕๐๓๘ นาย ณัฐพล ปานทอง

๕๐๓๙ นาย อภิเดช นงพรมมา

๕๐๔๐ นาย เสรีพงศ อุนเพ็ง

๕๐๔๑ นาย ธีรยุทธ ของเลิศ

๕๐๔๒ นาย วิศิษฏ ทองบุญยัง

๕๐๔๓ นาย ธนาพงษ เกษณียบุตร

๕๐๔๔ นาย ธนัชญพงศ นอยเจริญ

๕๐๔๕ นาย เหรียญชัย จันทรเจิม

๕๐๔๖ นาย จักรพรรณ วนะรุจิ

๕๐๔๗ นาย ณัฐพล แผนทอง

๕๐๔๘ นาย ทวีศักดิ์ หอมกลิ่น

๕๐๔๙ นาย วุฒิพงศ อรามหนุน

๕๐๕๐ นาย พงศธร ศลิปพงษ

๕๐๕๑ นาย ศุภไชย แกวศิริ

๕๐๕๒ นาย ปฐมพร มะวงศษา

๕๐๕๓ นาย วริษฐ อยูรอง

๕๐๕๔ นาย เกรียงไกร คนหลัก

๕๐๕๕ นาย วัฒนา โลมาธร

๕๐๕๖ นาย สิทธิพงษ บงการสุวรรณ

๕๐๕๗ นาย วรวัฒน แกวลี

๕๐๕๘ นาย ธนวัฒน ศรีดาวเรือง

๕๐๕๙ นาย รัชพล สามัคคี

๕๐๖๐ นาย เมธี ญารักษ

๕๐๖๑ นาย สุทธิชาติ เกตุแกว

๕๐๖๒ นาย ธีรยุทธ คลายศิริ

๕๐๖๓ นาย ภาคภูมิ พันระยะ



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๕๐๖๔ นาย อภิชาต ชื่นชม

๕๐๖๕ นาย ภานุวัฒน พลายแกว

๕๐๖๖ นาย ธนากร ศรีโมรา

๕๐๖๗ นาย อนุวัฒน หลิมพลอย

๕๐๖๘ นาย ไชยา นกยุงทอง

๕๐๖๙ นาย อรรถพล ชางคลาย

๕๐๗๐ นาย ชนาธร ทยาสิน

๕๐๗๑ นาย ธนากร แฟงนอย

๕๐๗๒ นาย สยาม เต็มนอง

๕๐๗๓ นาย สถาพร ประก่ิง

๕๐๗๔ นาย พีรพัฒน สวางอารมณ

๕๐๗๕ นาย เฉลิมศักดิ์ วัชรวงษ

๕๐๗๖ นาย ฌัฌฌานนท ตะระสุภณ

๕๐๗๗ นาย กรรชัย บุญหู

๕๐๗๘ นาย ภานุวัฒน หาญกลา

๕๐๗๙ นาย ธนภัทร อินทรขํา

๕๐๘๐ นาย วงศกร ตีตรา

๕๐๘๑ นาย วรวิทย เงินจีน

๕๐๘๒ นาย พัฒนพล โฆสิตาภา

๕๐๘๓ นาย เทวบุตร กุมารทอง

๕๐๘๔ นาย ศุภยุทธ เขียวลี

๕๐๘๕ นาย จิรพัฒน ชัยรินทร

๕๐๘๖ นาย อาทิตย จันทรเขียว

๕๐๘๗ นาย ไพโรจน มีอยู

๕๐๘๘ นาย คฑายุทธ ตอนสุข

๕๐๘๙ นาย พีรพล สําแดงพันธ

๕๐๙๐ นาย สุเทพ ผลอินหอม

๕๐๙๑ นาย ณัฏฐพล สุขวิทย

๕๐๙๒ นาย สมประสงค ทับรอด

๕๐๙๓ นาย วัชระ ทองบริสุทธิ์

๕๐๙๔ นาย สามารถ คดิคุมคํา

๕๐๙๕ นาย อนันต ดาแหม็ง

๕๐๙๖ นาย ประภัสร คงขํา

๕๐๙๗ นาย นิธิวิทย ธนบดีธีรรัตน



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๕๐๙๘ นาย วัฒนชัย กิจกาจเกษตรกร

๕๐๙๙ นาย ชญานนท ขาวละออ

๕๑๐๐ นาย อํานาจ ขัยเจริญ

๕๑๐๑ นาย ทักษดนัย เย็นใจ

5102 นาย มาวิน กิตติวุฒิกุล

๕๑๐๓ นาย ธีรพงศ หวานเหนือ

๕๑๐๔ นาย ณัฐวุฒิ เสียงเพราะ

๕๑๐๕ นาย สุทธิเกียรติ พรหมเชื้อ

๕๑๐๖ นาย กิตติศักดิ์ เคลือคํา

๕๑๐๗ นาย ตะวัน พลอยชุม

๕๑๐๘ นาย ภาณุพงษ จิตรคาํ

๕๑๐๙ นาย สุขสันต สายศรี

๕๑๑๐ นาย ชานน อยูคชลักษณ

๕๑๑๑ นาย วรรณชัย คชสาร

๕๑๑๒ นาย ฉัตรชัย ศรสุวรรณ

๕๑๑๓ นาย ธํารง คงเปรม

๕๑๑๔ นาย พงศธร ยุทาบอ

๕๑๑๕ นาย ทศพร ชูแกว

๕๑๑๖ นาย กฤษฎากร โนโชติ

๕๑๑๗ นาย มานะชัย คําดวง

๕๑๑๘ นาย เฉลิมพล นอยประเสริฐ

๕๑๑๙ นาย ธรรมรัตน พิมพา

๕๑๒๐ นาย กิติศักดิ์ อวมแสง

๕๑๒๑ นาย บริพัฒน กันแกว

๕๑๒๒ นาย สุรเดช หันประเสริฐ

๕๑๒๓ นาย ชานนท แกวทองหลาง

๕๑๒๔ นาย ชลธี สุขสมบูรณ

๕๑๒๕ นาย พลรัตน ศรีศริเิล็ก

๕๑๒๖ นาย จิระศักดิ์ คลายดวง

๕๑๒๗ นาย ณัฐวัตร อนันตวงษ

๕๑๒๘ นาย สนธยา สุขสะอาด

๕๑๒๙ นาย สุริยา บุญลือแกว

๕๑๓๐ นาย กันทรากร เจียมจํารัส

๕๑๓๑ นาย อนุกูล กัลปตานนท



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๕๑๓๒ นาย ณัฐวุฒิ เจริญพร

๕๑๓๓ นาย กิตตินันท แสงหิรัญ

๕๑๓๔ นาย วิศรุต แสงอรุณ

๕๑๓๕ นาย เชษฐพงษ เดชพละ

๕๑๓๖ นาย ศักรินทร ใจชื่น

๕๑๓๗ นาย นัฐวุฒิ มางิ้ว

๕๑๓๘ นาย สุธี หมานเหล็ก

๕๑๓๙ นาย กิตติพงษ ขุนรัตน

๕๑๔๐ นาย เกียรติภูมิ แขนงแกว

๕๑๔๑ นาย วิษณุ เทพรัตน

๕๑๔๒ นาย พงษสิทธิ์ จันทะแจม

๕๑๔๓ นาย อภินัทธ โนพวน

๕๑๔๔ นาย ชัยวัฒน เยรัมย

๕๑๔๕ นาย ศราวุฒิ ไกรเทพ

๕๑๔๖ นาย ปภัสศกัดิ์ ฉิมบรรเทิง

๕๑๔๗ นาย ศุภชัย เตี้ยเนตร

๕๑๔๘ นาย ธนกฤต วัดตาล

๕๑๔๙ นาย ณัฐดนัย ใหญวงค

๕๑๕๐ นาย ธันวา นาคะศิริ

๕๑๕๑ นาย จิรกิตติ์ ฤทธิ์อราม

๕๑๕๒ นาย รัชชานนท ภูจอมจิตร

๕๑๕๓ นาย ศิวะ มาศแสนสุข

๕๑๕๔ นาย จักรพันธ จันทรมีเทศ

๕๑๕๕ นาย ณัฐนัย สมบัติ

๕๑๕๖ นาย จตุพร ประสพสิน

๕๑๕๗ นาย อิทธิพล คุณสีขาว

๕๑๕๘ นาย สุรเชษฐ บุญณรงค

๕๑๕๙ นาย พีรพล แสนสุข

๕๑๖๐ นาย ธนาวุฒิ ศรีนวล

๕๑๖๑ นาย สินชัย วงคพิพันธ

๕๑๖๒ นาย ณัฐพงษ จันตะมะ

๕๑๖๓ นาย ศรายุธ เพชรรักษ

๕๑๖๔ นาย นริศ วงศาโรจน

๕๑๖๕ นาย ภูษิต ลุงบาน



หมายเลข
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หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๕๑๖๖ นาย ธราดล ศรีลายงค

๕๑๖๗ นาย วชิรวิชญ ไขแสง

๕๑๖๘ นาย ยุธเยนทร ชวยรักษา

๕๑๖๙ นาย อภิชาต อินทรประสงค

๕๑๗๐ นาย พัฒนพงษ บุญทํามา

๕๑๗๑ นาย สุริยา แกวศรี

๕๑๗๒ นาย ธนกร บุญดก

๕๑๗๓ นาย รัฐภัทร สุขเจริญพัฒน

๕๑๗๔ นาย ธวัชชัย เหลืองเสงี่ยม

๕๑๗๕ นาย อัครเดช กองศรีหา

๕๑๗๖ นาย สุกฤษฎิ์ ประโยชนศริิ

๕๑๗๗ นาย วรัญู เกิดแกน

๕๑๗๘ นาย วัชรากร ตระกูลไทยพิชิต

๕๑๗๙ นาย เจนวิทย บุญนนท

๕๑๘๐ นาย สิษฐวัศ วงควรรณ

๕๑๘๑ นาย กิตติพงษ เงินพรหม

๕๑๘๒ นาย ศิริพงศ บุญคุม

๕๑๘๓ นาย เจษฎากร คชรักษ

๕๑๘๔ นาย พลอธิป ปาลกะวงศ ณ อยุธยา

๕๑๘๕ นาย รัชกร มาอินทร

๕๑๘๖ นาย ขันชัย หอมทวนลม

๕๑๘๗ นาย รัฐศาสตร ฆารพันธุ

๕๑๘๘ นาย ณัฐเกียรติ โฆสิต

๕๑๘๙ นาย ทิวา ชาติศิริ

๕๑๙๐ นาย กิตติ ปานพิทักษ

๕๑๙๑ นาย เดชฐวุฒิ เสือเหลือง

๕๑๙๒ นาย ธนวัฒน ลาภประสพ

๕๑๙๓ นาย สิรวิชญ สาระวิถี

๕๑๙๔ นาย จักราวุฒิ มีนิล

๕๑๙๕ นาย นิคม เพชรเกอร

๕๑๙๖ นาย อรรณพ พฤกษศรี

๕๑๙๗ นาย สิทธินันท ดอนพิกุล

๕๑๙๘ นาย นันทิภาคย พรหมจันทร

๕๑๙๙ นาย ประสิทธิ์ ตินนัง
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๕๒๐๐ นาย เศรษฐพงศ คําแหง

๕๒๐๑ นาย กูฮาซิม กูสนั่น

๕๒๐๒ นาย หัตถการ หญีตปอม

๕๒๐๓ นาย เสกสรร พรหมศร

๕๒๐๔ นาย เกียรติศักดิ์ ดําคง

๕๒๐๕ นาย จิรศักดิ์ ทองนอย

๕๒๐๖ นาย สายชล จั่นไผลอม

๕๒๐๗ นาย ภพตะวัน วงศสุจริตใจ

๕๒๐๘ นาย เอกพงษ คงนาค

๕๒๐๙ นาย วรพล กันทปก

๕๒๑๐ นาย เจริญชัย ธรรมพิทักษ

๕๒๑๑ นาย ศิริชัย ขําสําเภา

๕๒๑๒ นาย อนุศาสตร อรุณ

๕๒๑๓ นาย อภิรักษ สนิทธางกูร

๕๒๑๔ นาย วุฒิพงษ บุตรทอง

๕๒๑๕ นาย วรพงศ ธีระธรรมประชา

๕๒๑๖ นาย วสันต วรสิงห

๕๒๑๗ นาย พงศธร บัวสระ

๕๒๑๘ นาย พชรพล กันเกิด

๕๒๑๙ นาย อภิสิทธิ์ มาทวม

๕๒๒๐ นาย วัชรินทร คีรีเกษตรสุข

๕๒๒๑ นาย สิทธิชัย เขียวหวาน

๕๒๒๒ นาย ศิริศักดิ์ ทิพเหลือง

๕๒๒๓ นาย สมคิด คาวี

๕๒๒๔ นาย พลภัทร พวงจําป

๕๒๒๕ นาย วัชรากร จันทะสุข

๕๒๒๖ นาย ธาดา ปรีเถื่อน

๕๒๒๗ นาย มงคล เต็มหัตถ

๕๒๒๘ นาย อัครวินท ภูอุทา

๕๒๒๙ นาย ชนะชัย ศรสิทธิ์

๕๒๓๐ นาย เยี่ยมยุทธ โสดก

๕๒๓๑ นาย ศตวรรษ เนาวเพชร

๕๒๓๒ นาย สุริยะ แสงฮวด

๕๒๓๓ นาย นนทพัทธ ลั่นเตง
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๕๒๓๔ นาย สุทัศน โพธิ์ศรีทอง

๕๒๓๕ นาย อาทิตย รัศมีฉาย

๕๒๓๖ นาย ชัยวุฒิ สุวรรณนัจศิริ

๕๒๓๗ นาย ณัฐพงศ สุพัฒน

๕๒๓๘ นาย ธนพนธ สิงหวิชัย

๕๒๓๙ นาย วัชระ พวงสมบัติ

๕๒๔๐ นาย ปฐวี ชวนชม

๕๒๔๑ นาย พันธวิทย รัตนเนตร

๕๒๔๒ นาย ธนโชติ เยื่อทองเทศ

๕๒๔๓ นาย นครินทร พันสนิท

๕๒๔๔ นาย สุริยะ เปลี่ยนศรี

๕๒๔๕ นาย พายุ จงรัมย

๕๒๔๖ นาย ธนายุต มีบํารุง

๕๒๔๗ นาย วัฒนา พลายบัว

๕๒๔๘ นาย ธนพล มลิวัลย

๕๒๔๙ นาย สุธีนาท ชวยสงค

๕๒๕๐ นาย ณัฐวุฒิ เต็นรัมย

๕๒๕๑ นาย มนตรี ชื่นอูทรัพย

๕๒๕๒ นาย สุวชัย สังขเงิน

๕๒๕๓ นาย ชัยวิศษิฎ สินประเสริฐรัตน

๕๒๕๔ นาย นภดล จันทรเที่ยง

๕๒๕๕ นาย ภาสกร ติเรือน

๕๒๕๖ นาย คุณากร นาคะสรรค

๕๒๕๗ นาย จีระพล พรมนนท

๕๒๕๘ นาย ปยะนันท สมนึก

๕๒๕๙ นาย ธันวา สุกใสเมือง

๕๒๖๐ นาย ธีระวัฒน แถวอุทุม

๕๒๖๑ นาย อาวุธ จางวางคง

๕๒๖๒ นาย พิชัย ผุกแสน

๕๒๖๓ นาย วีระยุทธ ฟดสอาด

๕๒๖๔ นาย ศราวุฒิ พวงมาลา

๕๒๖๕ นาย วีรภัทร คํากอนแกว

๕๒๖๖ นาย อดิศักดิ์ สงกรานต

๕๒๖๗ นาย นัทธพงศ บุญฤทธิ์
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๕๒๖๘ นาย เกรียงศักดิ์ บัวเรียว

๕๒๖๙ นาย อนุสรณ อักษรพรรณนา

๕๒๗๐ นาย นิฐวัฒน แปงแกว

๕๒๗๑ นาย ธิติเทพ โชคลาภ

๕๒๗๒ นาย เกียรติศักดิ์ รัตโนสถ

๕๒๗๓ นาย นรเศรษฐ สายใหม

๕๒๗๔ นาย วีรวัฒน คุมโรย

๕๒๗๕ นาย ชินวัตร อังสุขนิรันดร

๕๒๗๖ นาย พงศธร ชูเทียน

๕๒๗๗ นาย อมรเทพ เหมงเวหา

๕๒๗๘ นาย วันชัย ศรีสวัสดิ์ธารา

๕๒๗๙ นาย ธนพล ทํามา

๕๒๘๐ นาย ณัฐดนัย ศิริเลิศลักษณา

๕๒๘๑ นาย ราชิน ไกรดงพลอง

๕๒๘๒ นาย ประสิทธิ์ชัย เกตุมอญ

๕๒๘๓ นาย ชาญณรงค พงษศักดิ์

๕๒๘๔ นาย วราวุฒิ สิ้นภัย

๕๒๘๕ นาย บุณยกร รุงเรือง

๕๒๘๖ นาย กรินทร มีกลิ่นหอม

๕๒๘๗ นาย รุงโรจน แนวกําพล

๕๒๘๘ นาย กายสิทธิ์ เพียรดํา

๕๒๘๙ นาย ศรศิลป ศรีบุตตา

๕๒๙๐ นาย อภิชัย พินทอง

๕๒๙๑ นาย บุญธรรม ทิพสร

๕๒๙๒ นาย มาณัฐพงษ ไทยตรง

๕๒๙๓ นาย ศุภวิชญ แกนสาร

๕๒๙๔ นาย ปพนสรรค ไตรสังข

๕๒๙๕ นาย ภานุพงศ ภูจาพล

๕๒๙๖ นาย อํานาจ พิกุล

๕๒๙๗ นาย เสมอเทพ แจมยวง

๕๒๙๘ นาย ปณณวิชญ ปณณศรีเกียรติ

๕๒๙๙ นาย วีรภัทร ฝอยทอง

๕๓๐๐ นาย จิรัฏฐชัย สุนันตะ

๕๓๐๑ นาย วิวัฒน ณ บางชาง
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๕๓๐๒ นาย สรวิศ ประสัญรักษ

๕๓๐๓ นาย พลกฤษณ กิติโกเสส

๕๓๐๔ นาย ภัทรชนน ทิพยญาณ

๕๓๐๕ นาย พิชานนท รัตนเมือง

๕๓๐๖ นาย สุรศักดิ์ เมือบสี

๕๓๐๗ นาย กมล บุญชัย

๕๓๐๘ นาย เฉลิมพันธ รัตนพร

๕๓๐๙ นาย พีรยุทธ สุชัยโย

๕๓๑๐ นาย ศุภชัย ทองวรรณ

๕๓๑๑ นาย สิทธา รอดเครือทอง

๕๓๑๒ นาย พรชัย กาสีวงค

๕๓๑๓ นาย ชยพล เสาะดน

๕๓๑๔ นาย ฉัตรพิชัย เปลงเติม

๕๓๑๕ นาย ณัฐพล เรืองฤทธิ์

๕๓๑๖ นาย ศิวะกร วีระพันธ

๕๓๑๗ นาย อัตถากร อุปศรี

๕๓๑๘ นาย จักรภัทร เสนาดี

๕๓๑๙ นาย คณิติน สายหนู

๕๓๒๐ นาย พิทยา อินทร

๕๓๒๑ นาย จตุรพร สุดฮะ

๕๓๒๒ นาย ธนพงศ สายค้ํา

๕๓๒๓ นาย เกียรติศักดิ์ แยมชื่น

๕๓๒๔ นาย ธีรพล ทองสมบูรณ

๕๓๒๕ นาย กฤตนัย ภูมิแสนโคตร

๕๓๒๖ นาย จตุรงศ สินเทวะ

๕๓๒๗ นาย รุงโรจน คลายศิริ

๕๓๒๘ นาย สุกฤต จูเกตุ

๕๓๒๙ นาย จิรายุ กลัดเล็ก

พ.อ............................................................... รองประธานกรรมการฯ


