
 

 

 

  ประกาศรายชื่อทหารกองหนุน 

ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 

เป็นนายทหารประทวน 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

(โควตาประจ าปี) 



ก ำหนดกำรสอบภำควิชำกำร 

ให้ผู้ที่มีสิทธิส์อบภำควชิำกำรมำด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้.- 

๑. สอบภำควิชำกำร ในวันที ่ 12  พฤษภำคม  2565 
- เวลำ 08.00 น. ให้ผูท้ี่มีสิทธิ์สอบ มำรำยงำนตัว ณ โรงพลศึกษำ กองพันบริกำร    

กองบริกำร  กรมกำรทหำรช่ำง  ค่ำยภำณุรังษี  อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี เพื่อรับฟัง
ค ำช้ีแจงกำรปฏิบัติในกำรสอบภำควิชำกำร และด ำเนินกำรด้ำนธุรกำร  (หำกไมม่ำ
รำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์) 
 - สอบภำควิชำกำร  ตัง้แต่เวลำ  10.00 – 12.00 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 
ประกำศผลภำควิชำกำร  วันที่ 17 พฤษภำคม 2565 

หมำยเหตุ  : 1. ให้ผู้สมัครสอบน ำใบรับรองผลกำรตรวจ ATK ที่มีผลกำรตรวจ
เป็นลบ ของสถำนพยำบำลภำครัฐหรือเอกชน ไม่เกิน 72 ช.ม. นับถึงวันที่สอบ (หำก
ไม่มีหลักฐำนใบรับรองผลกำรตรวจ ATK มำ กรมกำรทหำรช่ำง จะตัดสิทธิ์ในกำร
สอบ)   
 2. ให้ผู้สมัครสอบ น ำหนังสือผลกำรตรวจสอบรับรองวุฒิกำรศึกษำ, 
หนังสือรับรองผลกำรตรวจสอบ สด.8 และ ใบเสร็จกำรช ำระค่ำบริกำรกำรตรวจสอบ
ลำยน้ิวมือ มำในวันที่ 12 พ.ค. 65 ด้วย 
  3. ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบควำมถูกต้องของ  ชื่อ  –  สกุล  และ
หมำยเลขประจ ำตัวสอบ   หำกไม่ถูกต้อง  หรือมีรำยกำรแก้ไข  ให้แจ้งที่หมำยเลข
โทรศัพท์ 032 – 337014  ต่อ  53125 หรือมำติดต่อด้วยตนเองที่ กองก ำลังพล 
กรมกำรทหำรช่ำง ค่ำยภำณรุังษี ในวันและเวลำรำชกำร 



หมายเลข
ประจ าตวัสอบ

หมายเหตุ

1001 นาย ทศพล หย่งกิจ
1002 นาย กิตติธัช ค าเงิน
1003 นาย เกรียงไกร ชัมภารีย์
1004 นาย ณัฐพล เจริญ
1005
1006 นาย วิรากร พวงทอง
1007
1008 นาย ปยิวัตร พันธ์เขียน
1009 นาย พิสิทธ์ วิจิตรโชติ
1010 นาย วัชระ ธาตุท าเล
1011 ว่าท่ี ร.ต. วรพล แจ้งค า
1012 นาย กิตติศักด์ิ โพธิกุล
1013 นาย ภาณุวัฒน์ เกตุแก้ว
1014 นาย ณัฐภทัร สถิตย์นอ้ย
1015 นาย ธนพล บบุภาที
1016 นาย มนสัวี เสาวลักษณ์
1017 นาย ธนบดินท์ ศรัณย์วรกุล
1018 นาย จิณณวัตร รุ่งแจ้ง
1019 นาย สุรเดช แสนสวาท
1020 นาย ภาณุพงศ์ ค าผูก
1021 นาย จักรพงษ์ ดวงสีจันทร์
1022 นาย ปณัณวัฒน์ อ่างสินธุ์
1023 นาย ปรเมษฐ์ ชาปลิก
1024 นาย จุฑา นยัชิต
1025 นาย เปรม ชายา
1026 นาย ภาณุวัฒน์ แดนเมือง
1027 นาย วาเลนา ค าตัน
1028 นาย พีรพัฒน์ สว่างวราลี
1029 นาย วัชรพล เชิดศรี
1030 นาย นนทวัฒน์ นามโครตสี
1031 นาย ณัฐกมล นาสา
1032 นาย เจตนนัท์ นลิสุ่ม

นาย       กิตติชัย              พฤกษาสรวย

นาย       สมชัย                รอดพ่วง

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการสอบคัดเลือกเปน็นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)  
ประจ าปงีบประมาณ 2565

ต าแหน่ง เสมียน(อจย.)

ยศ - ชือ่ - สกุล



1033 นาย ปติิวัชร์ ทองขาว
1034 นาย พนมไพร สิงหชาติ
1035 นาย สพโชค เทศหร่ิง
1036 นาย จักรกษณ์ เต็มเปีย่ม
1037 นาย ภชุงค์ ประภาชีวนนท์
1038 นาย เดชชัย เดือนอุ่ม
1039 นาย ชลธิศ ศิริมงคล
1040 นาย นพดล ศิริพิษ
1041 นาย รุ่งทิวา ชื่นจิต
1042 นาย ธีรวัฒน์ อ้นพิบลูย์
1043 นาย เกรียงไกร อายุยง
1044 นาย ชาญชัย อยู่เย็น
1045 นาย สุรชัย ขณะรัตน์
1046 นาย วิศวิน ทองประ
1047 นาย ธวัชชัย ล้ิมประดิษฐ์
1048 นาย เมธาวี เขียวมา
1049 นาย กิตตินนท์ ช่างเขียน
1050 นาย เกียรติยศ สีหมากสุก
1051 นาย ณรงค์ชัย ค าสุข
1052 นาย ธนโชติ เยื่อทองเทศ
1053 นาย เอกธวัช เที่ยงคาม
1054 นาย ธนมงคล ฤทธิ์อร่าม
1055 นาย พีรัช ยวงหนึง่
1056 นาย คณัสนนัท์ แดงเรือง
1057 นาย จตุพล ค าพันทา
1058 นาย ณัฐพล วิเศษรจนา
1059 นาย ก้องเกียรต์ิ ร่มโพธิ์ทองเจริญ
1060 นาย วุฒิโรจน์ สันติวรคุณ
1061 นาย สุพัฒนช์ัย ปติิประจักษ์วัชร
1062 ว่าท่ี ร.ต. วิชญ์พล วสิษฐ์พลพงศ์
1063 นาย เอกชัย นาคแท้
1064 นาย นรินทร์ฤทธิ์ หรัิญอาจ
1065 นาย วรายุทธ นกัคุ่ย
1066 นาย สิริวุฒิ บตุรปรีชาเวช
1067 นาย ถิรพุทธิ์ ผ่ึงแช่ม
1068 นาย อภสิิทธิ์ รักจุล
1069 นาย อรรถชัย โสดา
1070 นาย อติชาต ทองนาค
1071 นาย กฤษกร จันทร์ผ่องศรี



1072 นาย ศุภวิชญ์ สวนแก้ว
1073 นาย จิรพัส หมืน่ยศ
1074 นาย ธิติวุฒิ สระทองอ้อย
1075 นาย อภสิิทธิ์ บญุทอง
1076 นาย วรพจ์ แซ่ล้ี
1077 นาย พีรัตน์ อาทิตย์
1078 นาย ณัฐพงศ์ เพชรเวช
1079 นาย ธนกฤต จันทร์มูล
1080 นาย สุรัตน์ ปลอดภยั
1081 นาย นพรัตน์ จันทวงค์
1082 นาย วริศ เอมสมบญุ
1083 นาย ณัฐวุฒิ จันทร
1084 นาย เชษฐา บญุจันทร์
1085 นาย กันตพงศ์ ชื่นกล่ินธูป
1086 นาย อนชุิต บญุพร้อม
1087 นาย วุฒิศักด์ิ แนน่พิมาย
1088 นาย ศุภกิจ ดีบตุร
1089 นาย วีรพงษ์ มาลัย
1090 นาย สราวุฒิ สุขเกษม
1091 นาย สุธิวัตร นว่มกระสิน
1092 นาย กีรติ สาธุการ
1093 นาย เกียรติศักด์ิ ภูส่ามสาย
1094 นาย พัชรพล บวัหอม
1095 นาย ทรงวุฒิ แจ้งเศษ
1096 นาย จิรัฏฐ์ เทพพิทักษ์
1097 นาย ธนพล มณีโชติ
1098 นาย ทักษิณ ปลีฟัก
1099 นาย ศุภชัย กาญจนาภรัิตน์

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



หมายเลข
ประจ าตวัสอบ

หมายเหตุ

2001 นาย รณกร มณีโชติ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการสอบคัดเลือกเปน็นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)  
ประจ าปงีบประมาณ 2565
ต าแหน่ง นายสิบการประปา

ยศ - ชือ่ - สกุล

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



หมายเลข
ประจ าตวัสอบ

หมายเหตุ

3001 นาย นนัตชัย เมืองบา้นกรวย
3002 นาย นพวิทย์ สวัสด์ิพูน
3003 นาย พรพิพัฒน์ พลอยบ ารุง
3004 นาย เอธัส ร่มโพธิ์รี
3005 นาย ณัฐพงศ์ โพธิ์ทอง
3006 นาย วัชรินทร์ เถาเล็ก
3007 นาย สิทธิชัย พ่วงพลอย
3008 นาย ภานพุันธ์ สิงหโ์ต
3009 นาย วิชชานน์ จีนจะโปะ
3010 นาย อรรถพล สังข์พุก
3011 นาย ประกายศักด์ิ ใจสุข
3012 นาย อรรคพล วราสินธุ์
3013 นาย จักราดุลย์ เขียวมุย่
3014 นาย ก าพล ศรีงาม
3015 นาย ยศกร ธรรมสวัสด์ิ
3016 นาย ชุมพล อุทัย
3017 นาย อภวิัฒน์ สิงหโ์ตทอง
3018 นาย ศุภกฤต กิมพิทักษ์
3019 นาย พงศธร โนรีสมบติั
3020 นาย ภาณุพงศ์ พูนพิพัฒน์
3021 นาย ณัฐนนัท์ เพ็งเหมือน
3022 นาย สืบพงศ์ มีปาล
3023 นาย ภทัรภณ ธรรมกถึก
3024 นาย กฤษฎา กุศล
3025 นาย ฟ้าใหม่ ยาวิไชย
3026 นาย เกียรติศักด์ิ มีสา
3027 นาย สมคิด สมภา
3028 นาย กฤษฎา นชุเสม
3029 นาย ภาณุพงศ์ แพเนยีม
3030 นาย นนัทิพัฒน์ จิตรเจริญ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการสอบคัดเลือกเปน็นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)  
ประจ าปงีบประมาณ 2565

ต าแหน่ง พลขับรถ

ยศ - ชือ่ - สกุล

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



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


