
 

 

 

ประกาศรายชื่อผูท่ีผานการสอบคดัเลือก 

บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน 

คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ 

เขารับราชการเปนนายทหารประทวน 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

(ภาควิชาการ) 



คําแนะนําการปฏิบัต ิ

 ใหผูท่ีผานการสอบภาควิชาการ มารายงานตัวเพ่ือสอบคดัเลือกในขั้นตอนตอไป ดังนี้.- 

1.การทดสอบสมรรถภาพรางกาย วันที่ 30 มี.ค. 61 

  - รายงานตัว  ตั้งแตเวลา 0600  ณ สโมสรนายทหารประทวน คายภาณุรังษี 

  - เริ่มทําการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ตั้งแตเวลา 0630 เปนตนไป แบงเปน 3 สถานี ไดแก 

   -> ดันพ้ืน 2 นาที เกณฑต่ําสุด 35 ครั้ง เกณฑสูงสุด 80 ครั้ง 

   -> ลุกนั่ง 2 นาที เกณฑต่ําสุด 42 ครั้ง เกณฑสูงสุด 87 ครั้ง 

   -> วิ่ง 800 เมตร เกณฑต่ําสุด 5.05 นาที เกณฑสูงสุด 3.15 นาที 

  - สิ่งที่ตองนํามา 

   -> ปากกา -> บัตรประจําตัวประชาชน  -> บัตรประจําตัวสอบ 

  - การแตงกาย   

-> เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงกีฬาขาสั้นสีดํา และรองเทาผาใบ 

2. การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและพิมพลายนิ้วมือ  วันที่  30  มี.ค.  61  (หลังการทดสอบ 

สมรรถภาพรางกาย) 

  - รายงานตัว ตั้งแตเวลา 1000 ณ สโมสรนายทหารประทวน คายภาณุรังษี 

  - สิ่งที่ตองใช 

   -> ปากกา -> บัตรประจําตัวสอบ -> บัตรประจําตัวประชาชน 

   -> สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ -> เงินสด 200 บาท (เตรียมใหพอดี) 

3. การสอบภาคปฏิบัต ิวันที่ 2 เม.ย. 61 

  - รายงานตัว  ตั้งแตเวลา 0800  ณ สโมสรนายทหารประทวน คายภาณุรังษี 

  - สิ่งที่ตองนํามา 

   -> ปากกา -> บัตรประจําตัวประชาชน  -> บัตรประจําตัวสอบ 

  - การแตงกาย 

-> เสื้อคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดํา (งดกางเกงยีนส) และรองเทาหุมสน  

หรือชุดชางตามสาขางาน 

        -> สําหรับทหารที่ยังไมปลดประจําการ แตงกาย ชุดเครื่องแบบสนาม 

4. การสอบสัมภาษณ วันที่ 3 เม.ย. 61 

  - รายงานตัว  ตั้งแตเวลา 0800  ณ ลานรวมพล หนากองพันนักเรียน โรงเรียนทหารชาง 

กรมการทหารชาง 

  - สิ่งที่ตองนํามา 

   -> ปากกา -> บัตรประจําตัวประชาชน  -> บัตรประจําตัวสอบ 

  - การแตงกาย 

-> เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดํา (งดกางเกงยีนส) และรองเทาหุมสน  

        -> สําหรับทหารที่ยังไมปลดประจําการ แตงกาย ชุดเครื่องแบบสนาม 

 



 

 

- 2 - 

 

5. การตรวจรางกาย วันที่ 4 – 5 เม.ย. 61 

  - รายงานตัว  ณ  โรงพยาบาลคายภาณุรังษี เวลา 0830  เพ่ือรับฟงคําชี้แจงในการปฏิบัติ 

โดยลําดับการเขารับการตรวจรางกาย มีดังนี้.- 

   -> วันที่ 4 เม.ย. 61 

    => ตําแหนง ชางกลโรงงาน และชางกอสราง  

   -> วันที่ 5 เม.ย. 61  

    => ตําแหนง ชางเชื่อม, ชางไฟฟา และชางยนต  

  - สิ่งที่ตองใช 

   -> ปากกา   -> บัตรประจําตัวประชาชน  

   -> บัตรประจําตัวสอบ  -> เงินสด 690 บาท (เตรียมใหพอดี) 

  - การแตงกาย 

        -> เสื้อคอปกแขนสั้นสีขาว , กางเกงขายาวสีดํา (งดกางเกงยีนส)  และรองเทาหุมสน 

        -> สําหรับทหารที่ยังไมปลดประจําการ แตงกาย ชุดเครื่องแบบสนาม      

 



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุ

1 ๑๐๐๒ นาย กิจพิพัฒน หนูนันท

2 ๑๐๐๓ นาย วัชรพล แกวเสน

3 ๑๐๐๔ นาย เตชินท ชนสุข

4 ๑๐๐๕ นาย พงษสิทธิ์ อุตมาตย

5 ๑๐๐๗ นาย ภัทรขวัญ ฉาบสุวรรณ

6 ๑๐๑๐ นาย ดําเนิน อุดกอน

7 ๑๐๑๒ นาย ชลพรรธน ปาโม

8 ๑๐๑๕ นาย วัชรินทร หวั่นใจ

9 ๑๐๑๖ นาย นิรพนธ เพียรทอง

10 ๑๐๑๗ นาย อรรถชัย จันชวย

11 ๑๐๑๘ นาย เนรัญ สุขใจ

12 ๑๐๒๐ นาย จิรศักดิ์ จําปาซอนกลิ่น

13 ๑๐๒๘ นาย ธีระ เทพพิทักษ

14 ๑๐๓๐ นาย ปรีชา สารศรี

15 ๑๐๓๑ นาย ธนวัฒน ชวยมณี

16 ๑๐๓๓ นาย สาธิต จําปาทอง

17 ๑๐๓๕ นาย พงศภัค คงม่ัน

18 ๑๐๔๔ นาย วีรภัทร พัสกุล

19 ๑๐๔๕ นาย จักรพงษ หนองน้ํา

20 ๑๐๔๘ นาย อภิวันทน ชาติสม

21 ๑๐๕๐ นาย พีระพงษ มีเนียม

22 ๑๐๖๐ นาย อรรถกร นิ่มนวล

23 ๑๐๖๑ นาย สิริวัฒน ออนศรี

24 ๑๐๖๖ นาย ณัฐวุฒิ ยิ้มสงวน

25 ๑๐๖๗ นาย กิตติพล มุยสกุล

26 ๑๐๗๑ นาย ศักดิ์สยาม สีทา

27 ๑๐๗๖ นาย สุรยุทธ สิงคราช

28 ๑๐๘๐ นาย พีรดนย สุวรรณกร

29 ๑๑๐๑ นาย ชัยวุฒิ ทองเอม

ยศ - ชื่อ - สกุล

ตําแหนง ชางกล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูผานการสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ (ภาควิชาการ)



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

30 ๑๑๐๗ นาย ธนาธร อธิกุลรัตน

31 ๑๑๐๘ นาย วัชรพล ยิ่งบํารุง

32 ๑๑๑๗ นาย เอกชัย สีลา

33 ๑๑๑๙ นาย ปุณณวิช จันทรเต็ม

34 ๑๑๒๔ นาย ปวริศ สังขวิภาส

35 ๑๑๒๘ นาย ชยทัต สวนพานิชย

36 ๑๑๓๓ นาย อัครพล สงคจันทร

37 ๑๑๓๗ นาย ภากร จินดาพร

พล.ต. ................................................................ ประธานกรรมการฯ



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุ

1 ๒๐๐๑ นาย ชลาธิป สวัสดิรักษา

2 ๒๐๐๒ นาย วีระเทพ ศรีสา

3 ๒๐๐๓ นาย ปยะณัฐ กุลพงษศิริ

4 ๒๐๐๔ นาย ดวงดี คําหนอย

5 ๒๐๐๙ นาย ภาณุเดช กุญแจนาค

6 ๒๐๑๓ นาย นราศักดิ์ พูลเทพ

7 ๒๐๑๕ นาย ธนพล จรูญเรือง

8 ๒๐๑๖ นาย ศุภกร เสงวั่น

9 ๒๐๑๙ นาย คิรินทร ทิวาวงษ

10 ๒๐๒๐ นาย วรพงค มณีทอง

11 ๒๐๒๑ นาย นัฐพงษ เจนธัญกรรม

12 ๒๐๒๒ นาย ปรมัตถ คงแกว

13 ๒๐๒๓ นาย สุรเชษฐ แสนสวัสดิ์

14 ๒๐๒๗ นาย ณัฐชัย เพ็ชรไฝ

15 ๒๐๒๘ นาย ณัฐดนย เลิศธนอภิวงศ

16 ๒๐๒๙ นาย พลสุธี แสนทม

17 ๒๐๓๑ นาย ณัฐธัญ มงคล

18 ๒๐๓๒ นาย ภูวดล นาเพชร

19 ๒๐๓๓ นาย ชยันต จักรจันทร

20 ๒๐๓๔ นาย เจตพัฒน รัตนประเวศน

21 ๒๐๓๙ นาย รัตนา หารไชย

22 ๒๐๔๑ นาย ตะวัน สุทธหลวง

23 ๒๐๔๓ นาย สุนทร ทองมีขวัญ

24 ๒๐๔๘ นาย ศุภรัตน รัตนเทพี

25 ๒๐๕๑ นาย นิสิทธิ์ นันตนวรัตนกุล

26 ๒๐๕๔ นาย บุณวิก พวงมาลา

27 ๒๐๕๗ นาย บรรพชา แกวนวลศรี

ยศ - ชื่อ - สกุล

ตําแหนง ชางกอสราง

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูผานการสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ (ภาควิชาการ)



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

28 ๒๐๕๙ นาย เขมทัต เชื้อบุญยืน

29 ๒๐๖๐ นาย ภูมิพัฒน ยาเมืองคํา

30 ๒๐๖๓ นาย สุทธิรักษ ยะถาวร

31 ๒๐๖๔ นาย ชัยชนะ โมทะจิตร

32 ๒๐๖๗ นาย อภิสิทธิ์ เพชรศรี

33 ๒๐๗๐ นาย วันไชย บุญพรหม

34 ๒๐๗๑ นาย ณัฐกิตติ์ บ้ังทอง

35 ๒๐๗๕ นาย สุกฤษฎิ์ โสตถิปณฑะ

36 ๒๐๗๖ นาย ภคพล แกวเขียว

37 ๒๐๗๘ นาย ดลชัย แตวกลาง

38 ๒๐๗๙ นาย ปฐเมศร บุญยัง

39 ๒๐๘๐ นาย ภาณุพงษ สืบหนู
40 ๒๐๘๒ นาย ณัฐวุฒิ หนูทอง

41 ๒๐๘๓ นาย พิทยา บุญมี

42 ๒๐๘๔ นาย อภิเชษฐ อามิตร

43 ๒๐๘๕ นาย ณรงคฤทธิ์ เจริญธรรม

44 ๒๐๘๖ นาย กันตธร งามประดิษฐ

45 ๒๐๘๙ นาย จีระศักดิ์ อินทรีย

46 ๒๐๙๑ นาย ภูมินทร พุมทอง

47 ๒๐๙๕ นาย สรณวรัชญ บุบผา

48 ๒๐๙๗ นาย ธนภัทร ผลเนตร

49 ๒๐๙๘ นาย เจษฎา พงาตุนัดถ

50 ๒๑๐๒ นาย เจษฎายุต นฤภัย

51 ๒๑๐๓ นาย ยาซีน จิตตปราณี

52 ๒๑๐๔ นาย กฤษณะ พงศเสรี

53 ๒๑๐๗ นาย ณัชกฤษฐ สุขสวัสดิ์

พล.ต. ................................................................ ประธานกรรมการฯ



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุ

1 ๓๐๐๒ นาย วัศพล ปยภาณีกุล

2 ๓๐๐๓ นาย อุดมศักดิ์ งามเผือก

3 ๓๐๐๔ นาย ตรัยรัตน ธนะสถิตย

4 ๓๐๐๗ นาย ปฏิพันธ แกวกําเหนิด

5 ๓๐๑๑ นาย ธํารงค เทพพิทักษ

6 ๓๐๑๔ นาย ภาณุพล กองชาง

7 ๓๐๒๓ นาย นพพล อัตสิทธิ์

8 ๓๐๒๕ นาย ศาสตราพงษ ศรีแพง

9 ๓๐๓๑ นาย วัชพล สงคูณ

10 ๓๐๓๗ นาย ฉัตรดนัย ดํานงค

11 ๓๐๔๐ นาย จิณณวัตร ภูออน

12 ๓๐๔๔ นาย กนกพจน ทรัพยทวีวุฒิ

13 ๓๐๔๕ นาย อรรคดล แกวประชา

14 ๓๐๔๖ นาย กิตติเดช เดชเจริญ

15 ๓๐๔๘ นาย ธวัชชัย สมบัติ

16 ๓๐๔๙ นาย ศุภธัช เลิศมานพ

17 ๓๐๕๑ นาย พงศธร สุขเลิม

ยศ - ชื่อ - สกุล

ตําแหนง ชางเชื่อม

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูผานการสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ (ภาควิชาการ)

พล.ต. ................................................................ ประธานกรรมการฯ



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุ

1 ๔๐๐๑ นาย วิษณุ ขาวอราม

2 ๔๐๐๕ นาย ธนา ถนอมผิว

3 ๔๐๑๑ นาย ปรีชา วงคออด

4 ๔๐๑๔ นาย สิทธิพันธ สิทธิสิงห

5 ๔๐๑๕ นาย ปยดนัย อวนแกว

6 ๔๐๑๖ นาย พิทวัส เงินถี

7 ๔๐๑๗ นาย กิตติศักดิ์ คาํปาน

8 ๔๐๒๖ นาย วรกันต พันสมตน

9 ๔๐๒๙ นาย วัฒนา ชุมสุข

10 ๔๐๓๐ นาย ณัฐวุฒิ สะอาดแกว

11 ๔๐๓๒ นาย สุธีมนต มะยมทอง

12 ๔๐๓๖ นาย ธีรพงศ อิ่มเต็ม

13 ๔๐๓๙ นาย ธีรธวัช ขาวทอง

14 ๔๐๔๔ นาย อํานาจ ทองแคลว

15 ๔๐๔๘ นาย เจษฎา พลซา

16 ๔๐๔๙ นาย จตุรพนธ ดิลกแพทย

17 ๔๐๕๓ นาย ศุภเศรษฐ ปานทอง

18 ๔๐๕๕ นาย กิตติพงศ ไพรดี

19 ๔๐๕๗ นาย พิเชฐ เพ็ชรรัตน

20 ๔๐๖๑ นาย ปฐพี พิกุลศรี

21 ๔๐๖๔ นาย ศราวุฒิ ศรแีกว

22 ๔๐๖๕ นาย ภัทรเบศร เกตุมีชัย

23 ๔๐๖๘ นาย เจษฎากร คงสกุล

24 ๔๐๗๓ นาย ศรัณยู โจมเสนาะ

25 ๔๐๘๗ นาย กิตติมศักดิ์ บัวทอง

26 ๔๐๘๘ นาย เมธัส พนมวิจิตร

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูผานการสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ (ภาควิชาการ)

ตําแหนง ชางไฟฟา



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

27 ๔๐๙๔ นาย ปรัตถกร สิงหสุขใส

28 ๔๑๐๗ นาย กฤติน สรอยเหลือง

29 ๔๑๑๙ นาย วรศักดิ์ สิทธิวงษ

30 ๔๑๒๒ นาย พัชร โตม่ังคั่ง

31 ๔๑๓๑ นาย ณรงค ดีปญญา

32 ๔๑๓๔ นาย ธนพงษ สุวรรณโชติ

33 ๔๑๓๙ นาย ภานุพนธ ทิพยรักษ

34 ๔๑๔๒ นาย คิรินทร จีนเมือง

35 ๔๑๔๖ นาย ศักดิ์สุริยา สุนทรวงษ

36 ๔๑๔๗ นาย ณัฐพล วิทิอินทร

37 ๔๑๔๙ นาย วสันต จินดาพันธ

38 ๔๑๕๒ นาย พงษไพโรจน นาสาธร

39 ๔๑๕๖ นาย ภานุพงษ กันนะ

40 ๔๑๕๗ นาย ปยภัทร สามารถกิจ

41 ๔๑๕๙ นาย สุนันท สุจจิตรจูล

42 ๔๑๖๐ นาย ทศพล ลีสกุล

43 ๔๑๖๑ นาย มานัส ยอดถา

44 ๔๑๙๖ นาย มงคล ชอบทํากิจ

45 ๔๒๐๐ นาย สุรเชษฐ ศรีวิหค

46 ๔๒๐๓ นาย ธนาทิตย กองสิงห

47 ๔๒๐๗ นาย วราวุธ โคตจักร

48 ๔๒๒๑ นาย เอกสิทธิ์ ศรวลเพลง

49 ๔๒๒๒ นาย ณัชพล บุญญาดีวงศ

50 ๔๒๒๘ นาย กายสิทธิ์ พันธุนาค

51 ๔๒๓๐ นาย รณชัย ศรนีวล

52 ๔๒๔๑ นาย ศิวกร แยมสําราญ

53 ๔๒๕๑ นาย พีรวัฒน คชเถ่ือน

54 ๔๒๖๑ นาย ธนารักษ ทะนงค

55 ๔๒๖๒ นาย เนติพงศ ทิพยปญญา

56 ๔๒๘๒ นาย เอกรินทร บัวดี

57 ๔๒๘๙ นาย วุฒิชัย สุขสวัสดิ์



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

58 ๔๒๙๔ นาย สุรศักดิ์ ระศร

59 ๔๒๙๖ นาย นฤเบศ โพธิ์ทิพย

60 ๔๓๐๔ นาย พงศกร เสียงหวาน

61 ๔๓๑๒ นาย คทาวุธ จันตะนัง

62 ๔๓๑๘ นาย นฤดล แสงจันทร

พล.ต. ................................................................ ประธานกรรมการฯ



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุ

1 ๕๐๐๑ นาย สันติ พจนารถ

2 ๕๐๐๒ นาย พงศธร ยุทาบอ

3 ๕๐๐๔ นาย ธํารงค คงเปรม

4 ๕๐๐๗ นาย ภาคภูมิ สิงหศิริ

5 ๕๐๐๙ นาย วัชรากร ตระกูลไทยพิชิต

6 ๕๐๑๙ นาย ชานน อยูคชลักษณ

7 ๕๐๒๙ นาย สุขุม หมื่นสังข

8 ๕๐๓๓ นาย ภูมินทร คายทอง

9 ๕๐๓๔ นาย ดิษรัตน สนิทบุญ

10 ๕๐๓๖ นาย นริศ วงศาโรจน

11 ๕๐๓๘ นาย ภูชิตภูมิ อางเหล็ก

12 ๕๐๔๓ นาย วรานุพงศ อินบัว

13 ๕๐๕๐ นาย ศุภวิชญ ผิวสด

14 ๕๐๕๘ นาย ยุทธภูมิ บัวสุข

15 ๕๐๖๒ นาย กรินทร มีกลิ่นหอม

16 ๕๐๖๔ นาย ชัชชัย โภชนพันธ

17 ๕๐๖๖ นาย สันติภาพ นาคเอ่ียม

18 ๕๐๗๔ นาย นฤดล แกอินทร

19 ๕๐๘๘ นาย นครินทร ขวัญสกุล

20 ๕๑๐๓ นาย ณรงศกัดิ์ พิมเสนาะ

21 ๕๑๑๔ นาย สุทธิเกียรติ พรหมเชื้อ

22 ๕๑๒๐ นาย อุกฤษฎ ภูษิตรัตนาวลี

23 ๕๑๒๔ นาย แสนศักดิ์ เอ่ียมทอง

24 ๕๑๓๑ นาย มานิตย ชูปาน

25 ๕๑๓๖ นาย เสกสรร ชูศรี

26 ๕๑๕๑ นาย อนุภาพ ผิวเหลือง

27 ๕๑๖๒ นาย สุเทพ พูลเพียบพรอม

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูผานการสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ (ภาควิชาการ)

ตําแหนง ชางยนต



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

28 ๕๑๖๕ นาย ปริญญา กลั่นบิดา

29 ๕๑๗๑ นาย ภูฬิพัฒน คงม่ัน

30 ๕๑๗๒ นาย ณัฐพงษ พลหาญ

31 ๕๑๗๙ นาย ธีรวัฒน จริตงาม

32 ๕๑๘๔ นาย ทรงพล อัมพวัน

33 ๕๑๙๕ นาย นันทวัฒน ศิริธนพัฒน

34 ๕๑๙๖ นาย เสกสรรค รั้วไชย

35 ๕๑๙๘ นาย จักกรี สุนเสียน

36 ๕๒๐๘ นาย กิตติพล หมุนรอด

37 ๕๒๒๐ นาย ชนะวี จิวานานนท

38 ๕๒๓๕ นาย เกษมสันต สุขเกษม

39 ๕๒๔๔ นาย สมเกียรติ กาละพันธ

40 ๕๒๔๙ นาย ภูมิพัฒน จันทราวัฒน

41 ๕๒๕๖ นาย พิศุทธิ์ ตั๊นประเสริฐ

พล.ต. ................................................................ ประธานกรรมการฯ


