
 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทหารกองหนุน 

เขารับราชการ เปนนายทหารประทวน 

ในหนวยของสวนกําลังรบ และสวนสนับสนุนการรบ  

เหลา ช.  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 



กําหนดการสอบภาควชิาการ 

ใหผูที่มีสิทธิ์สอบภาควชิาการมาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้.- 

๑. สอบภาควิชาการ ในวันท่ี 7   กุมภาพันธ   2561 
- เวลา  ๑๐.๐๐  น. ใหผูท่ีมีสิทธิส์อบ  มารายงานตัว  ณ   โรงพลศึกษา   

พันบริการ กองบริการ กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี
เพื่อรับฟงคําชี้แจงการปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ และดําเนินการดานธุรการ 
(หากไมมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์) 
 - สอบภาควิชาการ ตั้งแตเวลา 13.30 – 15.30 น.  
(เมื่อเริ่มทําขอสอบแลว ผูท่ีเขาหองสอบชากวาเวลาที่กําหนด 15 นาทจีะไมอนุญาตให
เขาหองสอบ) 
 

๒. การแตงกาย 
 - เสื้อยืดแขนสั้นไมมีปก กางเกงวอรม และรองเทากีฬา 
 - สําหรับทหารที่ยังไมปลดฯ ใหแตงกายชุด เครื่องแบบ 
 

๓. สิ่งที่สามารถนําเขาหองสอบได 
     - บัตรประจําตัวสอบ  

- บัตรประชาชน 
 - ปากกา    

- นาฬิกาขอมือแบบอนาล็อก (แบบเข็ม)  เทานั้น 
  

หมายเหต ุ :  ใหผูสมัครสอบตรวจสอบความถูกตองของ  ชื่อ  –  สกุล  และ
หมายเลขประจําตัวสอบ   หากไมถูกตอง  หรอืมีรายการแกไข  ใหแจงที่หมายเลข
โทรศัพท 032 – 337014  ตอ  53125 หรือมาตดิตอดวยตนเองท่ี กองกําลังพล 
กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี ในวันและเวลาราชการ 

 



หมายเลขประจําตัวสอบ สังกัด หมายเหตุ

๑ นาย พีรศักดิ์ เอ่ียมสวิง กบร.กช.

๒ นาย กิตติศักดิ์ พลายแกว กบร.กช.

๓ นาย ธีรพงษ ถาวรวงษ ช.พัน.51

๔ นาย ศรณัย จิรพิสิฐกุล กบร.กช.

๕ นาย ศราวุฒิ ศรีสวาง กบร.กช.

๖ นาย สพล สุขแกว ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๗ นาย อนุชา ธํารงโชติ กบร.กช.

๘ นาย ณฐพล เทพวงษ กบร.กช.

๙ นาย ณฐัวุฒิ บุตรี กบร.กช.

๑๐ นาย กรวิรัชช ลัดสวน กบร.กช.

๑๑ นาย สรสิทธิ์ หนูสิงห กบร.กช.

๑๒ นาย ภานุวัฒน เย็นใส กบร.กช.

๑๓ นาย เจตรินทร การเพียร กบร.กช.

๑๔ นาย ภูริศ กันอินทร ช.๓ พัน.๓๐๒

๑๕ นาย ธีรพัฒน เถื่อนขุนทอง ยย.ทบ.

๑๖ นาย ยุรนันท สุนันทะ กบร.กช.

๑๗ นาย พัชระ ชาญบุญโชค กบร.กช.

๑๘ นาย อดิสร ปุจฉาการ กบร.กช.

๑๙ นาย ไพบูลย นาคใหม กบร.กช.

๒๐ นาย ภาณุพงษ บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ กบร.กช.

๒๑ นาย ณธีพัฒน เพ็ชรสุวรรณ ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๒๒ นาย อภิสิทธิ์ บัวระคุณ ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๒๓ นาย อุกฤษฎ ภูษิตรัตนาวลี ช.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕

๒๔ นาย วุฒิชัย เพ็ญจันทร กบร.กช.

๒๕ นาย มานะชัย มังศรี ช.๒ พัน.๒๐๒

๒๖ นาย ณัฐวุฒิ งามสม พล.ช.

๒๗ นาย เกียรติศักดิ์ ตรีเพ็ชระ ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๒๘ นาย ชัยเชษฐ แกวพวง ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๒๙ นาย โยธิน สารินนท กบร.กช.

๓๐ นาย ชลธี สุขสมบูรณ ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๓๑ นาย กฤติน หมั่นกิจ  กบร.กช.

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกเปนนายทหารประทวน 

ในสวนกําลังรบ และสวนสนับสนุนการรบ เหลาทหารชาง

ประจําปงบประมาณ 2561



หมายเลขประจําตัวสอบ สังกัด หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๓๒ นาย วิทวัส ยอแสง กบร.กช.

๓๓ นาย ธนชล พุกรอด กบร.กช.

๓๔ นาย สิทธิกร พุมไมใหญ กบร.กช.

๓๕ นาย จรูญ จุลเมือง กบร.กช.

๓๖ นาย ธเนศ นิยมทัศน กบร.กช.

๓๗ นาย ศตวรรษ เนื้อศรีจันทร ช.21

๓๘ นาย พิเชษฐ ชัยเจริญ ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๓๙ นาย ณัฐวุฒิ บางจาก พล.ช.

๔๐ นาย กิตติพศ ใจหนัก กบร.กช.

๔๑ นาย ศิริธนากร ศรีสุดา พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๔๒ นาย สมประสงค ทับรอด ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๔๓ นาย ไวพจน เส็งหพันธุ ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๔๔ นาย จิรวัฒน ออนจันทร ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๔๕ นาย เมธานี จินดากูลย พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๔๖ นาย อรรถพร พุมพฤกษ กบร.กช.

๔๗ นาย ธนพล ตั้งถาวร ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๔๘ นาย ยงยศ จันทรศรี ช.รอย.14

๔๙ นาย ตรัยรัตน ธนะสถิตย กบร.กช.

๕๐ นาย จิรวัฒน เปยมพรอม กบร.กช.

๕๑ นาย ศรัณย เกตุแกว กบร.กช.

๕๒ นาย อนุชา ธุระพันธ ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๕๓ นาย ณัฐชัย พุดภูสา กบร.กช.

๕๔ นาย สุวรรณ คําบุญ ช.รอย.14

๕๕ นาย พงษพัฒน พริ้งเพราะ กบร.กช.

๕๖ นาย กิตติธัช ปุณยปรีชาศิริ ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๕๗ นาย ชูชัย อินทรสุวรรณ ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๕๘ นาย ธนาเศรษฐ วรรณะวัลย กบร.กช.

๕๙ นาย อรรถสิทธิ์ พงษอริยะทรัพย กบร.กช.

๖๐ นาย สราวุธ ทับทิม กบร.กช.

๖๑ นาย อนุวัฒน ชะเอม ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๖๒ นาย พงษพัฒน สินเพ็ชร ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๖๓ นาย บัณฑิตย สุขศิริ กบร.กช.

๖๔ นาย กิตติวัฒน พุดภูสา กบร.กช.

๖๕ นาย จตุพร ทองรี กบร.กช.



หมายเลขประจําตัวสอบ สังกัด หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๖๖ นาย ณัฐดนย เลิศธนอภิวงศ ช.1 รอ.

๖๗ นาย จิรยุทธ นุมถึก ช.พัน.51

๖๘ นาย เอกพล วงษเปรียว ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๖๙ นาย ธนวัฒน อ่ิมอาบ รร.ช.กช.

๗๐ นาย ชาญกิจ สุวรรณเจริญ กบร.กช.

๗๑ นาย อวิรุทธ ทวีพจน กบร.กช.

๗๒ นาย อรรถพล จันดา กบร.กช.

๗๓ นาย ณัฐวุฒิ รอบจังหวัด กบร.กช.

๗๔ นาย อนุรักษ ศรโีหร กบร.กช.

๗๕ นาย สมชาย เติมตอ กบร.กช.

๗๖ นาย ณรงคฤทธิ์ มีผลเจริญ กบร.กช.

๗๗ นาย องอาจ ขําทา กบร.กช.

๗๘ นาย สรศกัดิ์ ชัยประสิทธิ์ กบร.กช.

๗๙ นาย สุภัทร ทองเอีย กบร.กช.

๘๐ นาย ภูชิตภูมิ อางเหล็ก กบร.กช.

๘๑ นาย สันติ พจนารถ กบร.กช.

๘๒ นาย ปฏิภาณ หลงชิน ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๘๓ นาย บัณฑิตย ซิมซี กบร.กช.

๘๔ นาย ณัฐพล ทาอาสา ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๘๕ นาย สุปญญา เพ็ชรรักษา ช.๒ พัน.๒๐๒

๘๖ นาย รัตตัญู นักปเหมย ช.3

๘๗ นาย นิภัทร แกลโกศล  ช.๒ พัน.๒๐๒

๘๘ นาย ศุภชัย หาสูงเนิน ช.๒ พัน.๒๐๒

๘๙ นาย เกรียงไกร ครยก ช.๒ พัน.๒๐๒

๙๐ นาย ณัฐภัทร มหาสังข พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๙๑ นาย นัฐพงศ อัครจันทร ช.๒ พัน.๒๐๒

๙๒ นาย เนติพงษ พิมปรุ ช.๒ พัน.๒๐๒

๙๓ นาย กิตติพันธ อุปชัย ช.๒ พัน.๒๐๒

๙๔ นาย กิตติศักดิ์ คําปาน ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๙๕ นาย พิษณุ มหาชนะวงศ กบร.กช.

๙๖ นาย ภาณุพงศ ปานสุวรรณ พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๙๗ นาย สิทธา รอดเครือทอง รร.ช.กช.

๙๘ นาย ไกรวิทย ออนละมูล ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.

๙๙ นาย นพดล อ่ําพิมพ ช.พัน.112 ช.1 รอ.



หมายเลขประจําตัวสอบ สังกัด หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๑๐๐ นาย ณัฐพงศ โกษาจันทร ช.๓ พัน.๓๐๒

๑๐๑ นาย ธีรเดช ปยะมโณ ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๑๐๒ นาย จารุพงษ สวางรุง กบร.กช.

๑๐๓ นาย วิษณุ ขาวอราม กบร.กช.

๑๐๔ นาย อานนท สัจจมณี ช.๒ พัน.๒๐๒

๑๐๕ นาย ดาวิษ พูลทอง ช.พัน.51

๑๐๖ นาย ชัยวัฒน พันธุมุข กบร.กช.

๑๐๗ นาย อภิโชติ ออนละมูล กบร.กช.

๑๐๘ นาย อนันต ดีคํา กบร.กช.

๑๐๙ นาย คัชฑาพงศ ธีระดํารงครตัน ช.๒ พัน.๒๐๒

๑๑๐ นาย ขวัญชัย ศรีวรรักษ ยย.ทบ.

๑๑๑ นาย บัญชา มุยเจริญ กบร.กช.

๑๑๒ นาย ประเสริฐ ศรีโสภา ช.พัน.51

๑๑๓ นาย จีรพันธุ ตันสมรส ช.พัน.51

๑๑๔ นาย ธนญชัย ตุมทอง กบร.กช.

๑๑๕ นาย สิริพัฒน สมบูรณ กบร.กช.

๑๑๖ นาย อภิยุต ปสันตา กบร.กช.

๑๑๗ นาย วรรณชัย คชสาร กบร.กช.

๑๑๘ นาย ชนภัทร ฟกแกว ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๑๑๙ นาย ภูวดล จีนอินทร กบร.กช.

๑๒๐ นาย ตอตระกูล อมรกุล กบร.กช.

๑๒๑ นาย ณัฐวุฒิ ชมเพ็ง กบร.กช.

๑๒๒ นาย เจริญศักดิ์ สมศรี ช.๓ พัน.๓๐๒

๑๒๓ นาย ศราวุธ รัตนะ ช.๓ พัน.๓๐๒

๑๒๔ นาย วรรธนัย ตูประทุม ช.๓ พัน.๓๐๒

๑๒๕ นาย เกียรติศักดิ์ กลาหาญ ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๑๒๖ นาย พงศา ทองเห่ียง กบร.กช.

๑๒๗ นาย เจษฎากร กลิ้งกลอง ช.พัน.51

๑๒๘ นาย จีระ เงินแกว ช.1 รอ.

๑๒๙ นาย อภิรักษ ลาภนิมิตรชัย กบร.กช.

๑๓๐ นาย ชัยณรงค ยินดีนุช กบร.กช.

๑๓๑ นาย อนุชา อาษาภักดิ์ กบร.กช.

๑๓๒ นาย ธเนศพล พุมพวง ช.พัน.51

๑๓๓ นาย ณัฐกมล พรหมศร บชร.2
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๑๓๔ นาย รณกร มณีโชติ กบร.กช.

๑๓๕ นาย ณรงคชัย คาํสุข ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๑๓๖ นาย ปฏิภาณ ใสสะอาด ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๑๓๗ นาย ธนาพร ตุมทอง กบร.กช.

๑๓๘ นาย ยศพล ตรีดารา ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๑๓๙ นาย พงษพีระ ไชยโยธา ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๑๔๐ นาย อาทิตย ศรีธรรมราช ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๑๔๑ นาย สมภพ สาขา กบร.กช.

๑๔๒ นาย โยธิน จีนเสมียน กบร.กช.

๑๔๓ นาย ธนพล ขันแข็ง ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๑๔๔ นาย รัตนพล สรอยบวบ กบร.กช.

๑๔๕ นาย วรพล อัญมณีเจริญ กบร.กช.

๑๔๖ นาย ประวิทย พึ่งตัว ช.พัน.51

๑๔๗ นาย เอกพันธ กันหาจันทร ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๑๔๘ นาย ศราวุฒิ บุตรพรมมา ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๑๔๙ นาย สมศกัด์ิ เพ่ิมพูล ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๑๕๐ นาย อนุสรณ เกิดฤทธิ์ กบร.กช.

๑๕๑ นาย ปยะพงษ พรเอ่ียม ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.

๑๕๒ นาย พีรภัทร ฉายศรี ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๑๕๓ นาย เกียรติศักดิ์ นนพิทักษ ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๑๕๔ นาย สุพเนตร วรทัต ช.พัน.51

๑๕๕ นาย สายชล ทองแพ ช.๓ พัน.๓๐๒

๑๕๖ นาย พิเชษฐ ทองเครือ ช.1 รอ.

๑๕๗ นาย ศิรวิทย แสงจันทร กบร.กช.

๑๕๘ นาย ธินันท ฝนแปง ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๑๕๙ นาย กฤตธัช สิทธิเจริญ ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๑๖๐ นาย ประสิทธิ์ พันธศรี ช.รอย.115

๑๖๑ นาย อัศราวุฒิ กลอมจิต ช.รอย.115

๑๖๒ นาย ยิ่งโอฬาร เตชะธนกังวาล ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.

๑๖๓ นาย นพรัตน ปนตะ ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๑๖๔ นาย จตุพงศ มากตุด ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๑๖๕ นาย ภัทรพงษ ชวยนก ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๑๖๖ นาย มานิต ปลั่งกลาง กบร.กช.

๑๖๗ นาย อระวิณ อําพันทอง กบร.กช.
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๑๖๘ นาย เจษฎากร เขาวงค ช.รอย.115

๑๖๙ นาย ภาณุเดช สงแสง ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๑๗๐ นาย วัชรพงษ สีขาว ช.รอย.115

๑๗๑ นาย ทนงศักดิ์ เยาวดวง ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๑๗๒ นาย พรรณแสง โสมะพันธ ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๑๗๓ นาย กฤษดา นวลพลับ ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๑๗๔ นาย ณัฐสิทธิ์ จันทรทอง ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๑๗๕ นาย วิษณุ ตายแจง ช.รอย.115

๑๗๖ นาย ณัฎฐากร หมูสกุลวดี ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๑๗๗ นาย ศุภกาญจน อินทรกรด ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๑๗๘ นาย กริชชัย พลอยชุม กบร.กช.

๑๗๙ นาย คงเดช กลาหาญ กบร.กช.

๑๘๐ นาย วิภูมภาส ทองยิ้มนรโชติ์ ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๑๘๑ นาย เนติพงษ ลิ้นทอง ช.รอย.14

๑๘๒ นาย ณัฐวุฒิ กุศลสุข ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๑๘๓ นาย ณัฐพงษ เขียวแพร กบร.กช.

๑๘๔ นาย กมล มวงคลาย ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๑๘๕ นาย จิรวัฒน ทรงเจริญ ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๑๘๖ นาย ศุภชัย บํารุงกูล ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๑๘๗ นาย อนุรักษ นันหลิน ช.พัน.51

๑๘๘ นาย พัฒนพล โฆสิตาภา ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๑๘๙ นาย ธีรผล จิรากร ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๑๙๐ นาย ฉัตรชัย ตะรักษ กบร.กช.

๑๙๑ นาย ทัตพงศ จินาอุ ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๑๙๒ นาย ธีรยุทธ ล้ําเลิศหลา ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๑๙๓ นาย ปอ ขุมเพ็ชร ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๑๙๔ นาย นรากร กลิ่นชวนชื่น กบร.กช.

๑๙๕ นาย สุทธิชัย ฉาวเอ่ียม ช.พัน.51

๑๙๖ นาย อภิรพัฒ คาํนา กบร.กช.

๑๙๗ นาย วรปรัขญ แยมศริิ ช.พัน.51

๑๙๘ นาย ธนากร สอนนุชา ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๑๙๙ นาย วัฒนศาสตร จูกระโทก ช.๒ พัน.๒๐๑

๒๐๐ นาย สรรพาวุธ ยศคํา ยย.ทบ.

๒๐๑ นาย สุรชัย หัดนาค ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.
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๒๐๒ นาย วัชระ จับจิตร ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๒๐๓ นาย สุวัฒนชัย คณา ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๒๐๔ นาย ณัฐวัช หนูทอง ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๒๐๕ นาย พนมไพร โยธานวน ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๒๐๖ นาย ปรเมษฐ ชูดํา ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๒๐๗ นาย ฐานุกรณ แกวขาว ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๒๐๘ นาย ปฐวี เวียงชัย ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๒๐๙ นาย ธีรภัทร แสงไสว ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.

๒๑๐ นาย บุญญฤทธิ์ อํ่าบุญธรรม กบร.กช.

๒๑๑ นาย ปฐมพร ลี้กิมฮุย กบร.กช.

๒๑๒ นาย บุญญฤทธิ์ ขุนเณร กบร.กช.

๒๑๓ นาย ศิริพงษ พรมฟา กบร.กช.

๒๑๔ นาย สุริยา แกวศรี ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๒๑๕ นาย วัชรชัย เปลี่ยนสี ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๒๑๖ นาย กิตติพงษ ศริิภรณ กบร.กช.

๒๑๗ นาย ธวัชชัย คาํเมือง กบร.กช.

๒๑๘ นาย สิทธิโชค กลมมิตร กบร.กช.

๒๑๙ นาย สุรศักดิ์ เขียวสอาด ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๒๒๐ นาย ฤทธิชัย บุญมี ช.พัน.51

๒๒๑ นาย ปยวัฒน กรดเต็ม ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๒๒๒ นาย ศักดิ์สุริยา สุนทรวงษ ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๒๒๓ นาย ชูศักดิ์ เจตเขตกัณฑ ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๒๒๔ นาย ศิลาวุฒิ แกวคํา กบร.กช.

๒๒๕ นาย ธนโชติ สุธาพจน ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๒๒๖ นาย คงเดช เต็มเปยม กบร.กช.

๒๒๗ นาย ธนากร ฉิมกูล พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๒๒๘ นาย สมปรารถนา แสงโพธิดา พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๒๒๙ นาย เฉลิมรัฐ โพธิ์พันธ พัน.ช.กช.รอย.1

๒๓๐ นาย กวินภพ มั่งประสิทธิ์ ช.พัน.51

๒๓๑ นาย วัชรพล อรุณจิตต ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๒๓๒ นาย นิติพงษ อนุสรณ ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.

๒๓๓ นาย พงศกร รักษศรีทอง ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๒๓๔ นาย ธนพล อยูคะเชนทร ช.พัน.51

๒๓๕ นาย สุขุม หมื่นสังข กบร.กช.
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๒๓๖ นาย รณพร เงนิพุม กบร.กช.

๒๓๗ นาย อานนท ภักวงษทอง กบร.กช.

๒๓๘ นาย สหรัฐ มวงชวง กบร.กช.

๒๓๙ นาย กองกาจ จันทรเซ็ง กบร.กช.

๒๔๐ นาย วิชิตชัย แซเตียว กบร.กช.

๒๔๑ นาย วรวุฒิ ถ่ินทวี ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.

๒๔๒ นาย รัฐพงษ ศรีนนท ช.พัน.51

๒๔๓ นาย ภานุวัฒน ศรีจันทร กบร.กช.

๒๔๔ นาย ศุภกร อมรานันทกิจ ช.พัน.51

๒๔๕ นาย กฤษณะ หอมสุวรรณ กบร.กช.

๒๔๖ นาย ชนพล ชัยศิริ ช.พัน.51

๒๔๗ นาย สิทธา มีสีผอง ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๒๔๘ นาย วิวรรธน สวางเมฆ กบร.กช.

๒๔๙ นาย มาณพ แสนคาํภา ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๒๕๐ นาย สุรพงศ สุทัศนีย ณ อยุธยา รร.ช.กช.

๒๕๑ นาย สรพล บุตรพรม ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๒๕๒ นาย วัชรพล ชนะพันธ ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๒๕๓ นาย วุฒินันท เพ่ิมวัฒนา ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๒๕๔ นาย ผดุงเกียรติ สรอยคําหลา ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๒๕๕ นาย กฤษฎา สดมพฤกษ ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๒๕๖ นาย สถาพร ไทยอยู ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.

๒๕๗ นาย วัชญณฐั หลิมบุญงาม ช.พัน.๑

๒๕๘ นาย สุระชัย นามไพร ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๒๕๙ นาย ธนวัฒน มากแกว ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๒๖๐ นาย กฤษฏา เชียรชัยศรี ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๒๖๑ นาย จักรกฤษณ ยี่หลา ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.

๒๖๒ นาย โชคดี ยอดแกว ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๒๖๓ นาย โกวิท วิเชียรรัตน ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๒๖๔ นาย อัษฎาวุธ สีทิศ ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๒๖๕ นาย ภาณุพันธุ ชาวบางนอย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.

๒๖๖ นาย ไพรินทร สายัณห ช.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕

๒๖๗ นาย จรณินท ศรมีูล ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.

๒๖๘ นาย นวกุล บุญสาย ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.

๒๖๙ นาย พิชานนท เข็มจันทร ช.พัน.๓ พล.ร.๓
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๒๗๐ นาย จารุวัฒน เอ้ือเฟอ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.

๒๗๑ นาย ธงชัย คาํยอดแกว ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๒๗๒ นาย ณรงศกัด์ิ พิมเสนาะ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.

๒๗๓ นาย วุฒิพงศ อรามหนุน ช.๒๑

๒๗๔ นาย เฉลิมเกียรติ แสงดี กบร.กช.

๒๗๕ นาย ภูวเดช เก้ือสุข ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๒๗๖ นาย จักรกฤษ สมพมิตร ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๒๗๗ นาย ณัฐพงษ นาคเกตุ กบร.กช.

๒๗๘ นาย สรายุทธ แกวพิทักษ ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๒๗๙ นาย วิศวะ มนตกิ่งเพ็ชร ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๒๘๐ นาย อํานวย กวานตระกูล กบร.กช.

๒๘๑ นาย รัตนชัย บัวระพา ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๒๘๒ นาย วีรพล พุกละออ ช.๓ พัน.๓๐๒

๒๘๓ นาย มงคล แจงตรง ช.๓ พัน.๓๐๒

๒๘๔ นาย นันติพงศ ทองธรรมชาติ ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๒๘๕ นาย ดํารงรัตน ดาวลาย ช.๓ พัน.๓๐๒

๒๘๖ นาย พิชิตพงศ อินทเสน ช.๓ พัน.๓๐๒

๒๘๗ นาย ศุภชัย ธรรมชัย ช.๓ พัน.๓๐๒

๒๘๘ นาย จักรพันธ ตื้อยศ ช.๓ พัน.๓๐๒

๒๘๙ นาย ศราวุฒิ พรมเมือง ช.๓

๒๙๐ นาย อิทธิพล สี่หมื่น กบร.กช.

๒๙๑ นาย ถิรวัฒน กลิ่นจันทร ช.๓ พัน.๓๐๒

๒๙๒ นาย กีรกิตติ์ เหมบุรุษ ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๒๙๓ นาย อภิรมย จินะวัน ช.๓ พัน.๓๐๒

๒๙๔ นาย สัญญา แกวดวงเล็ก ช.๓ พัน.๓๐๒

๒๙๕ นาย พงษพัฒน ทองวงษา ช.๒ พัน.๒๐๑

๒๙๖ นาย อานุภาพ ประกอบกิจ ช.๓ พัน.๓๐๒

๒๙๗ นาย ณัฐพงษ ภูทอง รร.ช.กช.

๒๙๘ นาย พีรายุ นุชชม ช.๓

๒๙๙ นาย อนุชา อุทัยเต ช.๒ พัน.๒๐๑

๓๐๐ นาย ธีรเดช เรืองตระกูล พัน.ช.กช.รอย.1

๓๐๑ นาย ฐากฤษฎ ฉันทพิชญาพร ช.๓ พัน.๓๐๒

๓๐๒ นาย ธนวรรธน รอดกรณ กบร.กช.

๓๐๓ นาย สิทธิศกัด์ิ เจกทิม ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.
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๓๐๔ นาย วงศกร โหนกขุนทด ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๓๐๕ นาย วีรวิช เพงอุน ช.๓ พัน.๓๐๒

๓๐๖ นาย แมนสรวง ยองเส็ง ช.๓ พัน.๓๐๒

๓๐๗ นาย สุชาครีย ดูมาที รร.ช.กช.

๓๐๘ นาย ปรีดา ยาโม ช.๓ พัน.๓๐๒

๓๐๙ นาย พงศพล โพธิ์พล กบร.กช.

๓๑๐ นาย จิรายุส ทรัพยอยู ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.

๓๑๑ นาย ภูริเดช บุญเพ็ญ กบร.กช.

๓๑๒ นาย ณัฐวุฒิ คงสุข รร.ช.กช.

๓๑๓ นาย ศุภชัย อินคลาย กบร.กช.

๓๑๔ นาย ศุภกิจ สุขเจริญ ช.๓ พัน.๓๐๒

๓๑๕ นาย ณัฐวุฒิ ใจซื่อ ช.๓ พัน.๓๐๒

๓๑๖ นาย สิทธิชัย เตยสันเทียะ ช.๓ พัน.๓๐๒

๓๑๗ นาย ศรายุทธ หลงหา ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๓๑๘ นาย ศรนเรศ เลี่ยนกัตวา ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๓๑๙ นาย ประสิทธิชัย จันทภาโส ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๓๒๐ นาย พลวัฒน หลงเส็ม ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๓๒๑ นาย วัชระ สุวรรณรัตน ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๓๒๒ นาย กรเทพ วงศสุคนธ ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๓๒๓ นาย อภิพัฒน สันหมุด กบร.กช.

๓๒๔ นาย คมกริช มหากาล กบร.กช.

๓๒๕ นาย นรเศรษฐ ศรนีวลปาน ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๓๒๖ นาย วิสุทธิเทพ เสนามาตย ช.พัน.๙ พล.ร.๙

๓๒๗ นาย ฤทธิ์มงคล เลขไวฑูรย กบร.กช.

๓๒๘ นาย กัมปนาท แซเบ ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.

๓๒๙ นาย ชัยณรงค ชื่นชม กบร.กช.

๓๓๐ นาย กิตติ ชอบธรรม ช.๓ พัน.๓๐๒

๓๓๑ นาย คิรินทร ทิวาวงษ ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๓๓๒ นาย ธวัชชัย สอศักดิ์ศรี ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๓๓๓ นาย ยศปกรณ สอนไวศาสน ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๓๓๔ นาย สหรัฐ โยธาพล ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๓๓๕ นาย เกรียงไกร เอมโอฐ ช.พัน.51

๓๓๖ นาย พงศกร บุญกลิ่น กบร.กช.

๓๓๗ นาย ปริญญา ศิลาคม ช.พัน.51
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๓๓๘ นาย ชาญวิทย บุญรักษา ช.๒ พัน.๒๐๑

๓๓๙ นาย ภาณุพงศ ไขขาว ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๓๔๐ นาย รัชวุฒิ ตนอินทร พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๓๔๑ นาย สุรเกียรติ เต็กสุวรรณ ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๓๔๒ นาย วีรธัญญ กลัดพู กรมพัฒนา.1

๓๔๓ นาย กิตติพันธ พันธชา กบร.กช.

๓๔๔ นาย สุเมธ เนียมหอม กบร.กช.

๓๔๕ นาย ณัฐดนัย สีโถ ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๓๔๖ นาย ณัฐนนท คําแหง ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๓๔๗ นาย พรหมภัทร ภูผา ยย.ทบ.

๓๔๘ นาย สหรัตน ชูเลขา ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๓๔๙ นาย สินธนา พลดงนอก ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๓๕๐ นาย สนธยา บึงหาร ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๓๕๑ นาย จิรายุทธ เหลาทวีกูล กบร.กช.

๓๕๒ นาย ธนากร พิรุนสุนทร ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๓๕๓ นาย ปญญา จักรพล ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๓๕๔ นาย ธนธร คงคานอย ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๓๕๕ นาย ชัยพร นวลศรีทอง ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๓๕๖ นาย จิรกิตติ์ จันทรสราง ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๓๕๗ นาย เงินตรา นวมตาด ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๓๕๘ นาย จารุกิตติ์ ผิวแดง ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๓๕๙ นาย อดิเรก ยศแสง ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๓๖๐ นาย อนุรักษ บุญมา ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๓๖๑ นาย อุกฤษฏ แสงเงิน ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๓๖๒ นาย สานิต ผาแอ ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๓๖๓ นาย นฤนาท อินทรคง กบร.กช.

๓๖๔ นาย ทศพล กงนอก ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๓๖๕ นาย พัทนพงษ ศรีสงคราม ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๓๖๖ นาย ประชา ชูชมชื่น ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๓๖๗ นาย กิตติพงษ แสงท่ัง ช.3

๓๖๘ นาย รัชภูมิ รัตนวิโรจน ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๓๖๙ นาย ปยบุตร ชัยพรวัฒนา กบร.กช.

๓๗๐ นาย กิตติภณ บุญมา ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๓๗๑ นาย พีรพล สงบวาจา กบร.กช.
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๓๗๒ นาย วริสต พรหมดนตรี ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๓๗๓ นาย อานนท ถาวรสฤษฎ ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๓๗๔ นาย สันติ เตะหนอน ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๓๗๕ นาย สุพรชัย บุญบุตร ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๓๗๖ นาย นาพล นุนชูผล ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๓๗๗ นาย ศรราม ชํานาญกิจ ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๓๗๘ นาย พงศจักร ใจธรรม ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๓๗๙ นาย นครินทร รุงเรือง พล.ช.

๓๘๐ นาย อานนท นอยอาจ ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๓๘๑ นาย วัชรพงศ แสงกลา พล.ช.

๓๘๒ นาย วสันต เทพรัตน ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๓๘๓ นาย กฤษดา สมสกุล ช.พัน.51

๓๘๔ นาย ภูริพงษ รุงรจนา พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๓๘๕ นาย ธาวิน ภัทรบุญญวัชต ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๓๘๖ นาย นรา สุกรี ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๓๘๗ นาย วุฒิพงษ เรืองกูล ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๓๘๘ นาย ณัฐวุฒิ สะแหละ มทบ.43

๓๘๙ นาย ตะวัน หัสมา ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๓๙๐ นาย กิตติ สนละ ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๓๙๑ นาย ภาคภูมิ กาญจนเสถียร พล.ช.

๓๙๒ นาย สันติศักดิ์ เกิดชวง กบร.กช.

๓๙๓ นาย อภิสิทธิ์ ชุมสาย ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๓๙๔ นาย กฤษฎา หงษาวงค ช.1 รอ.

๓๙๕ นาย ธนพนธ หนูคง ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๓๙๖ นาย ปรีชา วงคออด ช.๓ พัน.๓๐๒

๓๙๗ นาย อดุลยเหลาะ หมัดโตะปาน ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๓๙๘ นาย ตะวัน สุทธหลวง กบร.กช.

๓๙๙ นาย ณัฐพงศ สุวรรณยศ ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๔๐๐ นาย ชินวัฒน แข็งขัน ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๔๐๑ นาย ปยบุษย อักษรแสงแกว ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๔๐๒ นาย ปยกร อักษรแสงแกว ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๔๐๓ นาย อลงกต เจิมขํา ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๔๐๔ นาย พงศกร สุดสวาท ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๔๐๕ นาย ศุภกร แกวใสดี กบร.กช.
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๔๐๖ นาย อธิวัฒน คาํจันทร ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.

๔๐๗ นาย ศักรินทร บุปผา ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๔๐๘ นาย ธีรพงศ สระทองรอด ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๔๐๙ นาย สมเกียรติ ชาตรี ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๔๑๐ นาย ภาณุวัฒน บุตรภักดี กบร.กช.

๔๑๑ นาย ธนะภูมิ คชกาญจน ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๔๑๒ นาย ฐานนท บุญรัตน ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๔๑๓ นาย มีชัย เหลืองภักดี ช.21

๔๑๔ นาย พิศุทธิ์ ตั๊นประเสริฐ ช.พัน.51

๔๑๕ นาย ศรายุทธ ยกให กบร.กช.

๔๑๖ นาย อับดุลฮาลีม สุหรง ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๔๑๗ นาย ภานุชิต ชรินทร ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๔๑๘ นาย ทินกร ทองไคร ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๔๑๙ นาย สมภพ สงฆสนะ ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๔๒๐ นาย รุงโรจน กําลังงาม ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๔๒๑ นาย ภาณุพงศ พยอมหอม กบร.กช.

๔๒๒ นาย ปนพงศ ขําปลอด กบร.กช.

๔๒๓ นาย ชยานันต โคตรสีเขียว รร.ช.กช.

๔๒๔ นาย ศักราช คําพงษา ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๔๒๕ นาย โยธิน ประสาททอง กบร.กช.

๔๒๖ นาย อภิสิทธิ์ สมจิตร ช.พัน.๙ พล.ร.๙

๔๒๗ นาย ภาณุพงศ ธรรมรัตน ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๔๒๘ นาย วิชยะ ปุจฉาการ ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๔๒๙ นาย สาธิต สวดมนต ช.1 รอ.

๔๓๐ นาย วรพล เดนคาํมาลัย กบร.กช.

๔๓๑ นาย มนัส เตชะธนาเกียรติ์ ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๔๓๒ นาย ปยะ สาระพัด ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๔๓๓ นาย อนุสรณ โสภา กบร.กช.

๔๓๔ นาย เกียรติศักดิ์ กล่ําผันผอน ช.พัน.51

๔๓๕ นาย ณัฐวุฒิ แยมฉิม กบร.กช.

๔๓๖ นาย อานนท วงษศรีเผือก ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๔๓๗ นาย กวีวุฒ ภูเจริญ ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๔๓๘ นาย สิทธิชัย ดอนพิกุล ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.

๔๓๙ นาย นพรัตน ชุมพร ช.พัน.๙ พล.ร.๙
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๔๔๐ นาย ธีรพงษ มงคล ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๔๔๑ นาย นิธิทัศน เทพลิบ ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๔๔๒ นาย ณัฐพงษ สอนนอย ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๔๔๓ นาย จอนน ฉิมมณี ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๔๔๔ นาย อุเทน ลายคลายดอก ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๔๔๕ นาย ธเนศ สอนวงษา ช.๒ พัน.๒๐๑

๔๔๖ นาย นัสรี หมุนนุย ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๔๔๗ นาย ชัยมงคล อรบุตร ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๔๔๘ นาย พงษสิทธิ์ มาเมือง ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๔๔๙ นาย ศตวรรษ สมัตถะ ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๔๕๐ นาย สมรรถชัย จิตบัวลอย ช.๒ พัน.๒๐๑

๔๕๑ นาย ธีรนันท บุญศรี ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๔๕๒ นาย สุรณัฐ รมเย็น ช.พัน.๙ พล.ร.๙

๔๕๓ นาย นนทชัย บุตรขวัญ กบร.กช.

๔๕๔ นาย กฤษฎา สารีโท ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๔๕๕ นาย วิษณุพร ขันติวณิชย ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๔๕๖ นาย อาทิตย สุราฤทธิ์ ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๔๕๗ นาย วรภาส ศรีบุญลอย ช.พัน.51

๔๕๘ นาย ธนวุธ สันประภา ช.๒ พัน.๒๐๑

๔๕๙ นาย ฤทธิเดช สิงหหลา ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๔๖๐ นาย ณัทกร จาออน รร.ช.กช.

๔๖๑ นาย เชิดพงษ ปญญาสาร พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๔๖๒ นาย ชลสวัสดิ์ สิริปุณยวัฒน กบร.กช.

๔๖๓ นาย ภัสสกรณ เสมอใจ กบร.กช.

๔๖๔ นาย ณัตพล บุญชูศร ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๔๖๕ นาย มนตตรา บุญปรีชา กบร.กช.

๔๖๖ นาย ธีรัตม จันทรวิจิตรกุล ช.21

๔๖๗ นาย อาทิตย มะดี กบร.กช.

๔๖๘ นาย ธีรภัทร ปานณรงค ช.พัน.51

๔๖๙ นาย อนุชิต หมื่นสุข พล.พัฒนา.2

๔๗๐ นาย ณัฐนนท แจงเพียร ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๔๗๑ นาย เอกรุจน คํากอง กบร.กช.

๔๗๒ นาย ชลันธร ภูระหงษ กบร.กช.

๔๗๓ นาย อรัณกร สุรารักษ กบร.กช.
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๔๗๔ นาย ปยนันท จันทรลอย ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๔๗๕ นาย ยุทธนา ปุจฉาการ รร.ช.กช.

๔๗๖ นาย ฤทธิเกียรติ์ เจียนโพธิ์ ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๔๗๗ นาย อัครพล โลหนู ช.พัน.51

๔๗๘ นาย วิเชษฐ เกิดชาง ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๔๗๙ นาย อนาวิน คุณพิบูลย ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๔๘๐ นาย วิทยา ชัยวีระ ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๔๘๑ นาย ธีรศกัดิ์ อางคํา ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๔๘๒ นาย อิสระ พูลเพ่ิม ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๔๘๓ นาย กรวิชญ ประก่ิง ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๔๘๔ นาย นริศ สมบัติทอง กบร.กช.

๔๘๕ นาย ศรัณย ทับศรีรักษ ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๔๘๖ นาย เดนชัย ศิริอรรถ ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๔๘๗ นาย มนตรี พูลนอย ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๔๘๘ นาย นภพล ภูมิยศดี ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๔๘๙ นาย วันชัย วงคชมภู ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๔๙๐ นาย ทักษดนัย ปนศิริ กบร.กช.

๔๙๑ นาย พีรพัฒน หมัดลี พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๔๙๒ นาย เอกราช กอใจประเสริฐ รร.ช.กช.

๔๙๓ นาย ศราวุธ ปนดิ ช.๓ พัน.๓๐๒

๔๙๔ นาย ธวัชชัย วันนา ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.

๔๙๕ นาย ธงชัย วีระสอน ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๔๙๖ นาย ธรรมรัตน สงศรีสุข ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๔๙๗ นาย ไชยวัฒน รอดสันทัด ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.

๔๙๘ นาย สุรเดช คํามัญ ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๔๙๙ นาย ศราวุธ เนตรสุวรรณ ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๕๐๐ นาย ธีรพงศ ธรรมโหร ช.2

๕๐๑ นาย ณัฐวุฒิ นักดนตรี ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๕๐๒ นาย ณัฐวุฒิ รอดหมื่นไวย ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๕๐๓ นาย ภานุพงศ แกวเกษการณ ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๕๐๔ นาย รัฐพล เฮงสิน ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๕๐๕ นาย สาธิต ม่ังมูล ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๕๐๖ นาย คิติเดช พุมานนท ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.

๕๐๗ นาย ธรรมนูญ ชูคาํ ช.พัน.๔ พล.ร.๔
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๕๐๘ นาย อดิศร จันทร ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๕๐๙ นาย จตุพล เพ็ชรพิมาย รร.ช.กช.

๕๑๐ นาย ทินรัตน อุดมพันธ ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๕๑๑ นาย สมบูรณ กองแกว ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๕๑๒ นาย วัฒนา ออนปชชา ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๕๑๓ นาย พิชัย มุงบัง ช.พัน.51

๕๑๔ นาย วีระยุทธ ใจคง ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.

๕๑๕ นาย จักรพันธ พุทธศรี กบร.กช.

๕๑๖ นาย ธนพงษ นิตรักษ ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.

๕๑๗ นาย วิทยา อนุศรี พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๕๑๘ นาย ปริธัฎ วรรณวงศวินัย พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๕๑๙ นาย วัชรพล วงษนิล ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.

๕๒๐ นาย ณัฐนันท สอนตน ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๕๒๑ นาย กิตินันท แปงหอม ช.พัน.๙ พล.ร.๙

๕๒๒ นาย ฐิติวัฒน อินทนาศักดิ์ ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๕๒๓ นาย กรกต นพรัตนธีระวุฒิ ช.21

๕๒๔ นาย เจตสกุล วิสุงเร ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๕๒๕ นาย ประทานพร มณีโชติ ช.21

๕๒๖ นาย กันตธร กุลอัตถาภรณ ช.21

๕๒๗ นาย ธีรภัทร ศรีสาหราย ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๕๒๘ นาย อนิรุจน เมฆแดง กบร.กช.

๕๒๙ นาย อทิราช หิมาลา ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๕๓๐ นาย อัครพงศ ศิลปกิจ กบร.กช.

๕๓๑ นาย ธีรกุล วงศศรรีัตน ช.21

๕๓๒ นาย รัตนโชติ จันทรจรูญ ช.21

๕๓๓ นาย ณัฐพงศ ภูโนนทา พัน.ช.กช.รอย.1

๕๓๔ นาย ฐากร ชุมภูชนะภัย ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๕๓๕ นาย อรรถพร รสหวาน ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๕๓๖ นาย วชิรวิชญ ฉายานันท ช.21

๕๓๗ นาย ฐานวุฒิ บุญรอด กบร.กช.

๕๓๘ นาย สุธรรม จันทะ กบร.กช.

๕๓๙ นาย เจตพงศ หลีนุม ช.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕

๕๔๐ นาย มนัสพงษ สุวรรณชาตรี ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๕๔๑ นาย สิทธิศกัด์ิ ตนกล รร.ช.กช.



หมายเลขประจําตัวสอบ สังกัด หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๕๔๒ นาย วัชพล ณรงคธรรมโชติ ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๕๔๓ นาย เจตริน ขุนนุช ช.21

๕๔๔ นาย สุทธิ ทองสุข ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๕๔๕ นาย อํานาจ เพชรทองบุญ ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๕๔๖ นาย ธีรวัฒน ประสพชาติ ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๕๔๗ นาย ชุติมันต บุญยงค ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๕๔๘ นาย ประวิทย คําโยธา ช.พัน.51

๕๔๙ นาย วราวุธ โคตจักร ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๕๕๐ นาย ศิริ เรืองสิริวงศ ช.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕

๕๕๑ นาย ชานน เกิดมงคล ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๕๕๒ นาย สุคนธ แวนกลาง ช.๒ พัน.๒๐๒

๕๕๓ นาย องอาจ คลองแคลว ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๕๕๔ นาย เจนณรงค ทะวะระ ช.21

๕๕๕ นาย จอมพล พรมลา ช.๒ พัน.๒๐๑

๕๕๖ นาย ณัฐพล นอยดี ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๕๕๗ นาย ศาสตรา โพธิ์คํา ช.21

๕๕๘ นาย ยุทธการ มั่งมี ช.11

๕๕๙ นาย สวราชย ชวยเจริญ ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๕๖๐ นาย สุรวิง ชื่นจิต กบร.กช.

๕๖๑ นาย เจตริน คณุชะ กบร.กช.

๕๖๒ นาย คุณาธิป อุปการะ ช.๒ พัน.๒๐๑

๕๖๓ นาย ปฏิภาณ สโมสร ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๕๖๔ นาย ศตวรรษ ศรอีัมพร ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๕๖๕ นาย อรรถพร เจริญรักษ ช.รอย.18

๕๖๖ นาย ธนาคาร ชมเชย ช.21

๕๖๗ นาย สุภัทรชัย ทองเติม พล.พัฒนา.1

๕๖๘ นาย อาคม เจริญสุข พล.พัฒนา.1

๕๖๙ นาย จตุรงค จันทรตรี พล.พัฒนา.1

๕๗๐ นาย อนุชา มังกะโรทัย ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๕๗๑ นาย ธีระวัตร สามีวัง ช.๒ พัน.๒๐๑

๕๗๒ นาย ธนเสฏฐ สามิดีฐิติ ช.๒ พัน.๒๐๑

๕๗๓ นาย จตุรงค นอยจอย กบร.กช.

๕๗๔ นาย ภัคคินัย แยบกสิกรรม รอย.คม.1

๕๗๕ นาย ธนกร ลูกศร พล.พัฒนา.3
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๕๗๖ นาย สุวิชา สีสด พล.ช.

๕๗๗ นาย อินทัช ผิวทรวง กบร.กช.

๕๗๘ นาย กฤษดา โสภา กบร.กช.

๕๗๙ นาย ไพโรจน ทองเปง ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๕๘๐ นาย ณัฐดนัย จรัสเอ่ียม กบร.กช.

๕๘๑ นาย ปรีชา สิมมา พล.ช.

๕๘๒ นาย มาศสุพงค แกวชัยสา พล.พัฒนา.1

๕๘๓ นาย กิตติชัย ปลื้มอุทร ช.๒ พัน.๒๐๑

๕๘๔ นาย กฤษณะชัย นุชเครือ ช.รอย.18

๕๘๕ นาย นฤเบศร ชางแกว รร.ช.กช.

๕๘๖ นาย เรืองฤทธิ์ ชางหนาย พล.พัฒนา.1

๕๘๗ นาย ศราวุฒิ ดวงมา รร.ช.กช.

๕๘๘ นาย พิเศกธิ์ อินพรหม ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.

๕๘๙ นาย ธนธร ชุมจิตร กบร.กช.

๕๙๐ นาย สราวุธ ขาวสมบูรณ ช.พัน.๙ พล.ร.๙

๕๙๑ นาย นราธร ธนมาก กบร.กช.

๕๙๒ นาย ณัฐศักดิ์ เมฆบริสุทธิ์ กบร.กช.

๕๙๓ นาย สุวรรณ หลอนกลาง ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๕๙๔ นาย เจษฎา เอกภารดี ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.

๕๙๕ นาย เชิดศักดิ์ มงคลชวง ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๕๙๖ นาย เกียรตินภา แสงจันทร กรมพัฒนา.1

๕๙๗ นาย สันติภาพ นนทแกว กบร.กช.

๕๙๘ นาย ชนะ รื่นเริง ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๕๙๙ นาย สิริศักดิ์ สิงหยอง ช.พัน.๙ พล.ร.๙

๖๐๐ นาย มนตรี โวทวี กบร.กช.

๖๐๑ นาย ณธี เต็มสุข กบร.กช.

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


