
กําหนดการสอบภาควิชาการ 
ใหผูที่มีสิทธิ์สอบภาควิชาการมาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้.- 
๑. สอบภาควิชาการ  ในวันที ่ ๒๙ ม.ค. ๕๙ 

- 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 สุจริตพงษ นอยโสภา ช.๑ รอ.
๒ นาย คุณากร มาเกิด ช.๑ รอ.
๓ นาย กมล มวงคลาย ช.พัน.๖๐๒
๔ นาย พงษพัฒน หลําเจริญ กบร.กช.
๕ นาย ณัฐภัทร ดีชัยยะ ช.๑ รอ.
๖ นาย ชนาธร ทยาสิน กบร.กช.
๗ นาย ภาณุ เพ็ชรนอย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๘ นาย กิตติ นาคปลื้ม กบร.กช.
๙ นาย วงศตระกูล พิมดี ช.๑ รอ.
๑๐ นาย พีรพล โพธิ์ทอง กบร.กช.
๑๑ นาย บุญมี ฉลาด ช.พัน.๖๐๒
๑๒ นาย โยธา สารินนท กบร.กช.
๑๓ นาย ไตรทศ แจงจิตร ช.พัน.๒๐๑
๑๔ นาย โยธิน สารินนท กบร.กช.
๑๕ นาย คณิตพัฒน แปงหอม ช.๑๑
๑๖ นาย นิพนธ สีหะนาม ช.๑๑
๑๗ นาย อัครเดช ชอนทอง ช.๑๑
๑๘ นาย วิวัฒน บุญไพศาลดิลก ช.๑๑
๑๙ นาย ชุมพล เกงกาจ ช.๑๑
๒๐ นาย วรุธ ดาวเรือง กบร.กช.
๒๑ นาย อาทิตย ปสันนาการ กบร.กช.
๒๒ นาย โชติวัฒน ดุริยะชีวิน กบร.กช.
๒๓ นาย เอกชัย โพธิ์ทอง ช.พัน.๖๐๒
๒๔ นาย สุเมธ สุขกระจาง กบร.กช.
๒๕ นาย ปยะวัฒน สมบัติวานุช กบร.กช.
๒๖ นาย อรรถพล ศรีสงค ช.๒๑
๒๗ นาย จิระพงศ ปริยเอกสุต กบร.กช.
๒๘ นาย กิตติธัช บุญชู ช.พัน.๕๑
๒๙ นาย รัตนเดช ไมสัก กบร.กช.
๓๐ นาย อาลักษณ คลายสุบรรณ กบร.กช.

บัญชีรายช่ือทหารกองหนุนผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกเปนนายทหารประทวน 
ในสวนกําลังรบ และสวนสนับสนุนการรบ เหลาทหารชาง

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ยศ - ชื่อ - สกุล
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๓๑ นาย สันติ มวงแชม กบร.กช.
๓๒ นาย วันชาติ สุขเถ่ือน กบร.กช.
๓๓ นาย รังสรรค สมานมิตร กบร.กช.
๓๔ นาย อภิวิชญ ขุนศิริมา กบร.กช.
๓๕ นาย สงกรานต บัวขาว ช.พัน.๖๐๒
๓๖ นาย ไพโรจน ดวงกนกพัฒน ช.พัน.๖๐๒
๓๗ นาย สัญญา สุวิทยศิริ ช.๒๑
๓๘ นาย พลวัฒน จันทรเพ็ญ พล.ช.
๓๙ นาย ธนวัฒน บุญมี กบร.กช.
๔๐ นาย สถิตคุณ อินทบาล พัน.ช.คมศ.
๔๑ นาย ฉัตรชัย สุวรรณกูล กบร.กช.
๔๒ นาย ธเนศพล แกวรักษ พล.ช.
๔๓ นาย เฉลิมพล สวนสุข รร.ช.กช.
๔๔ นาย ระวีชัย บุญเกตุ รร.ช.กช.
๔๕ นาย สาธิต นาคีสินธุ ช.พัน.๑๑๑
๔๖ นาย วันเฉลิม พาเทียม ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๔๗ นาย ณัทกร เคียงคู พล.ช.
๔๘ นาย อดิศร พหลแพทย ช.พัน.๖๐๒
๔๙ นาย พีรพล เพ่ิมสุข กบร.กช.
๕๐ นาย ประพันธ เต็มรัมย กบร.กช.
๕๑ นาย จิรายุทธ พุทธรักษา ช.พัน.๒๐๑
๕๒ นาย นพดล จันดา กบร.กช.
๕๓ นาย วัชรพล ผูกนอย กบร.กช.
๕๔ นาย บัณฑิต นาควงศ ช.พัน.๒๐๑
๕๕ นาย อรรถพร เจริญรักษ ช.รอย.๑๘
๕๖ นาย วุฒิชัย เพ็ญจันทร กบร.กช.
๕๗ นาย สมพร บุญโสม ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๕๘ นาย ภูวดล ออนแกว กบร.กช.
๕๙ นาย จิรศักดิ์ เติมคิด กบร.กช.
๖๐ นาย ณัฐพล ทองจันทร ช.๒๑
๖๑ นาย สิทธิพงษ เพชรในดงเย็น ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๖๒ นาย ธวัชชัย รัตโน กรม พัฒนา.๑
๖๓ นาย วรปรัชญ หาญละคร ช.๒๑



หมายเลขประจําตัวสอบ สังกัด หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล
๖๔ นาย ปญญา เพ็ญชัยวิทูร กบร.กช.
๖๕ นาย อนุกูล ทองสุข ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๖๖ นาย ทัศนัย บุตรศรี ช.พัน.๕๑
๖๗ นาย ปยพล บุญชมอย ช.พัน.๕๑
๖๘ นาย นัฐพล รุงศรี ช.พัน.๑๑๑
๖๙ นาย วัชรินทร เพ็ชรสีใส ช.พัน.๑๑๑
๗๐ นาย อิสระพงษ สุขสมบูรณ กบร.กช.
๗๑ นาย ประพันธ สังวาลยเพชร กบร.กช.
๗๒ นาย ตรีบดินท ภควัฒนคุณาสิน กบร.กช.
๗๓ นาย นรกฤษ ชุติภาสธนกุล ยย.ทบ.
๗๔ นาย อภิสิทธิ์ อนันตัง ช.พัน.๙
๗๕ นาย อนุพงษ กําไรงาม พัน.ช.คมศ
๗๖ นาย วิชิต จารินทร กบร.กช.
๗๗ นาย ธีระนัย สิงหเหยาะ กบร.กช.
๗๘ นาย ธนาพงศ อะละมาลา กบร.กช.
๗๙ นาย จีระวัฒน พวยเปน พล.พัฒนา ๑
๘๐ นาย วิชัย พรามอนงค กบร.กช.
๘๑ นาย โรจน พุดภูสา กบร.กช.
๘๒ นาย วุฒิพงศ อรามหนุน ช.๒๑
๘๓ นาย ธนกฤต อวมวงษ ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๘๔ นาย วุฒิศักดิ์ พิมพอักษร กบร.กช.
๘๕ นาย ธรรมรงค แสงศรี ช.พัน.๑๑๑
๘๖ นาย กิตินันท สังขทอง ช.พัน.๕๑
๘๗ นาย พงศกร สีนวล ช.๒๑
๘๘ นาย ปรีดิวัฒน พงศธนัตพร ช.พัน.๖
๘๙ นาย วัฒนา ออนปชชา ช.พัน.๖
๙๐ นาย ศํกดาพร เสนีวงศ ณ อยุธยา ช.พัน.๑๑๑
๙๑ นาย อภินันท สวางวงษ ช.รอย.๑๑๕
๙๒ นาย ธาตา เสือนุย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๙๓ นาย นพดล ประพันธพจน ช.พัน.๑๑๑
๙๔ นาย ออมทรัพย เสือโห ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๙๕ นาย ชลธี สุขสมบูรณ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๙๖ นาย สมศักดิ์ ปานเพ็ชร ช.๒๑
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๙๗ นาย ประสิทธิ์ หม่ันคํา ช.พัน.๖๐๒
๙๘ นาย ปราโมทย พิมผาสุด กบร.กช.
๙๙ นาย นนทวัช มวงนาพูล ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๐๐ นาย ยุทธนา อูขลิบ กบร.กช.
๑๐๑ นาย อภิสิทธิ์ อยูพัฒนา กบร.กช.
๑๐๒ นาย นิรุจน บุญคํา กบร.กช.
๑๐๓ นาย นิตินาถ พวกสันเทียะ ช.รอย.๑๑๕
๑๐๔ นาย วินัย นาคทอง ช.รอย.๑๑๕
๑๐๕ นาย ทิวากร วิลาวัลย ช.รอย.๑๑๕
๑๐๖ นาย ไกรสิทธิ์ หงสพัฒนชัย ช.รอย.๑๑๕
๑๐๗ นาย สถาพร พุทธาธร ช.รอย.๑๑๕
๑๐๘ นาย กิจจา เชื้อรอด ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๐๙ นาย สารินทร บุญธรรม กบร.กช.
๑๑๐ นาย ณัฐวัตร เลิศธาราธิคุณ กบร.กช.
๑๑๑ นาย ไพศาล แผนสุวรรณ ช.รอย.๑๑๕
๑๑๒ นาย ภาณวุฒน พูลทรัพย ช.รอย.๑๑๕
๑๑๓ นาย กิตติศักดิ์ คําปาน ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๑๔ นาย ธงไชย สมศรี กบร.กช.
๑๑๕ นาย ศราวุฒิ ประภาวะกา ช.พัน.๖๐๒
๑๑๖ นาย พีระพงษ ศรล้ํา ช.พัน.๖๐๒
๑๑๗ นาย วัชรพล ชางทอง ช.พัน.๑ รอ.
๑๑๘ นาย วรรณกิจ มุธุสิทธิ์ ช.พัน.๖
๑๑๙ นาย อานันต มังคะดารา ช.พัน.๘
๑๒๐ นาย สหรัฐ เพียรชนะ ช.พัน.๖
๑๒๑ นาย พชร วงคกระโซ ช.พัน.๙
๑๒๒ นาย รัชพล ศิริศาล ช.พัน.๖
๑๒๓ นาย วีรชน เจริญอาจ ช.พัน.๖
๑๒๔ นาย ศรชัย ภูมิขันธ ช.พัน.๖
๑๒๕ นาย อลงกรณ เสนีวงศ ณ อยุธยา ช.พัน.๕
๑๒๖ นาย อุมบุญ แดงประเสริฐ ช.รอย.๑๘
๑๒๗ นาย ฉัตรพิชัย เปลงเติม พล.ช.
๑๒๘ นาย อนุวัฒน สงศรีสุข ช.พัน.๖
๑๒๙ นาย รัตนพงษ เชาวระกํา ช.พัน.๖
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๑๓๐ นาย ณัฐวุฒิ อุประ ช.พัน.๖
๑๓๑ นาย อลงกรณ พรหมจันทร ช.พัน.๔๐๑
๑๓๒ นาย สราวุฒิ พรหมจันทร ช.พัน.๔๐๑
๑๓๓ นาย ภาณุพัฒน จันทรดาสุด กบร.กช.
๑๓๔ นาย ธีรยุทธ นุชสวาท ช.รอย.๑๘
๑๓๕ นาย อดิศร กิตติชัยสุภาพ ช.พัน.๑๑๑
๑๓๖ นาย ธนพล อนันตศักดิ์ธํารง พัน.ช.กช.รอย.๑
๑๓๗ นาย อดิสร มุสะกะ ช.พัน.๔๐๒
๑๓๘ นาย คาวี ศรีเจริญ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๓๙ นาย ขจรศักดิ์ ปาเวียง ช.พัน.๘
๑๔๐ นาย วุฒิปกรณ ทรัพยเงิน ช.๒๑
๑๔๑ นาย กลาณรงค แกวประเสริฐ กบร.กช.
๑๔๒ นาย บุลากร แยมรุง กบร.กช.
๑๔๓ นาย อานนท บุตรรักษ ช.พัน.๑๑๑
๑๔๔ นาย ภาดล อินทรกรุงเกา ช.พัน.๕๑
๑๔๕ นาย ธเนศ การะเกตุ ช.พัน.๑๑๑
๑๔๖ นาย ภาณุพงศ แกวเหลา ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๔๗ นาย ชัยณรงค เทพประสิทธิ์ ช.พัน.๔
๑๔๘ นาย สําราญ สุทธิ พล.ช.
๑๔๙ นาย พิพัฒน เพ็ญรส ช.พัน.๔
๑๕๐ นาย อภิรักษ ละมูลมอญ กบร.กช.
๑๕๑ นาย ณัฐธวัช วงศทอง ช.๒๑
๑๕๒ นาย กิตติศักดิ์ สสิโรจน กบร.กช.
๑๕๓ นาย ราชวัตร กองแกว ช.๑๑
๑๕๔ นาย เจนณรงค ทองนวล ช.พัน.๔๐๒
๑๕๕ นาย จักรพงศ สงศรีอินทร ยย.มทบ.๔๑
๑๕๖ นาย วิทยา สอาด ช.พัน.๔
๑๕๗ นาย พิษณุ บานเย็น ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๕๘ นาย ชัยณรงค โมกแกว ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๕๙ นาย ปณณกิชญ ธนิกกุล กบร.กช.
๑๖๐ นาย อภิวัฒน สุขนิยม ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๖๑ นาย สุชาครีย แสงพลเพชร กบร.กช.
๑๖๒ นาย ศิลปชัย หลาคํา ช.พัน.๖๐๒
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๑๖๓ นาย รัตนวุฒิ วุฒิรัตน ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๖๔ นาย ชาคริต จันที กบร.กช.
๑๖๕ นาย ประเสริฐ สินทะสา กบร.กช.
๑๖๖ นาย สุริยา เพ็งสอน กบร.กช.
๑๖๗ นาย รัตนพล กําจรเกียรติกุล กบร.กช.
๑๖๘ นาย สายชล แกวสอาด กบร.กช.
๑๖๙ นาย ภานุมาส พันธุจันทร กบร.กช.
๑๗๐ นาย ปรมินทร เขียนวารี ช.พัน.๔๐๒
๑๗๑ นาย วัชรพงษ อริยะจักร พล.พัฒนา ๓
๑๗๒ นาย พงษพีระ ไชยโยธา ช.พัน.๔๐๒
๑๗๓ นาย ภานุวัฒน ศรีจันทร กบร.กช.
๑๗๔ นาย ภาณุพงศ ชูเชิด ช.๒๑
๑๗๕ นาย เพทาย หนูดํา ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๑๗๖ นาย ณัฐวุฒิ สินทวี กบร.กช.
๑๗๗ นาย ณชพัฒน จันทวาท พล.ช.
๑๗๘ นาย ณัฐดนัย อํานวยพล พล.ช.
๑๗๙ นาย ประสพโชค เจริญศรี พล.ช.
๑๘๐ นาย จตุพล ปดคํา พล.ช.
๑๘๑ นาย จักรกฤษณ พุทธา กบร.กช.
๑๘๒ นาย กิตติศักดิ์ ถ่ินสําราญ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๑๘๓ นาย สุทธิพงษ ชนะศรี พล.ช.
๑๘๔ นาย ไชยา นกยุงทอง กบร.กช.
๑๘๕ นาย พงษสิทธิ์ วงษไทย ช.พัน.๑ รอ.
๑๘๖ นาย รณชัย แฝงฤทธิ์ ช.พัน.๑ รอ.
๑๘๗ นาย ณัฐพล อุบลกาญจน ช.พัน.๑ รอ.
๑๘๘ นาย ตุลย รอบรู ช.พัน.๑ รอ.
๑๘๙ นาย พงษอิศรา ปานาราช ช.พัน.๑ รอ.
๑๙๐ นาย ทัตพงษ สุขขีเจริญ ช.พัน.๑ รอ.
๑๙๑ นาย สิทธิชัย ดอนพิกุล ช.พัน.๑ รอ.
๑๙๒ นาย ศุภพัฒนพงศ หลีวิบูลย พล.ช.
๑๙๓ นาย สุรศักดิ์ ม่ังมีศรี กบร.กช.
๑๙๔ นาย วชิรพันธุ กัณรังษี ช.พัน.๑๑๑
๑๙๕ นาย ณรงค สนก่ิง ช.พัน.๑ รอ.
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๑๙๖ นาย ประจักษ แปนชอย กบร.กช.
๑๙๗ นาย อาทิตย มะดี กบร.กช.
๑๙๘ นาย ณัฏฐวรรษ ฟกสุวรรณ กบร.กช.
๑๙๙ นาย ศุภณัฐ ชางเพชร กบร.กช.
๒๐๐ นาย ภิญโญ ศักดิ์สังวร กบร.กช.
๒๐๑ นาย ณัฐวุฒิ ลิ้มม่ัง กบร.กช.
๒๐๒ นาย วสันต นราแกว กบร.กช.
๒๐๓ นาย วัชระ นาคสุทิน กบร.กช.
๒๐๔ นาย กมลชัย เอ่ียมทราย กบร.กช.
๒๐๕ นาย สิริพัฒน สมบูรณ กบร.กช.
๒๐๖ นาย วรยุทธ ไกรยา พล.พัฒนา ๓
๒๐๗ นาย เสกสรร ชมพระแกว กบร.กช.
๒๐๘ นาย สุพัฒน เพงพิศ ช.รอย.๑๑๕
๒๐๙ นาย กิตติศักดิ์ พ่ึงแจง กบร.กช.
๒๑๐ นาย อิทธิพล ยังเจริญ พล.ช.
๒๑๑ นาย ศรัญ ราชสิงโห กบร.กช.
๒๑๒ นาย อานนท รวดเร็ว พล.พัฒนา ๑
๒๑๓ นาย สุภรักษ พุทธวจนะ ช.พัน.๑๕
๒๑๔ นาย เอกราช บุญชุม ช.พัน.๑๕
๒๑๕ นาย พงศธนะ หมีสกุล พล.ช.
๒๑๖ นาย ศิวดล ไมดัด พล.ช.
๒๑๗ นาย จักรขุมา ดาวเรือง กบร.กช.
๒๑๘ นาย ไชยกร เข็มทอง พล.ช.
๒๑๙ นาย จาตุรงค คชสาร ช.พัน.๖๐๒
๒๒๐ นาย ยุทธยา โพเตียน ช.๑๑
๒๒๑ นาย อนุชา ทาวเครือ ช.๑๑
๒๒๒ นาย วิชสิทธิ์ มากสิน ช.๑๑
๒๒๓ นาย เกียรติศักดิ์ ผสมศรี ช.พัน.๑๑๑
๒๒๔ นาย เกรียงไกร เอ่ียมสุกใส ช.พัน.๑๑๑
๒๒๕ นาย ณัฐวุฒิ อุยฟก ช.พัน.๑๑๑
๒๒๖ นาย อุรธัญ สุใดวงศ ช.พัน.๑๑๑
๒๒๗ นาย พลากร สีสมบัติ ช.พัน.๑๑๑
๒๒๘ นาย อภิรักษ แจงวิถี กบร.กช.
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๒๒๙ นาย สมภพ แพงปอง ช.พัน.๑๑๑
๒๓๐ นาย อภิสิทธิ์ พลมุข ช.พัน.๑๑๑
๒๓๑ นาย พีรณัฐ สามศรีทอง ช.พัน.๑๑๑
๒๓๒ นาย จิราวัฒน ภูฉุน ช.พัน.๑๑๑
๒๓๓ นาย กฤษดา เรืองรังษี ช.พัน.๑๑๑
๒๓๔ นาย เจตน พิทยาพันธ ช.พัน.๑๑๑
๒๓๕ นาย ธวัฒนชัย สรอยทอง ช.พัน.๑๑๑
๒๓๖ นาย สวราชย ชวยเจริญ ช.พัน.๔๐๒
๒๓๗ นาย กฤตยชญ เถ่ือนแกว ช.พัน.๑๑๑
๒๓๘ นาย วิศรุต ฉายะยันต ช.๒๑
๒๓๙ นาย วิทยา ทองดอนยอด ช.๒๑
๒๔๐ นาย พงศกร ถาวรนันท ช.๒๑
๒๔๑ นาย สิทธิชัย เอ่ียมเกิด พล.ช.
๒๔๒ นาย นพคุณ ออนกูล ช.๒๑
๒๔๓ นาย ณัฐวุฒิ ทองคํา ช.๒๑
๒๔๔ นาย ปฏิภาณ ดีกุดเรือ ช.๑๑
๒๔๕ นาย ภาณุพงศ มหิทธิมงคล ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๒๔๖ นาย กฤษดา เผื่อนละมุด กบร.กช.
๒๔๗ นาย จักรกริช เอ่ียมใจดี กบร.กช.
๒๔๘ นาย ภัทราวุธ เจิมกลาง ช.พัน.๒๐๒
๒๔๙ นาย ศุภโชค แคลวเครือ ช.พัน.๕๑
๒๕๐ นาย กมณพิพัฒษ ลี้ไพโรจนธนา กบร.กช.
๒๕๑ นาย สุรพล สังขวรรณะ กบร.กช.
๒๕๒ นาย วรายุทธ โพธิชก กบร.กช.
๒๕๓ นาย ณัฐพงษ นิลชิต กบร.กช.
๒๕๔ นาย อลงกต ซินแซ รร.ช.กช.
๒๕๕ นาย ภาณุวัฒน ไมอยู ช.พัน.๖๐๒
๒๕๖ นาย ไพบูลย นาคใหม กบร.กช.
๒๕๗ นาย พิพิธ โสดาราม ช.พัน.๒ รอ.
๒๕๘ นาย กัมปนาท เหลาดี ช.พัน.๒๐๒
๒๕๙ นาย รุมรักษ เล็กซุง กบร.กช.
๒๖๐ นาย มนตรี เอ่ียมประเสริฐ กบร.กช.
๒๖๑ นาย วีระชัย เจือจาน ช.พัน.๘
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๒๖๒ นาย ศรัณย เปลี่ยนไพร ช.๒๑
๒๖๓ นาย วุฒิชัย มิตรมาก รร.ช.กช.
๒๖๔ นาย ทรงชัย บานบุรี รร.ช.กช.
๒๖๕ นาย อรรคเดช โตกําแพง ช.พัน.๘
๒๖๖ นาย อภิสิทธิ์ บุญมี ช.พัน.๘
๒๖๗ นาย อนุชา ผาลา กบร.กช.
๒๖๘ นาย จิรวัฒน พวงดอกไม กบร.กช.
๒๖๙ นาย ไพฑูรย พวงบุปผา ช.พัน.๖๐๒
๒๗๐ นาย ศรายุทธ นอยดี ช.พัน.๖๐๒
๒๗๑ นาย ชัยพร แกวยิ้ม ช.พัน.๖๐๒
๒๗๒ นาย ภาณุวัฒน ใจออน กบร.กช.
๒๗๓ นาย อรรถวุฒิ นนทกลิ่น ช.พัน.๖๐๒
๒๗๔ นาย กรกฎ กลอมดี ช.พัน.๖๐๒
๒๗๕ นาย โสภณ มวงมณี ช.พัน.๖๐๒
๒๗๖ นาย อาทิตย ลําเภา ช.พัน.๖๐๒
๒๗๗ นาย โชคชัย กิตติเสนาชัย ช.พัน.๖๐๒
๒๗๘ นาย สหรัฐ แตงจันทร ช.พัน.๖๐๒
๒๗๙ นาย กันทรากร ทรัพยพะนะ ช.พัน.๖๐๒
๒๘๐ นาย เชาวภัทร จิรังรักษวัฒนา ช.พัน.๖๐๒
๒๘๑ นาย ศตวรรษ ศรีอัมพร ช.พัน.๖๐๒
๒๘๒ นาย ภีมวัฒน นกดารา ช.พัน.๖๐๒
๒๘๓ นาย วสินธิ์ นามสา ยย.ทบ.
๒๘๔ นาย ธนา จิตคํ่าคูณ ช.พัน.๑๑๑
๒๘๕ นาย อิศรา รัตนจันทร กบร.กช.
๒๘๖ นาย ธนพัฒน รัตนโชติ ช.พัน.๖๐๒
๒๘๗ นาย ปารุสก ดีสุดใจ ช.พัน.๖๐๒
๒๘๘ นาย นฤเบศ โสมโสรส พัน.ช.คมศ
๒๘๙ นาย อนันต จงใจภักดิ์ พัน.ช.คมศ
๒๙๐ นาย ปริญญา อินศวร พัน.ช.คมศ
๒๙๑ นาย คมกริช มุสิกบัณฑิตย พัน.ช.คมศ
๒๙๒ นาย ศิริธนากร ศรีสุดา พัน.ช.คมศ
๒๙๓ นาย กิตติคุณ สิงหศรีกาญจน ช.พัน.๖๐๒
๒๙๔ นาย นพกร อํามฤครัตน ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.



หมายเลขประจําตัวสอบ สังกัด หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล
๒๙๕ นาย พงศเทพ จั่นฮวบ พัน.ช.คมศ
๒๙๖ นาย ณัฐพล โพธิชัยเลิศ ช.๒๑
๒๙๗ นาย อรรภพล กาญจนกุล ช.๒๑
๒๙๘ นาย ธนภัทร เกษศรี ช.๒๑
๒๙๙ นาย กันตพัฒน ศาตรเวช พัน.ช.คมศ.
๓๐๐ นาย วิทยา บิดาเกิด พล.ช.
๓๐๑ นาย กฤษณพงศ ธิสมบูรณ ช.พัน.๓๐๒
๓๐๒ นาย ธีรพงษ ยิ้มรักษา ช.รอย.๑๔
๓๐๓ นาย จตุพร บุญเติม ช.รอย.๑๔
๓๐๔ นาย อนุชา คํายะรัตน ช.พัน.๖๐๒
๓๐๕ นาย ณัฐพงษ โกษาจันทร ช.พัน.๓๐๒
๓๐๖ นาย ปยะพงษ ศานติกาญจน ช.รอย.๑๔
๓๐๗ นาย ศราวุธ เงารส ช.พัน.๓๐๒
๓๐๘ นาย วีระยุทธ ภูคํา ช.พัน.๓๐๒
๓๐๙ นาย เจตกฤษณ บัวงาม ช.พัน.๓๐๒
๓๑๐ นาย ภูวฎล จันทรรอด กบร.กช.
๓๑๑ นาย ชินราช เสืองามเอ่ียม ช.รอย.๑๔
๓๑๒ นาย เสกสรร ชํานาญปา ช.รอย.๑๔
๓๑๓ นาย อนุสรณ กุลทนาวงษ ช.รอย.๑๔
๓๑๔ นาย สุทธิพงษ ระหงษ ช.พัน.๖
๓๑๕ นาย จักรี บุตรดี กบร.กช.
๓๑๖ นาย ธนชาติ กาศอุดม กบร.กช.
๓๑๗ นาย ภานุวัฒน ประทุม ช.พัน.๓๐๒
๓๑๘ นาย สมชาย พรมเมือง ช.พัน.๓๐๒
๓๑๙ นาย วรันตพงษ เครือเหมย ช.พัน.๓๐๒
๓๒๐ นาย เอกพัน เผาฤทธิ์ ช.พัน.๓๐๒
๓๒๑ นาย กิตติทัต เกตสุระ ช.พัน.๓๐๒
๓๒๒ นาย ตอ เสร็จกิจดี รร.ช.กช.
๓๒๓ นาย ชัยยันต สุริวรรณ กบร.กช.
๓๒๔ นาย กันตธร แกวกระจาง ช.พัน.๑ รอ.
๓๒๕ นาย จตุรพัฒน สําราญฤกษ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๓๒๖ นาย รักษิต ตันหลง ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๓๒๗ นาย สุรณัฐ บัตรมาก ช.พัน.๒ รอ.
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๓๒๘ นาย ดิฐนันท บุญมาก ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๓๒๙ นาย ศุภโชค แสงสวาง ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๓๓๐ นาย ทัตดนัย ภูปากน้ํา ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๓๓๑ นาย สุรเชษฐ ไวยเนตร ช.๒๑
๓๓๒ นาย ธาริน เอ่ียมโต พัน.ช.คมศ.
๓๓๓ นาย ไตรภพ เย็นจิต ช.๒๑
๓๓๔ นาย กฤตนัย บุญธรรม กบร.กช.
๓๓๕ นาย กฤษณ ศรพาณิชย ช.พัน.๔๐๑
๓๓๖ นาย ธนภูมิ พานุช ช.พัน.๒๐๒
๓๓๗ นาย มงคล รามจันทร ช.พัน.๔๐๒
๓๓๘ นาย ธนภัทร ไวดาบ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๓๓๙ นาย สันติสุข ทองจันทร ช.พัน.๔๐๑
๓๔๐ นาย คฑาธร ขันธแกว รร.ช.กช.
๓๔๑ นาย ปฏิภาณ สโมสร ช.พัน.๔๐๒
๓๔๒ นาย ศราวุฒิ ศรีสวาง กบร.กช.
๓๔๓ นาย วรากร คลายเคลื่อน กบร.กช.
๓๔๔ นาย อินธนินท มะยุเรศ ช.พัน.๕๑
๓๔๕ นาย ศตวรรษ ชํานาญกิจ ช.พัน.๕๑
๓๔๖ นาย พริษฐ อินทรตุน ช.พัน.๕๑
๓๔๗ นาย เสริมชัย จันทรมโน ช.พัน.๕๑
๓๔๘ นาย รัชตะ บึ้งซาย ช.พัน.๕๑
๓๔๙ นาย รังสรรค อุบลธรรม ช.พัน.๕๑
๓๕๐ นาย ประสิทธิ์ อินกระเสม ช.พัน.๕๑
๓๕๑ นาย วิษณุ สามกองงาม ช.พัน.๕๑
๓๕๒ นาย นเรศ พักเพียง ช.พัน.๕๑
๓๕๓ นาย ฐิติวัสส เอ่ียมศิริ ช.พัน.๕๑
๓๕๔ นาย ศักดิ์สิทธิ์ สายสูง ช.พัน.๕๑
๓๕๕ นาย วรพล อรรถสิทธิ์ ช.พัน.๕๑
๓๕๖ นาย วัฒนา เวชประสิทธิ์ ช.พัน.๕๑
๓๕๗ นาย เอกลักษณ เลี้ยงฤทัย ช.๒๑
๓๕๘ นาย สุวัฒน ทับทิม กบร.กช.
๓๕๙ นาย สุนทร บุญกลิ่น ช.พัน.๕๑
๓๖๐ นาย ปรัชญา ภูมิอักโข กบร.กช.
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๓๖๑ นาย ฐานุพงศ พรอัครพูนศรี ช.๒๑
๓๖๒ นาย วรพจน เหลืองภุมรัตน กบร.กช.
๓๖๓ นาย ธงชัย พัฒนเจริญ ช.๒๑
๓๖๔ นาย พีระฉัตร แผนสมบูรณ กชฝ.กช.
๓๖๕ นาย กรนุวัฒน อยูเชื้อ ช.๒๑
๓๖๖ นาย ณัฐพงศ จิตรเท่ียง กบร.กช.
๓๖๗ นาย มีศักดิ์ ศรีบุปผา ช.พัน.๕๑
๓๖๘ นาย สุขเกษม สุนทร กบร.กช.
๓๖๙ นาย ศราวุธ แกวยิ่งโยชน ช.๒๑
๓๗๐ นาย ชาญวิทย คําสุข ช.พัน.๑๑๑
๓๗๑ นาย ภุชงค จุยนิ่ม กบร.กช.
๓๗๒ นาย อนุรักษ ศรีอุปถัม กบร.กช.
๓๗๓ นาย จักรกิรช แกวคําสอน ช.พัน.๖
๓๗๔ นาย อารี แจงขัน ช.๑ รอ.
๓๗๕ นาย ราชศาสตร ณรงคเลิศฤทธิ์ พล.ช.
๓๗๖ นาย เทวัญ ฉิมเล็ก ช.๑ รอ.
๓๗๗ นาย วิชชุกร แกวศรีออน ช.พัน.๑๕
๓๗๘ นาย ธนชัย ศรีชมภู ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๓๗๙ นาย ณัฐดนย เลิศธนอภิวงศ ช.๑ รอ.
๓๘๐ นาย วิวัฒน สินประเสริฐ ช.พัน.๘
๓๘๑ นาย กิตติศักดิ์ เอมโอฐ พล.ช.
๓๘๒ นาย วรวุฒิ ทรัพยอรามดี
๓๘๓ นาย วรพจน เพชรศรี ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๓๘๔ นาย อานนท มณีวิหค กบร.กช.
๓๘๕ นาย ธนพล คนงาน ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๓๘๖ นาย ปรัชญา ปานสมุทร
๓๘๗ นาย รณพร เงินพุม กบร.กช.
๓๘๘ นาย ปราการ บัวแพง ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๓๘๙ นาย อนนต ประคําสี ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๓๙๐ นาย พงศกร หมอมทา กบร.กช.
๓๙๑ นาย อดิรุจ ชาตะวิทยากูล ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๓๙๒ นาย สมโภชน โสม่ิงมี ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๓๙๓ นาย ธนานนท นุชรักษา กบร.กช.
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๓๙๔ นาย ธีรวัฒน ลิ้มติ้ว ช.พัน.๕๑
๓๙๕ นาย อภิวัฒน จันทรทอง กบร.กช.
๓๙๖ นาย กฤษณะ นอยกําแพง กบร.กช.
๓๙๗ นาย ปวริศ ทองกอน กบร.กช.
๓๙๘ นาย วันชัย เชิงกล กบร.กช.
๓๙๙ นาย จักรกฤษ ชลบุตร กบร.กช.
๔๐๐ นาย เจษฎา วางวัน กบร.กช.
๔๐๑ นาย ปยทัศน มียา กบร.กช.
๔๐๒ นาย ชยณัฐ กาญจนพิบูลย กบร.กช.
๔๐๓ นาย ชวลิต บุญเลิศ ช.๒๑
๔๐๔ นาย พีระพงษ จันทรมน ช.พัน.๘
๔๐๕ นาย สรรคพจน พวงพยัคฆ ช.พัน.๙
๔๐๖ นาย ธีรพันธ ศรีคะ ช.พัน.๔๐๒
๔๐๗ นาย ณัฐพล กิตธารเมธี ช.๒๑
๔๐๘ นาย กิติศักดิ์ ประจวบวัน ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๔๐๙ นาย ฉัตรเพชร เทอดคุณ ช.๒๑
๔๑๐ นาย บุณณพัฒน พิพัฒนกลกานดา พล.พัฒนา ๑
๔๑๑ นาย โสภณ โกวิฬาร พล.พัฒนา ๑
๔๑๒ นาย วิโรจน พ่ึงเสือ พล.พัฒนา ๑
๔๑๓ นาย ศุภฤกษ ทองปยวัฒน พล.พัฒนา ๑
๔๑๔ นาย ธนากร สระทองปอม ช.รอย.๑๘
๔๑๕ นาย ชนานนท เกษวงศรอต ช.รอย.๑๘
๔๑๖ นาย คมกฤษ โคฮุด ช.รอย.๑๘
๔๑๗ นาย วรชาติ วรรณวงษ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๔๑๘ นาย ณัฐพงษ เขียวแพร กบร.กช.
๔๑๙ นาย จักรพันธุ ชมภูพันธ ช.พัน.๑๑๑
๔๒๐ นาย กรกฏ ลิ้นเปลง กบร.กช.
๔๒๑ นาย ธนวิน ศรีชัยนาท รอย.ช.คมบ.
๔๒๒ นาย นาวิน นิทาน ช.๒๑
๔๒๓ นาย ประสิทธิ์ ทรัพยคงเจริญ พัน.ช.คมศ.
๔๒๔ นาย เทวา ชื่นชูกลิ่น กบร.กช.
๔๒๕ นาย รัชชานนท นิลเลี่ยม ช.๒๑
๔๒๖ นาย ชาตรี เทพสะพันธ ช.๒๑
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๔๒๗ นาย สิริ วงษวิลัย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๔๒๘ นาย ธัญวิทย สิทธิสร ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๔๒๙ นาย ธนพล ถนัดคา กบร.กช.
๔๓๐ นาย ครุฑชงค อินทรเดช พัน.ช.คมศ.
๔๓๑ นาย นิรุจ เพงไทร กบร.กช.
๔๓๒ นาย อรรถพล สิขะเจริญ ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๔๓๓ นาย อนุพงษ ชุมบัว รร.ช.กช.
๔๓๔ นาย รัตนโชติ แตงจันทึก รร.ช.กช.
๔๓๕ นาย สมเกียรติ หวังวิมาน รร.ช.กช.
๔๓๖ นาย ธัญญารักษ ศรีสุข รร.ช.กช.
๔๓๗ นาย วสันต ชมภูพันธ กบร.กช.
๔๓๘ นาย สหวัฒน หงษอินทร ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๔๓๙ นาย สุชาติ สมผล กบร.กช.
๔๔๐ นาย นราธร คําใจดี พล.ช.
๔๔๑ นาย ภัทราวุธ คุณชน ช.พัน.๕
๔๔๒ นาย ภาณุพงษ แกวเพ็ง ช.พัน.๕
๔๔๓ นาย พงศกร รักษศรีทอง ช.พัน.๕
๔๔๔ นาย ธีรวุฒิ อําลอย ช.พัน.๕
๔๔๕ นาย ธนชัย แกวแพ็ชร ช.พัน.๕
๔๔๖ นาย เอกพล ไมหมาด ช.พัน.๕
๔๔๗ นาย บุรินทร เกตุมี พล.พัฒนา ๓
๔๔๘ นาย ภาณุวิชญ เจตนากุล ช.พัน.๔๐๒
๔๔๙ นาย องอาจ แสวงรุจิธรรม พล.พัฒนา ๓ 
๔๕๐ นาย ธนานนท ลําเจริญ พล.พัฒนา ๓
๔๕๑ นาย ชาญณรงค ยังเพ็ง พล.พัฒนา
๔๕๒ นาย ศุภชัย วงศสงคราม ช.๒
๔๕๓ นาย ณัฐพร มุสิกะชาติ ช.พัน.๔๐๑
๔๕๔ นาย นภดล หนูดํา ช.พัน.๔๐๑
๔๕๕ นาย ธนานพ แขกกาฬ ช.พัน.๔๐๑
๔๕๖ นาย นัฐพงศ ราชบวร ช.พัน.๔๐๑
๔๕๗ นาย ปยณัฐ อินทรมณี พัน.ช.คมศ.
๔๕๘ นาย มนตรี สามภูศรี ช.รอย.๑๘
๔๕๙ นาย ภาคภูมิ แสงดิษฐ ช.๒๑
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๔๖๐ นาย คมกริช คงแกว ช.พัน.๔๐๒
๔๖๑ นาย วีรธัญญ กลัดพู พล.พํฒนา ๑
๔๖๒ นาย เฉลิมรัฐ โพธิ์พันธ พัน.ช.กช.รอย.๑
๔๖๓ นาย กิตติภัท ปุณกะบุตร พัน.ช.กช.รอย.๑
๔๖๔ นาย คมสัน ประเสริฐศรี พัน.ช.กช.รอย.๑
๔๖๕ นาย พศวีร มินศิริ ช.พัน.๙
๔๖๖ นาย ณัชพล แยมพงษ ช.พัน.๙
๔๖๗ นาย ทรงชัย ทัศจันดา ช.พัน.๓
๔๖๘ นาย อัยพล ยอดพิมาย ช.พัน.๙
๔๖๙ นาย ประกาศิต ทองชัย .ช.พัน.๓
๔๗๐ นาย จรูญศักดิ์ ขาวขํา ช.พัน.๓
๔๗๑ นาย ทรงพล ชนูนันท ช.พัน.๓
๔๗๒ นาย วสันต งามดี ช.พัน.๓
๔๗๓ นาย สัญญา นาศรี ช.พัน.๓
๔๗๔ นาย เกียรติศักดิ์ แซเต็ง ช.พัน.๓
๔๗๕ นาย วิจิตรศิลป อุดมพล ช.พัน.๓
๔๗๖ นาย ณัฐพงษ บุญจันทร ช.พัน.๓
๔๗๗ นาย พสุธา ภูมิบุญเจริญ พัน.ช.กช. รอย.๑
๔๗๘ นาย สุรเดช วงศมาก ช.พัน.๑๕
๔๗๙ นาย อิทธิพงศ สุวรรณนําปน ช.พัน.๑๕
๔๘๐ นาย รัตนศักดิ์ แสงเดือน พัน.ช.กช. รอย.๑
๔๘๑ นาย ศักดิ์ชัย แสงเดือน พัน.ช.กช. รอย.๑
๔๘๒ นาย ปฐมพร เชื่องชาง ช.พัน.๑๕
๔๘๓ นาย พนมกร นุนเกลี้ยง ช.พัน.๑๕
๔๘๔ นาย ธีระพัฒน ผาสุข ช.พัน.๑๕
๔๘๕ นาย ชลทัศน ทองประพันธ ช.พัน.๑๕
๔๘๖ นาย อนิรุจธิ์ ชุมทอง ช.พัน.๑๕
๔๘๗ นาย ธันวา นอยกาญจนะ พัน.ช.กช. รอย.๑
๔๘๘ นาย ธนิต กรัดเฉยดี ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๔๘๙ นาย ธีรยุทธ สงแสง ช.พัน.๔๐๒
๔๙๐ นาย ณรงคฤทธิ์ จันก่ิงทอง ช.พัน.๔๐๒
๔๙๑ นาย อภิชัย ชนะชนม ช.พัน.๔๐๒
๔๙๒ นาย นพพร สมมาตร ช.พัน.๔๐๒
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๔๙๓ นาย ดนัย คงออน ช.พัน.๔๐๒
๔๙๔ นาย บีลาน จอหวัง ช.พัน.๔๐๒
๔๙๕ นาย วีรพงศ ฮุมโฮม ช.พัน.๒๐๑
๔๙๖ นาย รัฐพล แซตั๊น ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๔๙๗ นาย กรกต ดอกชะเอม รร.ช.กช.
๔๙๘ นาย ธนพล หนูหา พัน.บร.กบร.กช.
๔๙๙ นาย นฤเบศร ชางแกว พัน.บร.กบร.กช.
๕๐๐ นาย ศราวุฒิ พุทธจันทร ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๕๐๑ นาย ภาคิน เกิดสมบุญ กรม พัฒนา ๑
๕๐๒ นาย ศิริวัฒน ฤทธิ์อราม พัน.บร.กบร.กช.
๕๐๓ นาย เจษฎา ธนารุจนันท ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๕๐๔ นาย วิษณุ หัสเดชา พัน.บร.กบร.กช.
๕๐๕ นาย สมพร ชํานาญกุล ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.
๕๐๖ นาย ภูมิภาค พูลเพ่ิม ช.พัน.๑๑๑
๕๐๗ นาย วีรพล ชิงชัย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๕๐๘ นาย ทศพล อินทนันท ช.๒๑
๕๐๙ นาย ชัยชนะ บูรณะ ช.๒๑
๕๑๐ นาย นนทวัฒน อรุณมณี พัน.บร.กบร.กช.
๕๑๑ นาย คมสรรพ จิอู ช.พัน.๘
๕๑๒ นาย นรินทร แอดํา ช.พัน.๒ รอ.
๕๑๓ นาย อนุชา เคหา ช.๒๑
๕๑๔ นาย สุรทัย พุฒหอม ช.พัน.๒ รอ.
๕๑๕ นาย วรุฒ องกรุต ช.พัน.๔
๕๑๖ นาย วิทยา มนตรีกุล ณ อยุธยา ช.พัน.๒ รอ.
๕๑๗ นาย ภาณุมาศ ใจฉลาด ช.พัน.๒ รอ.
๕๑๘ นาย จักรกฤษณ ศิริแกว ช.พัน.๒ รอ.
๕๑๙ นาย ธิติวุฒิ มีสุข ช.พัน.๒ รอ.
๕๒๐ นาย วัฒนชัย บุญวิบูลวัฒน ช.พัน.๒ รอ.
๕๒๑ นาย วัชรพงษ โทนแจง ช.พัน.๒ รอ.
๕๒๒ นาย พงศธร ธรรมนิยา ช.พัน.๒ รอ.
๕๒๓ นาย สหภาพ โททุมพล ช.พัน.๒ รอ.
๕๒๔ นาย อานุภาพ ศรีเจริญรักษ ช.พัน.๒ รอ.
๕๒๕ นาย ณัฐวัชร จิโนบัว ช.๓



หมายเลขประจําตัวสอบ สังกัด หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล
๕๒๖ นาย สุรารักษ พระกํ่า ช.๓
๕๒๗ นาย สุกฤต นงคคลาย ช.พัน.๔
๕๒๘ นาย พงษเพ็ญ เหมเปา พัน.บร.กบร.กช.
๕๒๙ นาย เจตนพงษ วงคไชย ช.พัน.๔
๕๓๐ นาย วรุต ทิพยอาสน ช.พัน.๔
๕๓๑ นาย อธิบดี วงศขันคํา ช.พัน.๔
๕๓๒ นาย พลวัต แกวประภา ช.พัน.๔
๕๓๓ นาย วสันต กัณทะวงศ ช.พัน.๔
๕๓๔ นาย พเยาว แปงเนียม ช.พัน.๖๐๒
๕๓๕ นาย ราชศักดิ์ บุญเลิศ ช.พัน.๖๐๒
๕๓๖ นาย จิติกรณ เทียมเมฆ ช.พัน.๘
๕๓๗ นาย พงศธร พุทธิมา ช.พัน.๔
๕๓๘ นาย ฐนกร ไกรเนตร ช.พัน.๔
๕๓๙ นาย ชวลิต เบาแดง ช.พัน.๘
๕๔๐ นาย ศิลาวุฒิ แกวคํา พัน.บร.กบร.กช.
๕๔๑ นาย ประชา กระดังงา ช.พัน.๑๑๑
๕๔๒ นาย สานิตย หลวงแสนเชือก ช.พัน.๘
๕๔๓ นาย ธรรมศักดิ์ แสวงศิษ ช.๑๑
๕๔๔ นาย สุริยา สรเดช ช.พัน.๔
๕๔๕ นาย อมรพันธ กล่ําเจริญ ช.พัน.๘
๕๔๖ นาย เชษฐา สนสรอย ช.พัน.๘
๕๔๗ นาย สิทธา รอดเครือทอง รร.ช.กช.
๕๔๘ นาย ภาณุพันธ กล่ํากลิ่น ช.พัน.๘
๕๔๙ นาย ณัฐพงษ สอนนอย ช.พัน.๘
๕๕๐ นาย วัชรินทร ชัยเจริญ ช.พัน.๔๐๒
๕๕๑ นาย วาสุเทพ สังขเงิน ช.รอย.๑๘
๕๕๒ นาง ศราวุธ พุมไสว ช.พัน.๘
๕๕๓ นาย จักรพงษ โนนหิน ช.พัน.๘
๕๕๔ นาย นิคม มะโนชัย ช.พัน.๘
๕๕๕ นาย พิมาย ทองมล ช.พัน.๘
๕๕๖ นาย จิณณวัตร ทองจีน ช.พัน.๘
๕๕๗ นาย กีรกิตติ์ เหมบุรุษ ช.พัน.๘
๕๕๘ นาย ธนพล จันทรหยวก ช.พัน.๘
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๕๕๙ นาย วันชัย ศิรินทร ช.๓
๕๖๐ นาย ชิษณุพงศ กองจา ช.๓
๕๖๑ นาย พิษณุ คําแสน ช.๓
๕๖๒ นาย ยงยุทธ พินทา ช.พัน.๒๐๑
๕๖๓ นาย เจนณรงค ชนะพรม ช.พัน.๒๐๑
๕๖๔ นาย พงศธร นามบุตร ช.พัน.๒๐๑
๕๖๕ นาย ฉัตรชัย จันทะเลิศ ช.พัน.๒๐๑
๕๖๖ นาย ธันวา โสสีดา ช.พัน.๕
๕๖๗ นาย อภิชาติ ปากหวาน ช.พัน.๕
๕๖๘ นาย ชิษณุพงศ ทองขาว ช.พัน.๕
๕๖๙ นาย ประพันธ นิ่มนวล ช.พัน.๕
๕๗๐ นาย สุทธิรัก จันทะระ ช.พัน.๔๐๑
๕๗๑ นาย ทัศนพล คลื่นประเสริฐ พัน.บร.กบร.กช.
๕๗๒ นาย อมรเทพ แผลงงาม ช.พัน.๖
๕๗๓ นาย พรชัย วีระบัน ช.พัน.๖
๕๗๔ นาย จักรินทร มนชะติน ช.พัน.๕
๕๗๕ นาย อรรถพล สังขโชติ ช.พัน.๕
๕๗๖ นาย นพพร จารุตันติ์ ช.พัน.๕
๕๗๗ นาย ศุภากร ราชเพียแกว ช.๓
๕๗๘ นาย นครินทร ตะพันธ ช.๓
๕๗๙ นาย กฤชดา เขียวพุฒ ช.๓
๕๘๐ นาย อรรถพล อินทะชัย ช.๓
๕๘๑ นาย สุคนธ แวนกลาง ช.พัน.๒๐๒
๕๘๒ นาย เจษฎา สื่อกลาง ช.พัน.๒๐๒
๕๘๓ นาย สมประสงค เทศแกว ช.๑๑
๕๘๔ นาย บุญศักดิ์ สินสิวะมงคล รร.ช.กช.
๕๘๕ นาย วีรยุทธ พงษทรัพย ช.พัน.๔๐๑
๕๘๖ นาย ธีรวัฒน ขวดแกว ช.พัน.๔๐๑
๕๘๗ นาย ฉัตรชัย เก็มกาแมน รร.ช.กช.
๕๘๘ นาย ธนกร จงวิไลเกษม ช.พัน.๔๐๒
๕๘๙ นาย ณรงคเดช จันทรจูด ช.พัน.๔๐๑
๕๙๐ นาย อาทิตย ศรีธรรมราช ช.พัน.๔๐๒
๕๙๑ นาย อภิสิทธิ์ หลีมานัน ช.พัน.๔๐๑
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๕๙๒ นาย ณัชพล ขวบสูงเนิน รร.ช.กช.
๕๙๓ นาย ภัทรกร คงทอง ช.พัน.๔๐๒
๕๙๔ นาย ธนวัฒน แสงเกิด ช.พัน.๔๐๒
๕๙๕ นาย ปรัชญา รอดภาษา ช.พัน.๔๐๒
๕๙๖ นาย ณัฐกานต สังขเนียม ช.พัน.๔๐๒
๕๙๗ นาย กฤษฎา มุทุกัน ช.พัน.๔
๕๙๘ นาย วีรยุทธ จันวนา ช.พัน.๔๐๒
๕๙๙ นาย พัสกร หนูเสน ช.พัน.๔๐๑
๖๐๐ นาย ทรงกลด ชัยอภิชฌา กบร.กช.
๖๐๑ นาย นัธทวัฒน คํานะ ช.๓
๖๐๒ นาย ธนดล รัตนบํารุง ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
๖๐๓ นาย องอาจ รอดมาก ช.๑๑
๖๐๔ นาย ราเชด เส็มหมาน ช.พัน.๔๐๒
๖๐๕ นาย โกมล สุขใส กบร.กช.
๖๐๖ นาย สุทิวัส ดวงจันทร กบร.กช.
๖๐๗ นาย พรรษา พลับจีน กบร.กช.
๖๐๘ นาย ธงชัย ชูสําริด ช.พัน.๘
๖๐๙ นาย ดนัยภพ ใบบัว กบร.กช.
๖๑๐ นาย จักรพัทร วัดพวง กบร.กช.
๖๑๑ นาย วรพล อัญมณีเจริญ กบร.กช.


