
กําหนดการสอบภาควิชาการ 
ใหผูที่มีสิทธิ์สอบภาควิชาการมาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้.- 
๑. สอบภาควิชาการ  ในวันที ่ ๓๐ ม.ค.๕๘ 

- เวลา  ๑๐.๐๐ น.   ใหผูที่มีสิทธิ์สอบ  มารายงานตัว  
ณ   ลานรวมพล   หนากองพันนักเรียน    โรงเรียนทหารชาง 
กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 

๒. การแตงกาย 
 - เสื้อเชิ้ต กางเกงผา (เวน ยีนส) ใสเข็มขัด และรองเทาหุมสน 
 - สําหรับทหารที่ยังไมปลดฯ ใหแตงกายชุดฝก พับแขน 
 

๓. ผูสมัครสอบใหนํา บัตรประจําตัวสอบ , บัตรประชาชน และ
เครื่องเขียนมาดวย 



หมายเลขประจําตัวสอบ สังกัด หมายเหตุ
๑ นาย ชนะวงศ อยูสมบูรณ กบร.กช.
๒ นาย นัฐพล รุงศรี ช.พัน.๑๑๑
๓ นาย เอกชัย โพธิ์ทอง ช.พัน.๖๐๒
๔ นาย วัฒนา แชมชอย ช.พัน.๓๐๒
๕ นาย ธีระพล ผองใส ช.พัน.๓๐๒
๖ นาย ปยะ ทัสสี พล.ช.
๗ นาย ณัฐพล สถิตยนอย ช.๑ รอ.
๘ นาย จิรวัฒน ชมขุนทด ช.พัน.๓
๙ นาย พรชัย ทองออน กบร.กช.
๑๐ นาย ศุภวัฒน แจมสวาง กบร.กช.
๑๑ นาย อดิศร สีดามาตร กบร.กช.
๑๒ นาย สหรัฐ สังขทอง กบร.กช.
๑๓ นาย กิตติภพ นวลจันทร ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๑๔ นาย เสริมศิลป ปานเจริญ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๕ นาย ธีรยุทธ นุชสวาท ช.รอย.๑๑๘
๑๖ นาย ศักดาพร เสนีวงศ ณ อยุทธยา ช.พัน.๑๑๑
๑๗ นาย นฤพล สนั่นรัมย กบร.กช.
๑๘ นาย อดิศักดิ์ วงษดิษฐ กบร.กช.
๑๙ นาย อนันต มาลัง พัน.ช.คมศ
๒๐ นาย บุญญาฤทธิ์ ทีทอง ช.พัน.๘
๒๑ นาย ธนภัทร เจริญดี ช.พัน.๙
๒๒ นาย อภิชา มีศิลป กบร.กช.
๒๓ นาย ชัยพร จันทะโคราช กบร.กช.
๒๔ นาย นววิช อินทรออน กบร.กช.
๒๕ นาย คุณากร มาเกิด ช.๑ รอ.
๒๖ นาย ฉัตรชัย แสงทอง กบร.กช.
๒๗ นาย รังสรรค สมานมิตร กบร.กช.
๒๘ นาย อภิวัฒน จันทรทอง กบร.กช.
๒๙ นาย รัชชานนท สะอาดแกว กบร.กช.
๓๐ นาย ณัฏฐวรรษ ฟกสุวรรณ กบร.กช.

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายช่ือทหารกองหนุนผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกเปนนายทหารประทวน 
ในสวนกําลังรบ และสวนสนับสนุนการรบ เหลาทหารชาง

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
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๓๑ นาย อมรพันธ แกวเผือก ช.พัน.๑๑๑
๓๒ นาย สาธิต พูลสวัสดิ์ กบร.กช.
๓๓ นาย พงศกร แกวแหวน ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๓๔ นาย ชลธี ทองหยู ช.พัน.๔๐๒
๓๕ นาย พิเชษฐ ฤทธิ์เดช กบร.กช.
๓๖ นาย วัชรกานต คงขจร ช.พัน.๕
๓๗ นาย เจษฎา เจี่ยประเสริฐ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๓๘ นาย กฤษดา มัตรัตน กบร.กช.
๓๙ นาย รัตนศักดิ์ หอมทรัพย ช.พัน.๙
๔๐ นาย ชยพล โงวสุวรรณ กบร.กช.
๔๑ นาย จักรกฤษณ จิตอ้ิง ช.รอย.๑๘
๔๒ นาย ปวรุฒม จูทอง พัน.ช.คมศ.
๔๓ นาย นิคม ยกกลิ่น กบร.กช.
๔๔ นาย ภาณุพงศ นกสี ช.พัน.๖๐๒
๔๕ นาย กลาณรงค แกวประเสริฐ กบร.กช.
๔๖ นาย จีรายุทธ ปอมหิน ช.พัน.๙
๔๗ นาย กิตติวัฒน ศิริมงคล ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๔๘ นาย ปยพงษ หารชนะ กบร.กช.
๔๙ นาย ยิ่งศักดิ์ ธีระวัฒน กบร.กช.
๕๐ นาย วรวัฒน อินทรนิกูล พัน.นร.รร.ช.กช.
๕๑ นาย ศฏพร บุตรสนาม กบร.กช.
๕๒ นาย ทศพร พันธไทย พัน.ช.คมศ.
๕๓ นาย ภาณุ เพ็ชรนอย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๕๔ นาย ณัฐิวุฒ ชูแกว ช.พัน.๙
๕๕ นาย สุวรรณ ธุรินรัมย กบร.กช.
๕๖ นาย วิทยา สาลีฉันท ช.๒๑
๕๗ นาย วันชนะ สุขสําราญ ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๕๘ นาย ธนวินท พินิจสิน ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๕๙ นาย นวพล มัธยม กบร.กช.
๖๐ นาย อภินันท สวางวงษ ข.รอย.๑๑๕
๖๑ นาย ชลิต นุชผักแวน กบร.กช.
๖๒ นาย อรัญ รักษา กบร.กช.
๖๓ นาย กิตติ บัวแยม กบร.กช.
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๖๔ นาย ธงชัย สุวรรณ กบร.กช.
๖๕ นาย ภูวเดช นวธนศิริรัตน กบร.กช.
๖๖ นาย นิวิสน ปุญญธรรม กบร.กช.
๖๗ นาย อานันต มังคะดารา ช.พัน.๘
๖๘ นาย เจนณรงค ทองนวล ช.พัน.๔๐๒
๖๙ นาย นพพร จารุตันติ์ ช.พัน.๕
๗๐ นาย ประภาส ติดดํา กบร.กช.
๗๑ นาย ณัฐกิจ ธรรมมา กบร.กช.
๗๒ นาย ศิฏฐมัยกุล ธารีรัตน ช.พัน.๑ รอ.
๗๓ นาย เสกสรร ชมพระแกว กบร.กช.
๗๔ นาย ไชยทัศน ศรีนวลจันทร ช.๑๑
๗๕ นาย ธีรวัฒน เฟองฟู กบร.กช.
๗๖ นาย ถิระมน เนื้อนุม พัน.ช.คมศ.
๗๗ นาย วัฒนา ปานอําพันธ พัน.ช.คมศ.
๗๘ นาย สถาพร เกษประทุม พัน.ช.คมศ.
๗๙ นาย ธรรมณพ แปนสัมฤทธิ์ กบร.กช.
๘๐ นาย วีระวัฒน จันทรเต็ม กบร.กช.
๘๑ นาย ปยะศักดิ์ แสวงศักดิ์ พล.ช.
๘๒ นาย นราดุล จันดา กบร.กช.
๘๓ นาย สมศักดิ์ ปานเพ็ชร ช.๒๑
๘๔ นาย พงศทวี สมสอาด ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๘๕ นาย ณัฐพงษ โคงนอก ช.๑๑
๘๖ นาย รุงโรจน ชวดคํา รร.ช.กช.
๘๗ นาย วรากร เกิดลาภ ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๘๘ นาย จักรี วงษจําปา ช.พัน.๖
๘๙ นาย ผดุงเกียรติ ชูชวย กบร.กช.
๙๐ นาย ศรราม เชิดชู ช.พัน.๖๐๒
๙๑ นาย สิทธิพงษ แสงสวาง ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๙๒ นาย ศุภวุฒิ งามขํา กบร.กช.
๙๓ นาย พีรพัฒน เขียวหวาน กบร.กช.
๙๔ นาย คุณัช ศรีทองกูล กบร.กช.
๙๕ นาย ปญญา เพ็ญชัยวิทูร กบร.กช.
๙๖ นาย วรรณิวัตน รื่นเจริญ ช.พัน.๒ รอ.
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๙๗ นาย อานนท รวดเร็ว พล.พัฒนา ๑
๙๘ นาย จีระวัฒน พวยเปน พล.พัฒนา ๑
๙๙ นาย อํานาจ วงศมณี กบร.กช.
๑๐๐ นาย ทศวรรษ สิโนทก ช.พัน.๑๑๑
๑๐๑ นาย ไตรทศ แจงจิตร ช.พัน.๒๐๑
๑๐๒ นาย ธนาวัตร ทรายมูล ช.พัน.๓๐๒
๑๐๓ นาย เปรม เจริญสุข ช.พัน.๔๐๒
๑๐๔ นาย กิตติคุณ สุขปอม พล.พัฒนา ๓
๑๐๕ นาย แสงเพชร รวมสุข ช.พัน.๕๑
๑๐๖ นาย บุรินทร เกตุมี พล.พัฒนา ๓
๑๐๗ นาย ศุภฤทธิ์ เกตุพิมล พล.พัฒนา ๓
๑๐๘ นาย นพพร น้าํเพชร ช.พัน.๙
๑๐๙ นาย พงษศักดิ์ ปานเอ่ียม กบร.กช.
๑๑๐ นาย สุวัฒน ทับทิม กชฝ.กช.
๑๑๑ นาย จิรศักดิ์ เติมคิด กบร.กช.
๑๑๒ นาย วศิน ทูลสงวนศรี กบร.กช.
๑๑๓ นาย ภมรเทพ เฉยเถ่ือน ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๑๔ นาย นวันธร วันดี กบร.กช.
๑๑๕ นาย ปรพล โพธิ์ประเสริฐ กบร.กช.
๑๑๖ นาย นพพล พุมนิล กบร.กช.
๑๑๗ นาย ปยะณัฐ เจยชุม ช.พัน.๔๐๒
๑๑๘ นาย สถาพร สุวรรณจินดา ช.พัน.๔๐๒
๑๑๙ นาย ภคพล ยอดเก้ือ ช.พัน.๔๐๒
๑๒๐ นาย ณรงคชัย วิเวกไพศาล กบร.กช.
๑๒๑ นาย ปฏิภาณ ดีกุดเรือ ช.๑๑
๑๒๒ นาย สมชาย พูลสวัสดิ์ พล.ช.
๑๒๓ นาย กิตติวัฒน กลิ่นประทุม ช.พัน๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๒๔ นาย สุรชล ชุมชู กบร.กช.
๑๒๕ นาย โชตินรินทร อังคุตรานนท ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๒๖ นาย รจนชิต กิจรักแซ กบร.กช.
๑๒๗ นาย ศุภโชค ดัชสันเทียะ ช.พัน.๖๐๒
๑๒๘ นาย ชนาธร ทยาสิน กบร.กช.
๑๒๙ นาย อนันต โพธิ์ทอง กบร.กช.
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๑๓๐ นาย กิตติศักดิ์ แซจง ช.พัน.๙
๑๓๑ นาย เอกภักดิ์ สมประวงค ช.พัน.๔๐๑
๑๓๒ นาย ฉัตรชัย อยูเจริญสมบัติ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๓๓ นาย ภูสิทธิ์ สุขบงกช พัน.ช.คมศ.
๑๓๔ นาย นพฤทธิ์ หนั่นตา กบร.กช.
๑๓๕ นาย สิทธิกร ศรีจันทรเพ็ญ กบร.กช.
๑๓๖ นาย วิทยา นวลมี ช.พัน.๔๐๑
๑๓๗ นาย สุมิตร จิตรสดศรี ช.๑ รอ.
๑๓๘ นาย สายนที ศรีดอกไม ช.พัน.๖๐๒ 
๑๓๙ นาย สันติสุข ผองเอ่ียม ช.พัน.๖๐๒
๑๔๐ นาย สราวุธ วัดปลั่ง ช.พัน.๑๑๑
๑๔๑ นาย ชัยณรงค พ่ึงเสือ ช.พัน.๕๑
๑๔๒ นาย นริศร พรมนนท ช.พัน.๘
๑๔๓ นาย สุรชัย แซตั้ง ช.พัน.๖
๑๔๔ นาย ภูวดล คลายเชย รร.ช.กช.
๑๔๕ นาย อภิชาต เหี่ยงมณี ช.๒๑
๑๔๖ นาย เมธี สมบูรณ พล.พัฒนา ๒
๑๔๗ นาย สาธิต ดวงมาลา กบร.กช.
๑๔๘ นาย นที หนอแกว ช.๓
๑๔๙ นาย ภิญโญ จันทรโชติ กบร.กช.
๑๕๐ นาย ธีรยุทธ เชื้อผูดี ช.๓
๑๕๑ นาย วัชระ สวางรัตน ช.พัน.๕
๑๕๒ นาย ประจักษ แปนนอย กบร.กช.
๑๕๓ นาย ลิขิต ขุนสวัสดี กบร.กช.
๑๕๔ นาย ณัฐพล จันทรชื่น ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๕๕ นาย วิษณุ คงรุมรวย กบร.กช.
๑๕๖ นาย จักรกฤษ สุขประดิษฐ พัน.ช.คมศ.
๑๕๗ นาย อิทธิกร สุขศรี พล.ช.
๑๕๘ นาย อมรเทพ มีสีผอง กบร.กช.
๑๕๙ นาย โกวิทย ชั้นสูง กบร.กช.
๑๖๐ นาย ณัฐ โพธิจักร ช.๒๑
๑๖๑ นาย อาทิตย สรุปราษฏร ช.พัน.๖๐๒
๑๖๒ นาย ณัฐพล กิตธารเมธี ช.๒๑
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๑๖๓ นาย ธนภัทร ไวดาบ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๖๔ นาย พศวัต ทิพยอักษร ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๖๕ นาย บุญเพ่ิม สอาดเอ่ียม กบร.กช.
๑๖๖ นาย ภาณุพงศ ฤทธิชัย ช.รอย.๑๔
๑๖๗ นาย ธนกฤต วรสุวรรณ ช.พัน.๑ รอ.
๑๖๘ นาย อานนท คมขํา พัน.ช.กช.รอย.๑
๑๖๙ นาย เกียรติศักดิ์ คําเติม ช.พัน.๘
๑๗๐ นาย เฉลิมพล สวนสุข รร.ช.กช.
๑๗๑ นาย ศุภกร สมรวย กบร.กช.
๑๗๒ นาย มงคล วัชนุชา ช.๒๑
๑๗๓ นาย ธีรพงษ กองแกว ช.๒๑
๑๗๔ นาย อลงกรณ พจนารถ รร.ช.กช.
๑๗๕ นาย ภาณุพงศ แกวเหลา ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๗๖ นาย ดนัย จายหนองบัว ช.พัน.๑ รอ.
๑๗๗ นาย ธีรพงษ เงยกระโทก ช.พัน.๑ รอ.
๑๗๘ นาย ธนวัฒน สวาสดิ์นา ช.พัน.๑ รอ.
๑๗๙ นาย สุทัศน เพ็งประโคน พัน.บร.กบร.กช.
๑๘๐ นาย วรวุฒิ ตุลยนิษก ช.พัน.๔๐๒
๑๘๑ นาย สาธิต ชะนะคา ช.๒
๑๘๒ นาย พสธร เกตุแกว กบร.กช.
๑๘๓ นาย สมประสงค ยังนา ช.พัน.๒๐๒
๑๘๔ นาย ศิวพงษ สมพงษ ช.พัน.๒๐๒
๑๘๕ นาย อภิรัฐ ประทุมพร ช.พัน.๒๐๒
๑๘๖ นาย ศราวุฒิ ศรีสวาง กบร.กช.
๑๘๗ นาย ศรายุทธ อุปพงษ ช.พัน.๒๐๒
๑๘๘ นาย ธนภูมิ พานุช ช.พัน.๒๐๒
๑๘๙ นาย เอกศักดิ์ ดีประดับ รร.ช.กช.
๑๙๐ นาย ชนากาน ก่ิงพุทรา ช.พัน.๒๐๒
๑๙๑ นาย เอกวัฒน เมืองประเทศ กบร.กช.
๑๙๒ นาย ธนาคาร แสงจันทร ช.พัน.๒๐๒
๑๙๓ นาย  วาทิต คงเกตุ กบร.กช.
๑๙๔ นาย พงศพัทธ คลายคลึงมี ช.พัน.๒๐๒
๑๙๕ พลฯ โฆษิต อํานวยชัย รร.ช.กช.
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๑๙๖ นาย ระวีชัย บุญเกตุ รร.ช.กช.
๑๙๗ นาย นครินทร นิตยประภา กบร.กช.
๑๙๘ นาย อาทิตย สิงสถิต กบร.กช.
๑๙๙ นาย วีรวัฒน สวางงาม ช.๒๑
๒๐๐ นาย ภาณุพงศ สะสมทรัพย กบร.กช.
๒๐๑ นาย พุฒิพงศ กลัดเสนาะ พัน.ช.คมศ.
๒๐๒ พลฯ สิทธิโชค แกวคงคา กบร.กช.
๒๐๓ นาย สุจินต จิตกรียาน ช.๑ รอ.
๒๐๔ พลฯ วิชิตชัย ชาวไรนาค ช.๑ รอ.
๒๐๕ นาย วิทวัส เหมือนนามแกว รร.ช.กช.
๒๐๖ นาย สายชล โพธิ์ทอง ช.๓
๒๐๗ นาย อนุชา หวังเย็นกลาง ช.พัน.๘
๒๐๘ นาย เฉลิมชัย ทองดอนนอย ช.พัน.๘
๒๐๙ พลฯ มงคล โมกเกษม รร.ช.กช.
๒๑๐ นาย วุฒธิชัย พลตรี ช.พัน.๘
๒๑๑ นาย ภคนันท ศิลปศร รร.ช.กช.
๒๑๒ นาย ยศพล พันธเพ็ง ช.๑ รอ.
๒๑๓ นาย องอาจ รอดมาก ช.๑๑
๒๑๔ นาย สุทธิพงษ เกษร กบร.กช.
๒๑๕ นาย พงษพัฒน นนทะบท รร.ช.กช.
๒๑๖ นาย อนิรุทธิ์ นอยเซีย กบร.กช.
๒๑๗ นาย สิทธิชัย หนุวัน พัน.ช.คมศ.
๒๑๘ นาย ณัท เตชนราฤทธิ์ พัน.ช.คมศ.
๒๑๙ นาย พรรษ ตัณฑะเตมีย รร.ช.กช.
๒๒๐ นาย ธนทัต มยุรา รร.ช.กช.
๒๒๑ นาย พัฒนา มหาโพธิ์ ช.๒๑
๒๒๒ นาย ณัฏฐเอก ชวรัตนศศิกุล ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๒๒๓ นาย สิริวัฒน หลิมพลอย รร.ช.กช.
๒๒๔ นาย นฤเดช ดวงทับทิม รร.ช.กช.
๒๒๕ นาย เพทาย หนูดํา ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๒๒๖ นาย พชร นงลักษณ ช.๒๑
๒๒๗ นาย นฤนาท จําปาทอง กบร.กช.
๒๒๘ นาย ณัฐพล โพธิลังกา ช.๒๑
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๒๒๙ นาย ภูรินทร สินวงษนาค กบร.กช.
๒๓๐ นาย วรพล สีสําราญ กบร.กช.
๒๓๑ นาย จิณณวัตร ฉลองขวัญ พล.ช.
๒๓๒ นาย พิพัฒน ทองหนาศาล พล.ช.
๒๓๓ นาย ปยังกูร ก่ิงพรหมเจริญ พล.ช.
๒๓๔ นาย อดิศร กิตติชัยสุภาพ ช.พัน.๑๑๑
๒๓๕ นาย อภิสิทธิ์ อยูพัฒนา กบร.กช.
๒๓๖ นาย รัชนาท แสงพิทักษ กบร.กช.
๒๓๗ นาย ธนวัฒน เกษณียบุตร กบร.กช.
๒๓๘ นาย สงบ สังขทอง กบร.กช.
๒๓๙ นาย พงศกร สีนวล ช.๒๑
๒๔๐ นาย วุฒิพงศ อรามหนุน ช.๒๑
๒๔๑ นาย ภานุพงศ บุญนาม ช.พัน.๕
๒๔๒ นาย นฤพนธ ลองทอง ช.พัน.๕
๒๔๓ นาย อรรถชัย วังบุญคง ช.พัน.๕
๒๔๔ นาย ปยะพงษ จิตรไพศาล ช.พัน.๕
๒๔๕ นาย อิสรพงศ มีเสน ช.พัน.๔๐๒
๒๔๖ นาย เอกพล ทดแทน ช.๒๑
๒๔๗ นาย อภิสิทธิ์ เพ็ชรทิพย ช.พัน.๕
๒๔๘ นาย วิรัตน มะนะงาม ช.๒๑
๒๔๙ นาย กิตติคุณ จันทรแยม กบร.กช.
๒๕๐ นาย ไพโรจน ปานประเสริฐ ช.๒๑
๒๕๑ นาย ราเซด เส็มหมาน ช.พัน.๔๐๒
๒๕๒ นาย ภาณุพงศ สุพาษ ช.พัน.๕
๒๕๓ นาย เอกณรงค ทองใบ ช.พัน.๕
๒๕๔ นาย ณัฐวุฒิ จันทรสุวรรณรัตน ช.พัน.๕
๒๕๕ นาย จตุรณต รสชุม กบร.กช.
๒๕๖ นาย อรรถชัย สุวรรณสารคุณ กบร.กช.
๒๕๗ นาย พูนศักดิ์ ทองคําซุย กบร.กช.
๒๕๘ นาย ประภัสสร สุขรักษ กบร.กช.
๒๕๙ นาย ณัชพล แมนแท ช.๒๑
๒๖๐ นาย เกียรติศักดิ์ กัญชะนะ กบร.กช.
๒๖๑ นาย อัศวิน ขุนเพ็ขร ช.พัน.๕
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๒๖๒ นาย อานนท ลอยลม ช.๑๑
๒๖๓ นาย อนุชา จุฑามาศ กบร.กช.
๒๖๔ นาย เพชรสุพรรณ ม่ิงขวัญ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๒๖๕ นาย ณัฐพงศ จิตรเท่ียง กบร.กช.
๒๖๖ นาย สัญชัย โสภา กบร.กช.
๒๖๗ นาย กิตติพงศ สุขเกษม ช.พัน.๕
๒๖๘ นาย อนุสรณ ทองคํา ช.พัน.๙
๒๖๙ นาย เกษมรัตน เสือสกุล ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๒๗๐ นาย เฉลิมชัย สุขริม ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ. 
๒๗๑ นาย นพรัตน ศีลธรรม ช.พัน.๓๐๒
๒๗๒ นาย อาทิตย คนวนรัมย กบร.กช.
๒๗๓ นาย วัยวัฒน แสงทอง บชร.๒
๒๗๔ นาย วทัญ หมวดแดง ช.พัน.๑๑๑
๒๗๕ นาย สิรพัชญ เกิดโภคา กบร.กช.
๒๗๖ นาย ธีรัตม จันทรวิจิตรกุล ช.๒๑
๒๗๗ นาย ทักษดนัย คุมภัย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๒๗๘ นาย กิติศักดิ์ เข็มนอก ช.พัน.๒๐๒
๒๗๙ นาย ณรงคฤทธิ์ พวงยะ ช.พัน.๓๐๒
๒๘๐ นาย ชาติสยาม ขวัญทองหาว ช.พัน.๖
๒๘๑ นาย กิตติคุณ อมฤกษ ช.พัน.๘
๒๘๒ นาย ธันวา ดึกภุมรินทร ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๒๘๓ นาย กิตติภพ สมตน ช.พัน.๘
๒๘๔ นาย สามารถ สรีระศาสตร ช.พัน.๓
๒๘๕ นาย นําขบวน พราหมสุวรรณ ช.พัน.๔๐๓
๒๘๖ นาย อรรถพล เอ้ียงหลี ช.พัน.๘
๒๘๗ นาย ธิติวุฒิ สุทธิ์พะพร ช.พัน.๘
๒๘๘ นาย วิรุฬห แสงจันทร ช.พัน.๘
๒๘๙ นาย อาทิตย พรมแจง ช.พัน.๘
๒๙๐ นาย กณิศ ม่ังโพธิ์มวง ช.พัน.๘
๒๙๑ นาย ศรราม นันทวงษ ช.พัน.๘
๒๙๒ นาย ณัฏฐพัชร นาคนารี กบร.กช.
๒๙๓ นาย นิสิต สุทธิประภา ช.พัน.๘
๒๙๔ นาย วงศกร ครุฑดํา ช.พัน.๑๑๑
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๒๙๕ นาย สุวรรณ นาคผอง ช.พัน.๘
๒๙๖ นาย ปฏิพรรษ แกนจุย ช.พัน.๘
๒๙๗ นาย ณัฐพงษ เสาสิน ช.พัน.๘
๒๙๘ นาย วชิระ ออนรักษ ช.พัน.๕
๒๙๙ นาย จีระ พลยางเคลือ ช.พัน.๘
๓๐๐ นาย อมรินทร หลานอย ช.พัน.๘
๓๐๑ นาย ธนา จิตค่าํคูณ ช.พัน.๑๑๑
๓๐๒ นาย ยุทธนา แกวอมร ช.พัน.๘
๓๐๓ นาย อํานาจ โรจนศิริ ช.พัน.๘
๓๐๔ นาย นพรัตน อาภาโส ช.พัน.๘
๓๐๕ นาย จาตุรงค ปองคํา ช.พัน.๘
๓๐๖ นาย ธิติพล สัตยซื่อ กบร.กช.
๓๐๗ นาย ชนะชัย ธรรมรักษา ช.พัน.๔๐๒
๓๐๘ นาย กนกพล กุลบุตร ช.พัน.๘
๓๐๙ นาย ธนากรณ เกียรติขจรสกุล ช.พัน.๘
๓๑๐ นาย จาตุรงค สุวรรณประเสริฐ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๓๑๑ นาย ธณมงคล จงประสิทธิ์ กบร.กช.
๓๑๒ นาย เกรียงศักดิ์ แกวอําไพ ช.พัน.๑ รอ.
๓๑๓ นาย ณรงคศักดิ์ จามิกร ช.พัน.๑ รอ.
๓๑๔ นาย ปวีณ หอยหน ช.พัน.๔๐๑
๓๑๕ นาย ธีรวัฒน ณ รังษี ช.พัน.๔๐๑
๓๑๖ นาย ณัฐพล ครุฑดํา กบร.กช.
๓๑๗ นาย กิตติศักดิ์ สังขวรรณะ ช.พัน.๖๐๒
๓๑๘ นาย สราวุธ รักษาราษฎร ช.พัน.๖๐๒
๓๑๙ นาย ภาณุวัฒน ไมอยู ช.พัน.๖๐๒
๓๒๐ นาย วันเฉลิม ยี่สุน ช.พัน.๖๐๒
๓๒๑ นาย จักรพันธุ ชมภูพันธ ช.พัน.๑๑๑
๓๒๒ นาย อานนท จันทรสุวรรณ ช.พัน.๖๐๒
๓๒๓ นาย ภาณุพงศ บุญสิริเจิดจา ช.พัน.๖๐๒
๓๒๔ นาย วสันต ชมภูพันธ กบร.กช.
๓๒๕ นาย สิทธิชัย เพลัย ช.พัน.๑ รอ.
๓๒๖ นาย สัณหพิชญ ดอนพิกุล ช.พัน.๑ รอ.
๓๒๗ นาย สุพัฒน เพงพิศ ช.๑๑



หมายเลขประจําตัวสอบ สังกัด หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล
๓๒๘ นาย อภิสิทธิ์ สวามีชัย พล.ช.
๓๒๙ นาย วันฉัตร พารักษ ช.๑๑
๓๓๐ นาย วัฒนา เปลี่ยนสี กบร.กช.
๓๓๑ นาย ณัฐพล สุนันตา ยย.ทบ.
๓๓๒ นาย กิตติศักดิ์ สําเภาแกว ช.พัน.๖๐๒
๓๓๓ นาย พงศมนัส ทองภูมิพัฒน กบร.กช.
๓๓๔ นาย วรพล แสงภู ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๓๓๕ นาย กมล มวงคลาย ช.พัน.๖๐๒ 
๓๓๖ นาย อนรุจน นอยอุทัย ช.รอย.๑๔
๓๓๗ นาย ชาคริต พุฒตาล ช.พัน.๒ รอ.
๓๓๘ นาย ศิริ แสนนนทคํา พล.พัฒนา ๑
๓๓๙ นาย พงษเพชร โพธิ์พล พล.พัฒนา ๑
๓๔๐ นาย ยุทธนา โรดพวง กบร.กช.
๓๔๑ นาย จักรี บุตรดี กบร.กช.
๓๔๒ นาย ณัฐพงศ แสนอินตา กบร.กช.
๓๔๓ นาย วศิน จรบํารุง กบร.กช.
๓๔๔ นาย กรภพ รตนพรมงคล ช.รอย.๑๔
๓๔๕ นาย คงเดช อรามเกลื้อ ช.พัน.๖๐๒
๓๔๖ นาย ธนภัทร แกวชัยนันท กบร.กช.
๓๔๗ นาย ไรวินท ถุงสุวรรณ ช.รอย.๑๔
๓๔๘ นาย นที ศรีประเสริฐ ช.๒๑
๓๔๙ นาย วชิร อยูสุรินทร กบร.กช.
๓๕๐ นาย ยุทธศาสตร ฉายาพัฒน ช.พัน.๒๐๑
๓๕๑ นาย อานนท มณีออน ช.พัน.๔๐๒
๓๕๒ นาย ชัชวาล ใจใหญ ช.พัน.๒๐๒
๓๕๓ นาย สมพร กุศลชวย ช.พัน.๓๐๒
๓๕๔ นาย เทอดเกียรติ สวัสดิ์ศรี ช.พัน.๒๐๑
๓๕๕ นาย วุฒินันท สุขนอก ช.พัน.๒๐๑
๓๕๖ นาย กิตติศักดิ์ หนูชัยแกว ช.๒๑
๓๕๗ นาย ไพโรจน เทพภิบาล กบร.กช.
๓๕๘ นาย ณัฐ ศรีเพ็ชร กบร.กช.
๓๕๙ นาย ภาคภูมิ เอ่ียมสอาด ช.รอย.๑๘
๓๖๐ นาย กิตติศักดิ์ เอมโอฐ พล.ช.
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๓๖๑ นาย ธรรมรัตน แชมสอาด กบร.กช.
๓๖๒ นาย อนุวัตร เทียมดวงแข กบร.กช.
๓๖๓ นาย ปญญา คามบุศย ช.พัน.๑๑๑
๓๖๔ นาย วรุตม พวงเงิน กบร.กช.
๓๖๕ นาย อิทธิพล ยังเจริญ พล.ช.
๓๖๖ นาย ธนัทภัทร สําเภาทอง ช.พัน.๙
๓๖๗ นาย ทวีทรัพย วารีวหา ช.๒๑
๓๖๘ นาย อลงกต ซินแซ รร.ช.กช.
๓๖๙ นาย สุรศักดิ์ ปะกําแหง ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๓๗๐ นาย กิตติพัฒน อุดมกัน ช.พัน.๙
๓๗๑ นาย คุณากร เพ็งรุง ช.พัน.๘
๓๗๒ นาย ประทีป บุญญบูรณ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๓๗๓ นาย เอกพล รูระวัง ช.พัน.๙
๓๗๔ นาย นัฐพล พงษเอม พล.พัฒนา ๓
๓๗๕ นาย อภิวัฒน สีน้าํเงิน กบร.กช.
๓๗๖ นาย ณัฐพล อินทนาคา ช.๑๑
๓๗๗ นาย สมประสงค เทศแกว ช.๑๑
๓๗๘ นาย ทศพล ยอดเพ็ชร กบร.กช.
๓๗๙ นาย ฐิติพงศ จันตรี ช.พัน.๕๑
๓๘๐ นาย ปรีชา บุญธรรม ช.พัน.๓๐๒
๓๘๑ นาย เจษฎาภรณ บุญศร กบร.กช.
๓๘๒ นาย ธนวัฒน งามเชย รร.ช.กช.
๓๘๓ นาย กิตติคุณ ฉายศรี กบร.กช.
๓๘๔ นาย พรชัย ชางเขียว ช.รอย.๑๘
๓๘๕ นาย อําพล มาดี กบร.กช.
๓๘๖ นาย ปวริศ ทองกอน กบร.กช.
๓๘๗ นาย ธนกร แตงรุง พัน.ช.กช.รอย.๑
๓๘๘ นาย เรวัต เกตุคง กบร.กช.
๓๘๙ นาย ปรีชา แยมขยาย ช.๒๑
๓๙๐ นาย กิตติศักดิ์ สมุหศิลป รร.ช.กช.
๓๙๑ นาย อาคม คํายอด พัน.ช.กช.รอย.๑
๓๙๒ นาย กฤษณพัฑฒน พรคํา กบร.กช.
๓๙๓ นาย อภิชาต แสงสวาง ช.รอย.๑๘
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๓๙๔ นาย ชัยทัศน ธรรมสุทธิ์ กบร.กช.
๓๙๕ นาย ไชยวัฒน สามบุญเท่ียง ช.รอย.๑๘
๓๙๖ นาย ศุภฤกษ พันธดิษฐ กบร.กช.
๓๙๗ นาย ศิฑล ศิลปวัฒนากิติ กบร.กช.
๓๙๘ นาย จักราวุธ ไมหอม ช.พัน.๖
๓๙๙ นาย นิรันดร เพาะนาไร ช.พัน.๓
๔๐๐ นาย วรวัฒ มายุรส ช.พัน.๓
๔๐๑ นาย ทวีศักดิ์ ศรีภูมิ ช.พัน.๑๑๑
๔๐๒ นาย จิรวัฒน สีทา ช.พัน.๓
๔๐๓ นาย สมัย บรรดาศักดิ์ ช.พัน.๓
๔๐๔ นาย พรมงคล แปนมูล ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๔๐๕ นาย ภานุวัช สนองนารถ ช.รอย.๑๘
๔๐๖ นาย อนุสิทธิ์ ลิ้นทอง ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๔๐๗ นาย อําพล ฉิมพาลี กบร.กช.
๔๐๘ นาย สถาพร บุญคํา ช.พัน.๑๑๑
๔๐๙ นาย อนันต โกศลยืน กบร.กช.
๔๑๐ นาย อํานาจ มะหาแกว ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๔๑๑ นาย ภูวดล ออนแกว กบร.กช.
๔๑๒ นาย กัมพล ธรรมเท่ียง ช.พัน.๒ รอ.
๔๑๓ นาย ณัฐพล เฟองไกรศรี กบร.กช.
๔๑๔ นาย เอนก นุชพันธ กบร.กช.
๔๑๕ นาย ไพฑูรย พิมพการ ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๔๑๖ นาย สุภาพ สาดเอ่ียม ช.รอย.๑๘
๔๑๗ นาย ศิวัสวพงศปกรณ แววบุตร กบร.กช.
๔๑๘ นาย วัชรพงษ ลายเงิน ช.พัน.๙
๔๑๙ นาย มนตรี สวนแกว บชร.๔
๔๒๐ นาย พงษปยะ ศรีรุง รร.ช.กช.
๔๒๑ นาย ศราวุฒิ ศรสุวรรณ ช.พัน.๖๐๒
๔๒๒ นาย ธีรวัฒน หิรัญวงษ กบร.กช.
๔๒๓ นาย ณัฐกาล พวงถ้าํ ช.พัน.๖๐๒
๔๒๔ นาย กอบโชค จิตตอารีย ช.พัน.๖๐๒
๔๒๕ นาย ณปราชญ เศียรอุน ช.พัน.๔๐๒
๔๒๖ นาย ภาณุวัฒน รัตนทอง ช.พัน.๔๐๒
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๔๒๗ นาย โกวิท วิเชียรรัตน ช.พัน.๔๐๒
๔๒๘ นาย ณัฐกานต สังขเนียม ช.พัน.๔๐๒
๔๒๙ นาย สมปราชญ สอนศรี ช.พัน.๓
๔๓๐ นาย ชิตชัย ใจหม่ัน ช.พัน.๖
๔๓๑ นาย เกียรติกุล ใหมพรหมมา ช.พัน.๒๐๑
๔๓๒ นาย ธนพล สงไข ช.พัน.๔๐๒
๔๓๓ นาย เอกรัตน เภสัชชา ช.๒๑
๔๓๔ นาย จีระพงษ วุนแปน ช.พัน.๔๐๒
๔๓๕ นาย นฤเบศร อนุศรี ช.พัน.๔๐๒
๔๓๖ นาย อนุชิต สมมาตร ช.พัน.๔๐๒
๔๓๗ นาย สวราชย ชวยเจริญ ช.พัน.๔๐๒
๔๓๘ นาย มงคล รามจันทร ช.พัน.๔๐๒
๔๓๙ นาย ณัฐกูล เทศเวช ช.รอย.๑๑๕
๔๔๐ นาย จิรวัฒน โอสถเจริญ ช.๒๑
๔๔๑ นาย ปณต สุปญญาบุตร ช.พัน.๓
๔๔๒ นาย วีระพันธุ แกนอินทร ช.พัน.๔๐๒
๔๔๓ นาย กฤษดา ปนมงคล พัน.ช.กช.รอย.๑
๔๔๔ นาย วันเฉลิม ม่ันคง พล.พัฒนา ๑
๔๔๕ นาย ศิริชัย สันทอง กบร.กช.
๔๔๖ นาย พิทักษ ปากหวาน กบร.กช.
๔๔๗ นาย นพพล กระตายทอง ช.๒๑
๔๔๘ นาย พงศธร แบงสวน ช.พัน.๔
๔๔๙ นาย เปรมอนันต พันดอน ช.พัน.๓๐๒
๔๕๐ นาย อัครพล นนนุศาสตร ช.พัน.๑ รอ.
๔๕๑ นาย ชัยณรงค เทพประสิทธิ์ ช.พัน.๔
๔๕๒ นาย ฤทธิไกร จันทรสุข ช.พัน.๔
๔๕๓ นาย บุญฤทธิ์ อินทรพิลา กบร.กช.
๔๕๔ นาย ไกรศักดิ์ ผายคําศรี ช.พัน.๒๐๒
๔๕๕ นาย ธีระชัย อันทะสาร ช.พัน.๒๐๒
๔๕๖ นาย ชัยชนะ บูรณะ ช.๒๑
๔๕๗ นาย รัชศักดิ์ อุบลเจริญ ช.รอย.๑๘
๔๕๘ นาย ธนวิชญ คํานะ ช.๓
๔๕๙ นาย สมชาย เจริญสุข ช.พัน.๘




