
ประกาศรายชื่อผูท่ีผานการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน 

เขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) เหลาช. 
ใหหนวยในสวนกําลังรบ และสวนสนับสนุนการรบ  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
(ภาควิชาการ) 



คําแนะนําในการปฏิบัต ิ
 ใหผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ มารายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือกใน
ข้ันตอนตอไป ดังนี้.- 

 - การทดสอบสมรรถภาพรางกาย วันที ่๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
  -> รายงานตัว 

       => ณ สโมสรนายทหารประทวน คายภาณุรังษี เวลา ๐๖๓๐ น. 
  -> สิ่งที่ตองนํามา 

       => บัตรประจําตัวสอบ , บัตรประจําตัวประชาชน และปากกา 

  -> การแตงกาย 

       => ชุดกีฬา รองเทาผาใบ 

 - การสอบสัมภาษณ วันที ่๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
  -> รายงานตัว   

     => ณ  ลานรวมพล  หนากองพันนักเรียน  โรงเรียนทหารชาง  
กรมการทหารชาง คายภาณุรังษ ีเวลา ๑๒๓๐ น.  
  -> สิ่งที่ตองนํามา 

       => บัตรประจําตัวสอบ , บัตรประชาชน และปากกา 

  -> การแตงกาย 

       => สําหรับทหารที่ปลดประจําการแลว แตงกาย ชุดสุภาพ 
เสื้อเชิ้ต รองเทาหุมสน 

       => สําหรับทหารที่ยังไมปลดประจําการ แตงกาย ชุดฝก      



๑ ๑ นาย สุจริตพงษ นอยโสภา
๒ ๗ นาย ภาณุ เพ็ชรนอย
๓ ๘ นาย กิตติ นาคปลื้ม
๔ ๑๐ นาย พีรพล โพธิ์ทอง
๕ ๑๕ นาย คณิตพัฒน แปงหอม
๖ ๒๒ นาย โชติวัฒน ดุริยะชีวิน
๗ ๒๔ นาย สุเมธ สุขกระจาง
๘ ๒๙ นาย รัตนเดช ไมสัก
๙ ๓๑ นาย สันติ มวงแชม
๑๐ ๓๔ นาย อภิวิชญ ขุนศิริมา
๑๑ ๔๑ นาย ฉัตรชัย สุวรรณกูล
๑๒ ๔๓ นาย เฉลิมพล สวนสุข
๑๓ ๔๕ นาย สาธิต นาคีสินธุ
๑๔ ๔๗ นาย ณัทกร เคียงคู
๑๕ ๔๘ นาย อดิศร พหลแพทย
๑๖ ๔๙ นาย พีรพล เพ่ิมสุข
๑๗ ๕๐ นาย ประพันธ เต็มรัมย
๑๘ ๕๑ นาย จิรายุทธ พุทธรักษา
๑๙ ๕๓ นาย วัชรพล ผูกนอย
๒๐ ๖๐ นาย ณัฐพล ทองจันทร
๒๑ ๖๔ นาย ปญญา เพ็ญชัยวิทูร
๒๒ ๖๕ นาย อนุกูล ทองสุข
๒๓ ๖๗ นาย ปยพล บุญชมอย
๒๔ ๖๘ นาย นัฐพล รุงศรี
๒๕ ๖๙ นาย วัชรินทร เพ็ชรสีใส
๒๖ ๗๓ นาย นรกฤษ ชุติภาสธนกุล
๒๗ ๗๘ นาย ธนาพงศ อะละมาลา
๒๘ ๗๙ นาย จีระวัฒน พวยเปน
๒๙ ๘๐ นาย วิชัย พรามอนงค
๓๐ ๘๔ นาย วุฒิศักดิ์ พิมพอักษร
๓๑ ๙๒ นาย ธาตา เสือนุย
๓๒ ๙๓ นาย นพดล ประพันธพจน
๓๓ ๙๕ นาย ชลธี สุขสมบูรณ
๓๔ ๙๘ นาย ปราโมทย พิมผาสุด
๓๕ ๑๐๑ นาย อภิสิทธิ์ อยูพัฒนา
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หมายเหตุลําดับ หมายเลขประจําตัวสอบ ยศ - ชื่อ - สกุล

๓๖ ๑๐๒ นาย นิรุจน บุญคํา
๓๗ ๑๐๘ นาย กิจจา เชื้อรอด
๓๘ ๑๑๔ นาย ธงไชย สมศรี
๓๙ ๑๑๕ นาย ศราวุฒิ ประภาวะกา
๔๐ ๑๑๘ นาย วรรณกิจ มุธุสิทธิ์
๔๑ ๑๒๒ นาย รัชพล ศิริศาล
๔๒ ๑๓๐ นาย ณัฐวุฒิ อุประ
๔๓ ๑๓๔ นาย ธีรยุทธ นุชสวาท
๔๔ ๑๓๗ นาย อดิสร มุสะกะ
๔๕ ๑๓๘ นาย คาวี ศรีเจริญ
๔๖ ๑๓๙ นาย ขจรศักดิ์ ปาเวียง
๔๗ ๑๔๔ นาย ภาดล อินทรกรุงเกา
๔๘ ๑๔๕ นาย ธเนศ การะเกตุ
๔๙ ๑๔๘ นาย สําราญ สุทธิ
๕๐ ๑๕๖ นาย วิทยา สอาด
๕๑ ๑๖๔ นาย ชาคริต จันที
๕๒ ๑๖๕ นาย ประเสริฐ สินทะสา
๕๓ ๑๖๖ นาย สุริยา เพ็งสอน
๕๔ ๑๖๗ นาย รัตนพล กําจรเกียรติกุล
๕๕ ๑๖๙ นาย ภานุมาส พันธุจันทร
๕๖ ๑๗๓ นาย ภานุวัฒน ศรีจันทร
๕๗ ๑๗๘ นาย ณัฐดนัย อํานวยพล
๕๘ ๑๘๗ นาย ณัฐพล อุบลกาญจน
๕๙ ๑๙๔ นาย วชิรพันธุ กัณรังษี
๖๐ ๑๙๕ นาย ณรงค สนก่ิง
๖๑ ๒๐๓ นาย วัชระ นาคสุทิน
๖๒ ๒๐๙ นาย กิตติศักดิ์ พ่ึงแจง
๖๓ ๒๑๑ นาย ศรัญ ราชสิงโห
๖๔ ๒๑๘ นาย ไชยกร เข็มทอง
๖๕ ๒๒๑ นาย อนุชา ทาวเครือ
๖๖ ๒๒๒ นาย วิชสิทธิ์ มากสิน
๖๗ ๒๒๓ นาย เกียรติศักดิ์ ผสมศรี
๖๘ ๒๒๘ นาย อภิรักษ แจงวิถี
๖๙ ๒๓๓ นาย กฤษดา เรืองรังษี
๗๐ ๒๓๗ นาย กฤตยชญ เถ่ือนแกว
๗๑ ๒๓๙ นาย วิทยา ทองดอนยอด
๗๒ ๒๔๐ นาย พงศกร ถาวรนันท



หมายเหตุลําดับ หมายเลขประจําตัวสอบ ยศ - ชื่อ - สกุล

๗๓ ๒๔๑ นาย สิทธิชัย เอ่ียมเกิด
๗๔ ๒๔๒ นาย นพคุณ ออนกูล
๗๕ ๒๔๕ นาย ภาณุพงศ มหิทธิมงคล
๗๖ ๒๔๖ นาย กฤษดา เผื่อนละมุด
๗๗ ๒๔๗ นาย จักรกริช เอ่ียมใจดี
๗๘ ๒๕๗ นาย พิพิธ โสดาราม
๗๙ ๒๕๘ นาย กัมปนาท เหลาดี
๘๐ ๒๖๐ นาย มนตรี เอ่ียมประเสริฐ
๘๑ ๒๗๐ นาย ศรายุทธ นอยดี
๘๒ ๒๗๓ นาย อรรถวุฒิ นนทกลิ่น
๘๓ ๒๘๓ นาย วสินธิ์ นามสา
๘๔ ๒๘๖ นาย ธนพัฒน รัตนโชติ
๘๕ ๒๘๘ นาย นฤเบศ โสมโสรส
๘๖ ๒๙๔ นาย นพกร อํามฤครัตน
๘๗ ๒๙๙ นาย กันตพัฒน ศาตรเวช
๘๘ ๓๐๖ นาย ปยะพงษ ศานติกาญจน
๘๙ ๓๑๖ นาย ธนชาติ กาศอุดม
๙๐ ๓๑๙ นาย วรันตพงษ เครือเหมย
๙๑ ๓๒๕ นาย จตุรพัฒน สําราญฤกษ
๙๒ ๓๒๖ นาย รักษิต ตันหลง
๙๓ ๓๓๖ นาย ธนภูมิ พานุช
๙๔ ๓๔๓ นาย วรากร คลายเคลื่อน
๙๕ ๓๕๑ นาย วิษณุ สามกองงาม
๙๖ ๓๕๓ นาย ฐิติวัสส เอ่ียมศิริ
๙๗ ๓๕๘ นาย สุวัฒน ทับทิม
๙๘ ๓๕๙ นาย สุนทร บุญกลิ่น
๙๙ ๓๖๑ นาย ฐานุพงศ พรอัครพูนศรี
๑๐๐ ๓๗๔ นาย อารี แจงขัน
๑๐๑ ๓๗๘ นาย ธนชัย ศรีชมภู
๑๐๒ ๓๘๙ นาย อนนต ประคําสี
๑๐๓ ๓๙๑ นาย อดิรุจ ชาตะวิทยากูล
๑๐๔ ๓๙๓ นาย ธนานนท นุชรักษา
๑๐๕ ๓๙๕ นาย อภิวัฒน จันทรทอง
๑๐๖ ๓๙๖ นาย กฤษณะ นอยกําแพง
๑๐๗ ๔๐๖ นาย ธีรพันธ ศรีคะ
๑๐๘ ๔๒๓ นาย ประสิทธิ์ ทรัพยคงเจริญ
๑๐๙ ๔๒๔ นาย เทวา ชื่นชูกลิ่น
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