
 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน 

เขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) เหลา ช. 

ใหหนวยในสวนกําลังรบ และสวนสนับสนุนการรบ  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

(ภาควิชาการ) 



คําแนะนําในการปฏิบัติ 
 ใหผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ มารายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือกในขั้นตอนตอไป ดังนี้.- 

 - การทดสอบสมรรถภาพรางกาย วันที่ 20 กุมภาพันธ ๒๕61 

  -> รายงานตัว 

       => ณ สโมสรนายทหารประทวน คายภาณุรังษี เวลา 0600 – 0630 

  -> เริ่มทําการทดสอบ 

       => ณ สนามหญาหนา บก.กช. ตั้งแตเวลา 0700  แบงเปน 3 สถานี ไดแก 

   1. ดันพื้น 2 นาที เกณฑต่ําสุด 35 ครั้ง เกณฑสงูสุด 80 ครั้ง 

   2. ลุกนั่ง 2 นาที เกณฑต่ําสุด 42 ครั้ง เกณฑสูงสุด 87 ครั้ง 

   3. วิ่ง 2 กิโลเมตร เกณฑต่ําสุด 11.00 นาที เกณฑสูงสุด 7.15 นาที 

  -> สิ่งท่ีตองนํามา 

       => บัตรประจําตัวสอบ ,บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวทหาร และ

ปากกา 

  -> การแตงกาย 

       => เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงกีฬาขาสั้นสีดํา และรองเทาผาใบ 

 - การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและพิมพลายนิ้วมือ วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ 2561 

  -> วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 เวลา 1300 – 1630 ณ สโมสรนายทหารประทวน  

ลําดับที่ 1 – 100  

-> วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2561 เวลา 0900 – 1630 ณ สโมสรนายทหารประทวน 

ลําดับที่ 101 – 242  

  -> สิ่งท่ีตองนํามา 

       => สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ ,คาใชจาย คนละ 200 บาท   

บัตรประจําตัวสอบ ,บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวทหาร และปากกา 

-> การแตงกาย 

       => ชุดสภุาพ เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว , กางเกงขายาวสีดํา (งดกางเกงยีนส)  

และรองเทาหุมสน 

       => สําหรับทหารที่ยังไมปลดประจําการ แตงกาย ชุดเครื่องแบบฝกพับแขน 
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 - การสอบสัมภาษณ วันที่ 22 กุมภาพันธ ๒๕61 

  -> รายงานตัว   

     => ณ  ลานรวมพล  หนากองพันนักเรียน  โรงเรียนทหารชาง  

กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี เวลา 0800 (ผูท่ีไมมารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด จะไม

อนุญาตใหเขาหองสอบ)  

  -> สิ่งที่ตองนํามา 

       => บัตรประจําตัวสอบ , บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวทหาร และ

ปากกา 

  -> การแตงกาย 

       => ชุดสภุาพ เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว , กางเกงขายาวสีดํา (งดกางเกงยีนส)  

และรองเทาหุมสน 

       => สําหรับทหารทีย่ังไมปลดประจําการ แตงกาย ชุดเคร่ืองแบบฝกพับแขน      

 - การตรวจรางกาย วันที่ 23 และ 26 กุมภาพันธ ๒๕61 

  -> รายงานตัว   

     => ณ  โรงพยาบาลคายภาณุรังษี เวลา 0800 – 0830 เพื่อรับฟงคําชี้แจงใน

การปฏิบัติ โดยลาํดับการเขารับการตรวจรางกาย มีดังนี้.- 

   ลําดับที่ 1 – 120       วนัที่ 23 กุมภาพันธ 2561 

   ลําดับที่ 121 – 242       วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 

  -> สิ่งที่ตองนํามา 

       => บัตรประจําตัวสอบ , บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวทหาร , 

ปากกา และ เงินสด 660 บาท (เตรียมใหพอดี) 

  -> การแตงกาย 

       => ชุดสภุาพ เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว , กางเกงขายาวสีดํา (งดกางเกงยีนส)  

และรองเทาหุมสน 

       => สําหรับทหารที่ยังไมปลดประจําการ แตงกาย ชุดเครื่องแบบ      

 



ลําดับ หมายเลขประจําตัวสอบ สังกัด หมายเหตุ

๑ ๑ นาย พีรศักดิ์ เอ่ียมสวิง กบร.กช.

๒ ๔ นาย ศรัณย จิรพิสิฐกุล กบร.กช.

๓ ๘ นาย ณฐพล เทพวงษ กบร.กช.

๔ ๙ นาย ณัฐวุฒิ บุตรี กบร.กช.

๕ ๑๑ นาย สรสิทธิ์ หนูสิงห กบร.กช.

๖ ๑๒ นาย ภานุวัฒน เย็นใส กบร.กช.

๗ ๑๓ นาย เจตรินทร การเพียร กบร.กช.

๘ ๑๔ นาย ภูริศ กันอินทร ช.๓ พัน.๓๐๒

๙ ๑๖ นาย ยุรนันท สุนันทะ กบร.กช.

๑๐ ๑๗ นาย พัชระ ชาญบุญโชค กบร.กช.

๑๑ ๑๘ นาย อดิสร ปุจฉาการ กบร.กช.

๑๒ ๒๔ นาย วุฒิชัย เพ็ญจันทร กบร.กช.

๑๓ ๒๗ นาย เกียรติศักดิ์ ตรีเพ็ชร ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๑๔ ๓๐ นาย ชลธี สุขสมบูรณ ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๑๕ ๓๓ นาย ธนชล พุกรอด กบร.กช.

๑๖ ๓๔ นาย สิทธิกร พุมไมใหญ กบร.กช.

๑๗ ๓๕ นาย จรูญ จุลเมือง กบร.กช.

๑๘ ๓๖ นาย ธเนศ นิยมทัศน กบร.กช.

๑๙ ๓๘ นาย พิเชษฐ ชัยเจริญ ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๒๐ ๔๐ นาย กิตติพศ ใจหนัก กบร.กช.

๒๑ ๔๒ นาย สมประสงค ทับรอด ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๒๒ ๔๓ นาย ไวพจน เส็งหพันธุ ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๒๓ ๔๘ นาย ยงยศ จันทรศรี ช.รอย.14

๒๔ ๕๑ นาย ศรัณย เกตุแกว กบร.กช.

๒๕ ๕๓ นาย ณัฐชัย พุดภูสา กบร.กช.

๒๖ ๕๔ นาย สุวรรณ คาํบุญ ช.รอย.14

๒๗ ๕๖ นาย กิตติธัช ปุณยปรีชาศิริ ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๒๘ ๕๘ นาย ธนาเศรษฐ วรรณะวัลย กบร.กช.

๒๙ ๕๙ นาย อรรถสิทธิ์ พงษอริยะทรัพย กบร.กช.

๓๐ ๖๑ นาย อนุวัฒน ชะเอม ช.๑๑ พัน.๖๐๒

ยศ - ชื่อ - สกุล

ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) เหลา ช.

ใหหนวยในสวนกําลังรบและสวนสนับสนุนการรบ ประจําปงบประมาณ 2561 (ภาควิชาการ)
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๓๑ ๖๓ นาย บัณฑิตย สุขศิริ กบร.กช.

๓๒ ๖๔ นาย กิตติวัฒน พุดภูสา กบร.กช.

๓๓ ๖๗ นาย จิรยุทธ นุมถึก ช.พัน.51

๓๔ ๖๘ นาย เอกพล วงษเปรียว ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๓๕ ๖๙ นาย ธนวัฒน อ่ิมอาบ รร.ช.กช.

๓๖ ๗๐ นาย ชาญกิจ สุวรรณเจริญ กบร.กช.

๓๗ ๗๑ นาย อวิรุทธ ทวีพจน กบร.กช.

๓๘ ๗๔ นาย อนุรักษ ศรีโหร กบร.กช.

๓๙ ๗๕ นาย สมชาย เติมตอ กบร.กช.

๔๐ ๗๗ นาย องอาจ ขําทา กบร.กช.

๔๑ ๗๙ นาย สุภัทร ทองเอีย กบร.กช.

๔๒ ๘๕ นาย สุปญญา เพ็ชรรักษา ช.๒ พัน.๒๐๒

๔๓ ๘๖ นาย รัตตัญู นักปเหมย ช.3

๔๔ ๘๙ นาย เกรียงไกร ครยก ช.๒ พัน.๒๐๒

๔๕ ๙๐ นาย ณัฐภัทร มหาสังข พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๔๖ ๙๓ นาย กิตติพันธ อุปชัย ช.๒ พัน.๒๐๒

๔๗ ๙๕ นาย พิษณุ มหาชนะวงศ กบร.กช.

๔๘ ๙๘ นาย ไกรวิทย ออนละมูล ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.

๔๙ ๑๐๗ นาย อภิโชติ ออนละมูล กบร.กช.

๕๐ ๑๐๙ นาย คัชฑาพงศ ธีระดํารงครตัน ช.๒ พัน.๒๐๒

๕๑ ๑๑๒ นาย ประเสริฐ ศรีโสภา ช.พัน.51

๕๒ ๑๑๔ นาย ธนญชัย ตุมทอง กบร.กช.

๕๓ ๑๑๖ นาย อภิยุต ปสันตา กบร.กช.

๕๔ ๑๒๒ นาย เจริญศกัดิ์ สมศรี ช.๓ พัน.๓๐๒

๕๕ ๑๒๓ นาย ศราวุธ รัตนะ ช.๓ พัน.๓๐๒

๕๖ ๑๒๔ นาย วรรธนัย ตูประทุม ช.๓ พัน.๓๐๒

๕๗ ๑๒๕ นาย เกียรติศักดิ์ กลาหาญ ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๕๘ ๑๒๗ นาย เจษฎากร กลิ้งกลอง ช.พัน.51

๕๙ ๑๒๘ นาย จีระ เงินแกว ช.1 รอ.

๖๐ ๑๓๐ นาย ชัยณรงค ยินดีนุช กบร.กช.

๖๑ ๑๓๒ นาย ธเนศพล พุมพวง ช.พัน.51

๖๒ ๑๓๔ นาย รณกร มณโีชติ กบร.กช.

๖๓ ๑๓๘ นาย ยศพล ตรีดารา ช.๑๑ พัน.๖๐๒



ลําดับ หมายเลขประจําตัวสอบ สังกัด หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

๖๔ ๑๔๓ นาย ธนพล ขันแข็ง ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๖๕ ๑๔๖ นาย ประวิทย พ่ึงตัว ช.พัน.51

๖๖ ๑๕๐ นาย อนุสรณ เกิดฤทธิ์ กบร.กช.

๖๗ ๑๕๒ นาย พีรภัทร ฉายศรี ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๖๘ ๑๕๓ นาย เกียรติศักดิ์ นนพิทักษ ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๖๙ ๑๕๔ นาย สุพเนตร วรทัต ช.พัน.51

๗๐ ๑๕๗ นาย ศิรวิทย แสงจันทร กบร.กช.

๗๑ ๑๕๘ นาย ธินันท ฝนแปง ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๗๒ ๑๖๐ นาย ประสิทธิ์ พันธศรี ช.รอย.115

๗๓ ๑๖๑ นาย อัศราวุฒิ กลอมจิต ช.รอย.115

๗๔ ๑๖๒ นาย ยิ่งโอฬาร เตชะธนกังวาล ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.

๗๕ ๑๖๓ นาย นพรัตน ปนตะ ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๗๖ ๑๖๔ นาย จตุพงศ มากตุด ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๗๗ ๑๖๕ นาย ภัทรพงษ ชวยนก ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๗๘ ๑๖๗ นาย อระวิณ อําพันทอง กบร.กช.

๗๙ ๑๖๘ นาย เจษฎากร เขาวงค ช.รอย.115

๘๐ ๑๗๐ นาย วัชรพงษ สีขาว ช.รอย.115

๘๑ ๑๗๘ นาย กริชชัย พลอยชุม กบร.กช.

๘๒ ๑๘๐ นาย วิภูมภาส ทองยิ้มนรโชติ์ ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๘๓ ๑๘๑ นาย เนติพงษ ลิ้นทอง ช.รอย.14

๘๔ ๑๘๔ นาย กมล มวงคลาย ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๘๕ ๑๘๕ นาย จิรวัฒน ทรงเจริญ ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๘๖ ๑๘๖ นาย ศุภชัย บํารุงกูล ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๘๗ ๑๘๗ นาย อนุรักษ นันหลิน ช.พัน.51

๘๘ ๑๘๘ นาย พัฒนพล โฆสิตาภา ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๘๙ ๑๙๖ นาย อภิรพัฒ คํานา กบร.กช.

๙๐ ๑๙๗ นาย วรปรัขญ แยมศริิ ช.พัน.51

๙๑ ๒๐๒ นาย วัชระ จับจิตร ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๙๒ ๒๐๖ นาย ปรเมษฐ ชูดํา ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๙๓ ๒๐๗ นาย ฐานุกรณ แกวขาว ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๙๔ ๒๑๓ นาย ศิริพงษ พรมฟา กบร.กช.

๙๕ ๒๑๖ นาย กิตติพงษ ศิริภรณ กบร.กช.

๙๖ ๒๑๗ นาย ธวัชชัย คําเมือง กบร.กช.
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๙๗ ๒๑๘ นาย สิทธิโชค กลมมิตร กบร.กช.

๙๘ ๒๑๙ นาย สุรศักดิ์ เขียวสอาด ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๙๙ ๒๒๓ นาย ชูศกัดิ์ เจตเขตกัณฑ ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๑๐๐ ๒๒๔ นาย ศิลาวุฒิ แกวคํา กบร.กช.

๑๐๑ ๒๒๕ นาย ธนโชติ สุธาพจน ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๑๐๒ ๒๒๗ นาย ธนากร ฉิมกูล พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๑๐๓ ๒๒๘ นาย สมปรารถนา แสงโพธิดา พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๑๐๔ ๒๓๒ นาย นิติพงษ อนุสรณ ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.

๑๐๕ ๒๓๔ นาย ธนพล อยูคะเชนทร ช.พัน.51

๑๐๖ ๒๓๖ นาย รณพร เงินพุม กบร.กช.

๑๐๗ ๒๓๙ นาย กองกาจ จันทรเซ็ง กบร.กช.

๑๐๘ ๒๔๔ นาย ศุภกร อมรานันทกิจ ช.พัน.51

๑๐๙ ๒๔๕ นาย กฤษณะ หอมสุวรรณ กบร.กช.

๑๑๐ ๒๔๘ นาย วิวรรธน สวางเมฆ กบร.กช.

๑๑๑ ๒๔๙ นาย มาณพ แสนคาํภา ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๑๑๒ ๒๕๐ นาย สุรพงศ สุทัศนีย ณ อยุธยา รร.ช.กช.

๑๑๓ ๒๕๑ นาย สรพล บุตรพรม ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๑๑๔ ๒๕๓ นาย วุฒินันท เพ่ิมวัฒนา ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๑๑๕ ๒๕๔ นาย ผดุงเกียรติ สรอยคาํหลา ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๑๑๖ ๒๕๙ นาย ธนวัฒน มากแกว ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๑๑๗ ๒๖๑ นาย จักรกฤษณ ยี่หลา ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.

๑๑๘ ๒๖๕ นาย ภาณุพันธุ ชาวบางนอย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.

๑๑๙ ๒๖๙ นาย พิชานนท เข็มจันทร ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๑๒๐ ๒๗๐ นาย จารุวัฒน เอ้ือเฟอ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.

๑๒๑ ๒๗๓ นาย วุฒิพงศ อรามหนุน ช.๒๑

๑๒๒ ๒๗๕ นาย ภูวเดช เก้ือสุข ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๑๒๓ ๒๗๗ นาย ณัฐพงษ นาคเกตุ กบร.กช.

๑๒๔ ๒๗๘ นาย สรายุทธ แกวพิทักษ ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๑๒๕ ๒๗๙ นาย วิศวะ มนตก่ิงเพ็ชร ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๑๒๖ ๒๘๒ นาย วีรพล พุกละออ ช.๓ พัน.๓๐๒

๑๒๗ ๒๘๖ นาย พิชิตพงศ อินทเสน ช.๓ พัน.๓๐๒

๑๒๘ ๒๘๗ นาย ศุภชัย ธรรมชัย ช.๓ พัน.๓๐๒

๑๒๙ ๒๙๑ นาย ถิรวัฒน กลิ่นจันทร ช.๓ พัน.๓๐๒
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๑๓๐ ๒๙๔ นาย สัญญา แกวดวงเล็ก ช.๓ พัน.๓๐๒

๑๓๑ ๒๙๗ นาย ณัฐพงษ ภูทอง รร.ช.กช.

๑๓๒ ๓๐๐ นาย ธีรเดช เรืองตระกูล พัน.ช.กช.รอย.1

๑๓๓ ๓๐๑ นาย ฐากฤษฎ ฉันทพิชญาพร ช.๓ พัน.๓๐๒

๑๓๔ ๓๐๒ นาย ธนวรรธน รอดกรณ กบร.กช.

๑๓๕ ๓๑๐ นาย จิรายุส ทรัพยอยู ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.

๑๓๖ ๓๑๑ นาย ภูริเดช บุญเพ็ญ กบร.กช.

๑๓๗ ๓๑๒ นาย ณัฐวุฒิ คงสุข รร.ช.กช.

๑๓๘ ๓๑๕ นาย ณัฐวุฒิ ใจซื่อ ช.๓ พัน.๓๐๒

๑๓๙ ๓๑๘ นาย ศรนเรศ เลี่ยนกัตวา ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๑๔๐ ๓๑๙ นาย ประสิทธิชัย จันทภาโส ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๑๔๑ ๓๒๓ นาย อภิพัฒน สันหมุด กบร.กช.

๑๔๒ ๓๒๔ นาย คมกริช มหากาล กบร.กช.

๑๔๓ ๓๒๖ นาย วิสุทธิเทพ เสนามาตย ช.พัน.๙ พล.ร.๙

๑๔๔ ๓๒๗ นาย ฤทธิ์มงคล เลขไวฑูรย กบร.กช.

๑๔๕ ๓๒๘ นาย กัมปนาท แซเบ ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.

๑๔๖ ๓๒๙ นาย ชัยณรงค ชื่นชม กบร.กช.

๑๔๗ ๓๓๕ นาย เกรียงไกร เอมโอฐ ช.พัน.51

๑๔๘ ๓๓๖ นาย พงศกร บุญกลิ่น กบร.กช.

๑๔๙ ๓๓๘ นาย ชาญวิทย บุญรักษา ช.๒ พัน.๒๐๑

๑๕๐ ๓๔๒ นาย วีรธัญญ กลัดพู กรมพัฒนา.1

๑๕๑ ๓๕๓ นาย ปญญา จักรพล ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๑๕๒ ๓๕๔ นาย ธนธร คงคานอย ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๑๕๓ ๓๕๖ นาย จิรกิตติ์ จันทรสราง ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๑๕๔ ๓๕๘ นาย จารุกิตติ์ ผิวแดง ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๑๕๕ ๓๕๙ นาย อดิเรก ยศแสง ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๑๕๖ ๓๖๑ นาย อุกฤษฏ แสงเงิน ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๑๕๗ ๓๖๒ นาย สานิต ผาแอ ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๑๕๘ ๓๖๓ นาย นฤนาท อินทรคง กบร.กช.

๑๕๙ ๓๖๔ นาย ทศพล กงนอก ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๑๖๐ ๓๖๕ นาย พัทนพงษ ศรสีงคราม ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๑๖๑ ๓๖๙ นาย ปยบุตร ชัยพรวัฒนา กบร.กช.

๑๖๒ ๓๗๒ นาย วริสต พรหมดนตรี ช.พัน.๕ พล.ร.๕
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๑๖๓ ๓๗๗ นาย ศรราม ชํานาญกิจ ช.พัน.๕ พล.ร.๕

๑๖๔ ๓๗๙ นาย นครนิทร รุงเรือง พล.ช.

๑๖๕ ๓๘๑ นาย วัชรพงศ แสงกลา พล.ช.

๑๖๖ ๓๘๔ นาย ภูริพงษ รุงรจนา พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๑๖๗ ๓๘๙ นาย ตะวัน หัสมา ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔

๑๖๘ ๓๙๐ นาย กิตติ สนละ ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๑๖๙ ๓๙๑ นาย ภาคภูมิ กาญจนเสถียร พล.ช.

๑๗๐ ๓๙๒ นาย สันติศักดิ์ เกิดชวง กบร.กช.

๑๗๑ ๓๙๓ นาย อภิสิทธิ์ ชุมสาย ช.พัน.๘ พล.ม.๑

๑๗๒ ๓๙๔ นาย กฤษฎา หงษาวงค ช.1 รอ.

๑๗๓ ๓๙๘ นาย ตะวัน สุทธหลวง กบร.กช.

๑๗๔ ๔๐๐ นาย ชินวัฒน แข็งขัน ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๑๗๕ ๔๑๓ นาย มีชัย เหลืองภักดี ช.21

๑๗๖ ๔๑๔ นาย พิศุทธิ์ ตั๊นประเสริฐ ช.พัน.51

๑๗๗ ๔๑๘ นาย ทินกร ทองไคร ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๑๗๘ ๔๒๑ นาย ภาณุพงศ พยอมหอม กบร.กช.

๑๗๙ ๔๒๒ นาย ปนพงศ ขําปลอด กบร.กช.

๑๘๐ ๔๒๓ นาย ชยานันต โคตรสีเขียว รร.ช.กช.

๑๘๑ ๔๒๕ นาย โยธิน ประสาททอง กบร.กช.

๑๘๒ ๔๒๘ นาย วิชยะ ปุจฉาการ ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๑๘๓ ๔๒๙ นาย สาธิต สวดมนต ช.1 รอ.

๑๘๔ ๔๓๐ นาย วรพล เดนคาํมาลัย กบร.กช.

๑๘๕ ๔๓๒ นาย ปยะ สาระพัด ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๑๘๖ ๔๓๔ นาย เกียรติศักดิ์ กล่ําผันผอน ช.พัน.51

๑๘๗ ๔๓๖ นาย อานนท วงษศรีเผือก ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๑๘๘ ๔๓๗ นาย กวีวุฒ ภูเจริญ ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๑๘๙ ๔๓๘ นาย สิทธิชัย ดอนพิกุล ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.

๑๙๐ ๔๓๙ นาย นพรัตน ชุมพร ช.พัน.๙ พล.ร.๙

๑๙๑ ๔๔๑ นาย นิธิทัศน เทพลิบ ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๑๙๒ ๔๕๓ นาย นนทชัย บุตรขวัญ กบร.กช.

๑๙๓ ๔๖๑ นาย เชิดพงษ ปญญาสาร พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๑๙๔ ๔๖๒ นาย ชลสวัสดิ์ สิริปุณยวัฒน กบร.กช.

๑๙๕ ๔๖๘ นาย ธีรภัทร ปานณรงค ช.พัน.51
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๑๙๖ ๔๖๙ นาย อนุชิต หมื่นสุข พล.พัฒนา.2

๑๙๗ ๔๗๒ นาย ชลันธร ภูระหงษ กบร.กช.

๑๙๘ ๔๗๓ นาย อรัณกร สุรารักษ กบร.กช.

๑๙๙ ๔๗๕ นาย ยุทธนา ปุจฉาการ รร.ช.กช.

๒๐๐ ๔๗๙ นาย อนาวิน คุณพิบูลย ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๒๐๑ ๔๘๑ นาย ธีรศกัดิ์ อางคํา ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๒๐๒ ๔๘๒ นาย อิสระ พูลเพ่ิม ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๒๐๓ ๔๘๓ นาย กรวิชญ ประก่ิง ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๒๐๔ ๔๘๔ นาย นริศ สมบัติทอง กบร.กช.

๒๐๕ ๔๙๒ นาย เอกราช กอใจประเสริฐ รร.ช.กช.

๒๐๖ ๔๙๗ นาย ไชยวัฒน รอดสันทัด ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.

๒๐๗ ๕๐๐ นาย ธีรพงศ ธรรมโหร ช.2

๒๐๘ ๕๑๑ นาย สมบูรณ กองแกว ช.พัน.๔ พล.ร.๔

๒๐๙ ๕๑๔ นาย วีระยุทธ ใจคง ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.

๒๑๐ ๕๑๗ นาย วิทยา อนุศรี พัน.ช.คมศ.พล.ช.

๒๑๑ ๕๑๙ นาย วัชรพล วงษนิล ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.

๒๑๒ ๕๒๒ นาย ฐิติวัฒน อินทนาศักดิ์ ช.พัน.52 ช.1 รอ.

๒๑๓ ๕๒๓ นาย กรกต นพรัตนธีระวุฒิ ช.21

๒๑๔ ๕๒๕ นาย ประทานพร มณีโชติ ช.21

๒๑๕ ๕๒๖ นาย กันตธร กุลอัตถาภรณ ช.21

๒๑๖ ๕๓๐ นาย อัครพงศ ศิลปกิจ กบร.กช.

๒๑๗ ๕๓๑ นาย ธีรกุล วงศศรีรัตน ช.21

๒๑๘ ๕๓๙ นาย เจตพงศ หลีนุม ช.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕

๒๑๙ ๕๔๘ นาย ประวิทย คําโยธา ช.พัน.51

๒๒๐ ๕๕๑ นาย ชานน เกิดมงคล ช.พัน.112 ช.1 รอ.

๒๒๑ ๕๕๓ นาย องอาจ คลองแคลว ช.๑๑ พัน.๑๑๑

๒๒๒ ๕๕๕ นาย จอมพล พรมลา ช.๒ พัน.๒๐๑

๒๒๓ ๕๕๖ นาย ณัฐพล นอยดี ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๒๒๔ ๕๕๗ นาย ศาสตรา โพธิ์คํา ช.21

๒๒๕ ๕๕๘ นาย ยุทธการ ม่ังมี ช.11

๒๒๖ ๕๕๙ นาย สวราชย ชวยเจริญ ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

๒๒๗ ๕๖๐ นาย สุรวิง ชื่นจิต กบร.กช.

๒๒๘ ๕๖๘ นาย อาคม เจริญสุข พล.พัฒนา.1
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๒๒๙ ๕๖๙ นาย จตุรงค จันทรตรี พล.พัฒนา.1

๒๓๐ ๕๗๕ นาย ธนกร ลูกศร พล.พัฒนา.3

๒๓๑ ๕๗๗ นาย อินทัช ผิวทรวง กบร.กช.

๒๓๒ ๕๗๘ นาย กฤษดา โสภา กบร.กช.

๒๓๓ ๕๘๐ นาย ณัฐดนัย จรัสเอ่ียม กบร.กช.

๒๓๔ ๕๘๑ นาย ปรีชา สิมมา พล.ช.

๒๓๕ ๕๘๓ นาย กิตติชัย ปลื้มอุทร ช.๒ พัน.๒๐๑

๒๓๖ ๕๘๕ นาย นฤเบศร ชางแกว รร.ช.กช.

๒๓๗ ๕๘๗ นาย ศราวุฒิ ดวงมา รร.ช.กช.

๒๓๘ ๕๘๙ นาย ธนธร ชุมจิตร กบร.กช.

๒๓๙ ๕๙๐ นาย สราวุธ ขาวสมบูรณ ช.พัน.๙ พล.ร.๙

๒๔๐ ๕๙๔ นาย เจษฎา เอกภารดี ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.

๒๔๑ ๕๙๗ นาย สันติภาพ นนทแกว กบร.กช.

๒๔๒ ๖๐๑ นาย ณธี เต็มสุข กบร.กช.

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


