
 

 

 

ประกาศรายชื่อผูท่ีผานการสอบคดัเลือก 

บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน 

คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ 

เขารับราชการเปนนายทหารประทวน 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐  

(ภาควิชาการ) 



คําแนะนําการปฏิบัต ิ

 ใหผูท่ีผานการสอบภาควิชาการ มารายงานตัวเพ่ือสอบคดัเลือกในขั้นตอนตอไป ดังนี้.- 

1.การทดสอบสมรรถภาพรางกาย วันที่ 27 มี.ค. 60 

  - รายงานตัว  ตั้งแตเวลา 0600 – 0630  ณ สโมสรนายทหารประทวน 

  - 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 ครั้ง เกณฑสูงสุด 3.15 นาท ี

  - สิ่งที่ตองนํามา 

   -> ปากกา -> บัตรประจําตัวประชาชน  -> บัตรประจําตัวสอบ 

  - การแตงกาย   

-> เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงกีฬาขาสั้นสีดํา และรองเทาผาใบ 

2. การสอบสัมภาษณ วันที่ 28 - 29 มี.ค. 60 

  - รายงานตัว  ณ  ลานรวมพล  หนากองพันนักเรียน  โรงเรียนทหารชาง  

กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี เวลา 0800 - 0830  โดยลําดับเขารับการสอบสัมภาษณ มีดังนี้.- 

   -> วันที่ 28 มี.ค. 60 

    => ตําแหนง ชางกอสราง และชางไฟฟา  

   -> วันที่ 29 มี.ค. 60  

    => ตําแหนง ชางกลโรงงาน , ชางเชื่อม และชางยนต  

  - สิ่งที่ตองนํามา 

   -> ปากกา -> บัตรประจําตัวประชาชน  -> บัตรประจําตัวสอบ 

  - การแตงกาย 

        -> ชุดสุภาพ เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว , กางเกงขายาวสีดาํ (งดกางเกงยีนส)  และ

รองเทาหุมสน 

        -> สําหรับทหารที่ยังไมปลดประจําการ แตงกาย ชุดเครื่องแบบสนาม 

3. การตรวจรางกาย วันที่ 29 – 30 มี.ค. 60 

  - รายงานตัว  ณ  โรงพยาบาลคายภาณุรังษี เวลา 0800 – 0830 เพ่ือรับฟงคําชี้แจงในการ

ปฏิบัติ โดยลําดับการเขารับการตรวจรางกาย มีดังนี้.- 

   -> วันที่ 29 มี.ค. 60 

    => ตําแหนง ชางกอสราง และชางไฟฟา  

   -> วันที่ 30 มี.ค. 60  

    => ตําแหนง ชางกลโรงงาน , ชางเชื่อม และชางยนต  

  - สิ่งที่ตองใช 

   -> ปากกา   -> บัตรประจําตัวประชาชน  

   -> บัตรประจําตัวสอบ  -> เงินสด 510 บาท (เตรียมใหพอดี) 



- 2 - 

 

  - การแตงกาย 

        -> ชุดสุภาพ เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว , กางเกงขายาวสดํีา (งดกางเกงยีนส)  และ

รองเทาหุมสน 

        -> สําหรับทหารที่ยังไมปลดประจําการ แตงกาย ชุดเครื่องแบบสนาม      

4. การสอบปฏิบัติ วันที่ 3 เม.ย. 60 

  - รายงานตัว ตั้งแตเวลา 0830 ณ สโมสรนายทหารประทวน 

  - สิ่งที่ตองนํามา 

   -> ปากกา -> บัตรประจําตัวประชาชน  -> บัตรประจําตัวสอบ 

  - การแตงกาย 

-> เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น กางเกงขายาวสีดํา (งดกางเกงยีนส) และรองเทาหุมสน  

       หรือชุดชางตามสาขางาน 

   -> สําหรับทหารที่ยังไมปลดประจําการ แตงกาย ชุดเครื่องแบบสนาม      

 



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุ

1 ๑๐๐๑ นาย จรูญโรจน รวมทรัพย

2 ๑๐๐๕ นาย นเรศ พักเพียง

3 ๑๐๐๖ นาย สันติสขุ อินทโชติ

4 ๑๐๐๙ นาย ณรงคกร ศรีสําราญ

5 ๑๐๑๐ นาย จิรพัฒน ผลหาญ

6 ๑๐๑๘ นาย รัตนพล บุตรภักดี

7 ๑๐๒๐ นาย จีรศักดิ์ บุญถม

8 ๑๐๒๕ นาย เอกพล ศรีไกรสิทธิ์

9 ๑๐๒๖ นาย ฐิติศักดิ์ บุญรอด

10 ๑๐๒๘ นาย อนุวิท แกวคัลณา

11 ๑๐๒๙ นาย นันทวัฒน ตระกูลขยัน

12 ๑๐๓๕ นาย อภิวิชญ ขุนศิริมา

13 ๑๐๔๔ นาย วุฒิพงษ แกวสาหราย

14 ๑๐๔๕ นาย พีระพล แสงดวงนิล

15 ๑๐๕๓ นาย ณรงคชัย บุญโปรง

16 ๑๐๕๔ นาย จักรี พวงนอย

17 ๑๐๕๖ นาย เกรียงศักดิ์ ประดิษฐศิลป

18 ๑๐๕๘ นาย ฉัฐพล กลมเกลี้ยง

19 ๑๐๖๖ นาย ธีระวัฒน วรพุฒ

20 ๑๐๗๐ นาย ณัฐพงศ จันที

21 ๑๐๗๘ นาย ทศพร ศิริพันธ

22 ๑๐๘๖ นาย นพรัตน ทองคํา

23 ๑๐๘๗ นาย คุณวุฒิ พุมมาเกิด

24 ๑๑๐๖ นาย ธิติสรณ จีนโต

25 ๑๑๐๘ นาย ภาณุวัชร ตวนเทศ

26 ๑๑๑๐ นาย ชัยชาญ ชุมพล

27 ๑๑๑๑ นาย ชัยณรงค กอเกิด

ยศ - ชื่อ - สกุล

ตําแหนง ชางกล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูผานการสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ภาควิชาการ)



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

28 ๑๑๑๒ นาย ธีระพงษ จิตรทะวงศ

29 ๑๑๑๔ นาย ณัฐพงษ สีนอย

30 ๑๑๑๕ นาย นนทชัย ศรีเพ็ชร

31 ๑๑๑๗ นาย จิรยุทธ จันทรเพ็ญ

32 ๑๑๒๐ นาย ธฤต รุงสมัย

33 ๑๑๒๗ นาย ดรัสพงศ ธงตะขบ

34 ๑๑๒๙ นาย ยุทธนา โพธิ์สุวรรณ

35 ๑๑๓๒ นาย ยุทธนา ศิลา

36 ๑๑๓๖ นาย ประกอบบุญ อุปถัมภ

37 ๑๑๓๙ นาย ภรัณยู ไชยธนาสิน

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



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุ

1 ๒๐๐๑ นาย ธีรชัย อินทรสุวรรณ

2 ๒๐๐๒ นาย วันชนะ นุนแกว

3 ๒๐๐๓ นาย พิพัฒน แสงเทียน

4 ๒๐๐๔ นาย รุงโรจน สิทธิวงษ

5 ๒๐๐๕ นาย กฤตธัช สิทธิเจริญ

6 ๒๐๐๗ นาย ณัฐชัย เพ็ชรไผ

7 ๒๐๑๐ นาย ภาณุพงศ บุญยรัตกลิน

8 ๒๐๑๑ นาย ชัยพร อินจิ๋ว

9 ๒๐๑๕ นาย ณฐพงษ พันธุหวยพงษ

10 ๒๐๑๖ นาย วัชรมณฑล เนื้อเทศ

11 ๒๐๒๐ นาย กฤษณะ เชื่อมชิต

12 ๒๐๒๑ นาย นพน สิทธิฤทธิ์

13 ๒๐๒๔ นาย กิตติพศ สีหะนาม

14 ๒๐๒๖ นาย ทรงกรด อยูอินทร

15 ๒๐๒๗ นาย พิณทเทพ โพธิ์ทอง

16 ๒๐๓๐ นาย ชัชนันท ชูชาติ

17 ๒๐๓๓ นาย ทินภัทร มีศิริ

18 ๒๐๓๔ นาย ประทีป ศรีภักดี

19 ๒๐๓๕ นาย ปฐเมศร บุญยัง

20 ๒๐๓๖ นาย ธนกฤต ชาติศรี

21 ๒๐๓๙ นาย พงศธร มีชัย

22 ๒๐๔๑ นาย วสนัต เจริญศรี

23 ๒๐๔๒ นาย เอกวัฒน สมสาย

24 ๒๐๔๖ นาย ณัฐนนท มหาวงศ

25 ๒๐๔๗ นาย ชาญชัย บุญอุน

26 ๒๐๔๘ นาย จักรกฤษณ กอนสันทะ

ยศ - ชื่อ - สกุล

ตําแหนง ชางกอสราง

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูผานการสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ภาควิชาการ)



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

27 ๒๐๕๖ นาย ณัฐวุฒิ ยังวัฒนา

28 ๒๐๕๗ นาย ธนภูมิ อนันตนนทก

29 ๒๐๕๙ นาย ปริญญา คชฤทธิ์

30 ๒๐๖๐ นาย กรวิทย แกลวทะนง

31 ๒๐๖๑ นาย สุริยา คงหนู

32 ๒๐๖๒ นาย ณัฐพล มธุวร

33 ๒๐๖๓ นาย ธีรสิทธิ์ โคมสวุรรณ

34 ๒๐๖๔ นาย ธีรพล ล้ําเหลือ

35 ๒๐๖๗ นาย ยุทธนา แทนโป

36 ๒๐๖๘ นาย รณยุทธ โคตรไกรสร

37 ๒๐๖๙ นาย ภาคิน แจะจันทร

38 ๒๐๗๐ นาย ชาญวิทย โสระมรรค

39 ๒๐๗๑ นาย ผริตเดช นิลบวร
40 ๒๐๗๒ นาย สิทธิพล เชนแกว

41 ๒๐๗๔ นาย นันทชัย สุขอนันต

42 ๒๐๗๕ นาย ทวีศิลป คงนวล

43 ๒๐๗๖ นาย คมกริช คุมครอง

44 ๒๐๗๗ นาย ศตวรรษ กําจัดภัย

45 ๒๐๘๑ นาย ภิญโญ รอนดี

46 ๒๐๘๓ นาย กิตติภพ กิจสุวรรณ

47 ๒๐๘๔ นาย กลาหาญ ทิพยศรีบุตร

48 ๒๐๘๖ นาย ชัยธวัช สิงหรอ

49 ๒๐๘๙ นาย ณัฐวุฒิ ฐานะ

50 ๒๐๙๑ นาย จิรเดช เหี้ยมหาญ

51 ๒๐๙๒ นาย สุธิเกียรติ จันทรโพธิ์

52 ๒๐๙๔ นาย จิรกิตติ์ จันทร

53 ๒๐๙๙ นาย ปริณธุวัช พาหาวงษ

54 ๒๑๐๐ นาย ปรินทร บุญณรงค

55 ๒๑๐๔ นาย วิวิธชัย ชูพราหมณ

56 ๒๑๐๗ นาย พงคมนตรี ไชยประดิษฐ

57 ๒๑๐๘ นาย บวร ภูบุตร



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

58 ๒๑๑๑ นาย นันทนภัส หอมอม

59 ๒๑๑๔ นาย พิพัฒน ขุนณรงค

60 ๒๑๑๖ นาย สิงหา บุญฟู

61 ๒๑๑๗ นาย ธนัฐพงษ ขันทะ

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



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุ

1 ๓๐๐๒ นาย อุดมศักดิ์ งามเผือก

2 ๓๐๐๖ นาย วงศวัฒน อ่ําเงนิ

3 ๓๐๐๙ นาย ตรัยรัตน ธนะสถิตย

4 ๓๐๑๒ นาย พงศกร ชุมธรรม

5 ๓๐๑๖ นาย ภาณุพงศ ศรีแพง

6 ๓๐๑๙ นาย จีรศํกดิ์ พรหมพากล

7 ๓๐๒๐ นาย ธํารงค เทพพิทักษ

8 ๓๐๒๖ นาย นนทิชัย จรรยาธรรม

9 ๓๐๒๘ นาย สุรพงศ สมีาก

10 ๓๐๒๙ นาย เผาพันธุ จําปเพ็ชร

11 ๓๐๓๕ นาย ณฐพล พิมพศรี

12 ๓๐๔๑ นาย นรบดี แปลงศรี

13 ๓๐๔๒ นาย ศุภธัช เลิศมานพ

14 ๓๐๔๕ นาย สุทธิชัย ลมายจําปา

15 ๓๐๔๗ นาย ไชยวัฒน หนักแนน

16 ๓๐๔๘ นาย วสนัต ชมภูพันธ

17 ๓๐๕๓ นาย คุณาสิน ติยะวัฒนกุล

18 ๓๐๕๔ นาย อรรคดล แกวประชา

19 ๓๐๕๕ นาย ณัฐกร บุบผาชาติ

20 ๓๐๕๖ นาย ชนินทร กรคณฑี

ยศ - ชื่อ - สกุล

ตําแหนง ชางเชื่อม

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูผานการสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ภาควิชาการ)

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



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุ

1 ๔๐๐๔ นาย ระวีชัย บุญเกตุ

2 ๔๐๐๖ นาย อภิเดช ประดับพงษา

3 ๔๐๑๖ นาย จิณณวัตร เดชมาก

4 ๔๐๒๐ นาย พงศภัค อินตะ

5 ๔๐๒๑ นาย นฤเบศร สังขะไชย

6 ๔๐๒๕ นาย พศิน ขุนนุช

7 ๔๐๓๒ นาย ศักดิ์สิทธิ์ ดวงกอม

8 ๔๐๓๘ นาย วิจักษณ สุบุญสันต

9 ๔๐๓๙ นาย โกวิทย จินดาวงค

10 ๔๐๔๐ นาย ณัฐดนัย ฤทธิ์จรูญ

11 ๔๐๔๕ นาย ประนัฐ จันทรนิยม

12 ๔๐๔๘ นาย ประชารัตน จุยใจงาม

13 ๔๐๕๑ นาย ปยภัทร สามารถกิจ

14 ๔๐๕๒ นาย ชนาธิป สามารถกิจ

15 ๔๐๕๕ นาย ศุภโชค ยังดี

16 ๔๐๖๓ นาย ธีรพัฒน พิมพใจใส

17 ๔๐๖๙ นาย ธีรพงศ อิ่มเต็ม

18 ๔๐๗๓ นาย เกรียงไกร ชํานาญศิลป

19 ๔๐๗๔ นาย พิทวัส เงินถี

20 ๔๐๘๐ นาย วงศกร คุมโรย

21 ๔๐๙๑ นาย รัฐวุฒิ ขุนสําราญ

22 ๔๐๙๙ นาย วงศกร สุขสวัสดิ์

23 ๔๑๐๔ นาย พลากร สุริโย

24 ๔๑๑๗ นาย กันติทัต สรอยสมุณฑา

25 ๔๑๒๑ นาย เฉลิมเกียรติ แคลวออม

26 ๔๑๒๔ นาย ศตวรรษ มณีวรรณ

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูผานการสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ภาควิชาการ)

ตําแหนง ชางไฟฟา



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

27 ๔๑๒๖ นาย จักรกฤษณ วองประเสริฐ

28 ๔๑๒๙ นาย คทาวุธ ดอนตะโก

29 ๔๑๓๘ นาย อานนท จูตะเสน

30 ๔๑๔๑ นาย อานนท แกวกูล

31 ๔๑๕๔ นาย อนุวัฒน ยินดี

32 ๔๑๕๕ นาย นภพล อนุศาสนพันท

33 ๔๑๕๖ นาย นภดล ลามเทียม

34 ๔๑๖๔ นาย โสพล วาทีนุกิจ

35 ๔๑๖๕ นาย ปรัชญา จิรังดา

36 ๔๑๗๘ นาย ศรุตินันท โพธิ์วงษ

37 ๔๑๙๔ นาย นราวุฒิ แสนสิทธิ์

38 ๔๒๒๑ นาย ธนุศักดิ์ ทิพยคํา

39 ๔๒๓๘ นาย สายัณห จันทรประสิทธิ์

40 ๔๒๔๐ นาย กชกร ไชยเสน

41 ๔๒๔๖ นาย ชัชวาล สรอยศรี

42 ๔๒๔๙ นาย มานะ มากมา

43 ๔๒๕๗ นาย นิติ ฤาชา

44 ๔๒๙๕ นาย นิพนธ บุญชื่น

45 ๔๓๐๓ นาย รังสมิันตุ ดวงแกว

46 ๔๓๓๐ นาย สถาปนา สมคูณ

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



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุ

1 ๕๐๐๑ นาย แหลมชัย เภาพูล

2 ๕๐๐๖ นาย ดิษรัตน สนิทบุญ

3 ๕๐๑๒ นาย สุขสันต สุวรรณดี

4 ๕๐๑๗ นาย ภัทรพงษ ไมแกว

5 ๕๐๑๙ นาย ชูศกัดิ์ ผองดี

6 ๕๐๓๓ นาย ปยวัฒน แสงกลา

7 ๕๐๓๔ นาย วรพจน จันทรศร

8 ๕๐๓๗ นาย นิตินาถ พวกสันเทียะ

9 ๕๐๔๑ นาย ธีรยุทธ ของเลิศ

10 ๕๐๕๐ นาย พงศธร ศิลปพงษ

11 ๕๐๕๓ นาย วริษฐ อยูรอง

12 ๕๐๕๔ นาย เกรียงไกร คนหลัก

13 ๕๐๕๗ นาย วรวัฒน แกวลี

14 ๕๐๖๓ นาย ภาคภูมิ พันระยะ

15 ๕๐๗๒ นาย สยาม เต็มนอง

16 ๕๐๗๔ นาย พีรพัฒน สวางอารมณ

17 ๕๐๗๗ นาย กรรชัย บุญหู

18 ๕๐๙๗ นาย นิธิวิทย ธนบดีธีรรัตน

19 ๕๑๑๔ นาย พงศธร ยุทาบอ

20 ๕๑๑๗ นาย มานะชัย คําดวง

21 ๕๑๓๒ นาย ณัฐวุฒิ เจริญพร

22 ๕๑๓๔ นาย วิศรุต แสงอรุณ

23 ๕๑๓๕ นาย เชษฐพงษ เดชพละ

24 ๕๑๔๖ นาย ปภัสศกัดิ์ ฉิมบรรเทิง

25 ๕๑๔๙ นาย ณัฐดนัย ใหญวงค

26 ๕๑๖๒ นาย ณัฐพงษ จันตะมะ

27 ๕๑๖๕ นาย ภูษิต ลุงบาน

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูผานการสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ภาควิชาการ)

ตําแหนง ชางยนต



ลําดับ
หมายเลข

ประจําตัวสอบ
หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

28 ๕๑๖๖ นาย ธราดล ศรีลายงค

29 ๕๑๖๗ นาย วชิรวิชญ ไขแสง

30 ๕๑๗๘ นาย วัชรากร ตระกูลไทยพิชิต

31 ๕๑๘๗ นาย รัฐศาสตร ฆารพันธุ

32 ๕๑๙๕ นาย นิคม เพชรเกอร

33 ๕๒๒๓ นาย สมคิด คาวี

34 ๕๒๓๐ นาย เยี่ยมยุทธ โสดก

35 ๕๒๓๕ นาย อาทิตย รัศมีฉาย

36 ๕๒๓๖ นาย ชัยวุฒิ สุวรรณนัจศิริ

37 ๕๒๕๘ นาย ปยะนันท สมนึก

38 ๕๒๕๙ นาย ธันวา สุกใสเมือง

39 ๕๒๖๗ นาย นัทธพงศ บุญฤทธิ์

40 ๕๒๙๑ นาย บุญธรรม ทิพสร

41 ๕๓๐๑ นาย วิวัฒน ณ บางชาง

42 ๕๓๐๒ นาย สรวิศ ประสัญรักษ

43 ๕๓๐๓ นาย พลกฤษณ กิติโกเสส

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


