


หมายเลข
ประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑๐๐๑ นาย พงศกร จันทะ
๑๐๐๒ นาย ธิติ แกวสีโวย
๑๐๐๓ นาย อิสระพงศ พงสารี
๑๐๐๔ นาย ปฐวี แกวมูล
๑๐๐๕ นาย ณัฐวุฒิ หาดแกว
๑๐๐๖ นาย รพี สังขแกว
๑๐๐๗ นาย กิตติศักดิ์ พึ่งแจง
๑๐๐๘ นาย อติพัทธ โตะทอง
๑๐๐๙ นาย ปยุต สุดสมัย
๑๐๑๐ นาย โสภณ รุงเรือง
๑๐๑๑ นาย ชานุเดช กันหา
๑๐๑๒ นาย กิตติภณ ปริญญากร
๑๐๑๓ นาย วัชร นาเครือ
๑๐๑๔ นาย พลวัฒน จันทรเพ็ญ
๑๐๑๕ นาย ธนพล ตรรกชูวงศ
๑๐๑๖ นาย พงศกร อุมประโคน
๑๐๑๗ นาย วุฒินันท ไรสูงเนิน
๑๐๑๘ นาย ยุทธนา เยี่ยมทรงค
๑๐๑๙ นาย อรรถพล มั่นแกว
๑๐๒๐ นาย ศูภณัฐ สมศักดิ์
๑๐๒๑ นาย วัชรพล แกวเสน
๑๐๒๒ นาย ณัฐวุฒิ พวงสุวรรณ
๑๐๒๓ นาย จักริน ไกรเพ็ชร
๑๐๒๔ นาย อดิศร ปุยงาม
๑๐๒๕ นาย ธีรพงษ พรหมเกิด
๑๐๒๖ นาย แสงสุรีย แสงพิทักษ

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ตําแหนง ชางกล

บัญชีรายช่ือทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ
ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)
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๑๐๒๗ นาย พีระพล บุญหลา
๑๐๒๘ นาย ธงชัย สุขอราม
๑๐๒๙ นาย อภิวิชย ขุนศิริมา
๑๐๓๐ นาย พศวีร มินศิริ
๑๐๓๑ นาย ชยทัต สวนพานิชย
๑๐๓๒ นาย ฤทธิศักดิ์ แสนคําพิงค
๑๐๓๓ นาย อานนท บุตรรักษ
๑๐๓๔ นาย สิริวัฒน ออนศรี
๑๐๓๕ นาย อดิเทพ พลฉิม
๑๐๓๖ นาย ชุติพงษ โกสิงห
๑๐๓๗ นาย จักรกฤษณ เน่ืองแกว
๑๐๓๘ นาย ธนพล ถนอมผิว
๑๐๓๙ นาย โกเมศ แยมพยุง
๑๐๔๐ นาย กิตติพงษ ไชยรินทร
๑๐๔๑ นาย วีระชัย เจือจาน
๑๐๔๒ นาย สันติ ทรัพยสง
๑๐๔๓ นาย ศิริชัย นิลฉวี
๑๐๔๔ นาย อวิรุทธิ์ กองแพง
๑๐๔๕ นาย เอกพล ศรีไกรสิทธิ์
๑๐๔๖ นาย ฐิติศักดิ์ บุญรอด
๑๐๔๗ นาย ประวิทย จันทรเทียน
๑๐๔๘ นาย รัฐศักดิ์ จันทาแลว
๑๐๔๙ นาย ประเสริฐศักดิ์ เพชรประพันธ
๑๐๕๐ นาย กฤษณ เขียวเสน
๑๐๕๑ นาย อัครพล สงคจันทร
๑๐๕๒ นาย ชัยฤกษ ชินเดช
๑๐๕๓ นาย สมบัติ มั่นคง
๑๐๕๔ นาย วศิน ใจดี
๑๐๕๕ นาย วรชน ดามะกุล
๑๐๕๖ นาย ปยะณัฐ เจริญใจ
๑๐๕๗ นาย ศรายุธ ยองใย
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๑๐๕๘ นาย ธัญธร ภูผิวคํา
๑๐๕๙ นาย พงศกร สรอยเสริมทรัพย
๑๐๖๐ นาย ธีระพงษ พิมวานันทฺ
๑๐๖๑ นาย วีรพล เกิดนอก
๑๐๖๒ นาย จักรพงศ ขําละมาย
๑๐๖๓ นาย จรูญโรจน รวมทรัพย
๑๐๖๔ นาย ตรีระชล เพชรกิจ
๑๐๖๕ นาย ชาญชัย สีลา
๑๐๖๖ นาย อนันต เปยสวน
๑๐๖๗ นาย โอฬาร ศิวานุวัฒน
๑๐๖๘ นาย กฤษณภัทร แกวจีน
๑๐๖๙ นาย อภิศิษย จูมจันทา
๑๐๗๐ นาย รักษิต ตันหลง
๑๐๗๑ นาย พนม สรอยสีดา
๑๐๗๒ นาย อดิสร นิลสุข
๑๐๗๓ นาย ธวัชชัย อยูโยง
๑๐๗๔ นาย ชินวุฒิ ทองญวน
๑๐๗๕ นาย โรจนณรงค คุมรักษ
๑๐๗๖ นาย เอกราช ทองชุม
๑๐๗๗ นาย ปรัชญา ภูมิอักโข
๑๐๗๘ นาย พงษพัฒน หลําเจริญ
๑๐๗๙ นาย จาตุรงค แสงสุข
๑๐๘๐ นาย เมธี เฉลิมวงษ
๑๐๘๑ นาย พงศธร นพรัตน
๑๐๘๒ นาย วีรภัทร คําโพธิ
๑๐๘๓ นาย วรุต บุญใหญ
๑๐๘๔ นาย ทศพร อยูดี
๑๐๘๕ นาย เจตริน มาอุด
๑๐๘๖ นาย สันติสุข อินทโชติ
๑๐๘๗ นาย ศิริชัย ผุดผอง
๑๐๘๘ นาย ธนภัทร พุทธชาติ
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๑๐๘๙ นาย ณัฐวัตร น่ิมสุข
๑๐๙๐ นาย ไพรวัลย จีนดวง
๑๐๙๑ นาย จันทกร รสหอม
๑๐๙๒ นาย อนุสิทธิ์ พัฒเพ็ง
๑๐๙๓ นาย วรวุฒิ บุญเหล่ียม
๑๐๙๔ นาย ณัฐกุล ขอนพวง
๑๐๙๕ นาย อรรถวุฒิ มนูเนตร
๑๐๙๖ นาย อวยชัย สุนันตะ
๑๐๙๗ นาย มาณพพร คําผอง
๑๐๙๘ นาย อานนท พลนันท
๑๐๙๙ นาย อนุรักษ หาวเจริญ
๑๑๐๐ นาย อรรคพล แยมช่ืน
๑๑๐๑ นาย สันติ ทองสมบัติ
๑๑๐๒ นาย ธิตินัย จรัญทอง
๑๑๐๓ นาย อรรถพล สีเหนียง
๑๑๐๔ นาย วุฒิกร บุตรวัตร
๑๑๐๕ นาย อดิศร ทองมาก
๑๑๐๖ นาย อนุวัตน พิพิธ
๑๑๐๗ นาย กันตพงศ วงศอนุรักษกุล
๑๑๐๘ นาย ภูวนาถ อินวงศ
๑๑๐๙ นาย วิศรุต หอมอิ่ม
๑๑๑๐ นาย วิษณุกร อุนวันดี
๑๑๑๑ นาย สมทบ จินดาวงศ
๑๑๑๒ นาย ธนกร กาญจนะวรรณ
๑๑๑๓ นาย จักรพงศ สงศรีอินทร
๑๑๑๔ นาย ทรงฤทธิ์ มะสีดา
๑๑๑๕ นาย ธวัชชัย รอดเมือง
๑๑๑๖ นาย ศักรินทร ธะนะใจ
๑๑๑๗ นาย วิโรจน ชมพุฒ
๑๑๑๘ นาย ศุภณัฐ ภูแกวเผือก
๑๑๑๙ นาย รุงโรจน ชมพุฒ
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๑๑๒๐ นาย จิรายุ เจริญสุข
๑๑๒๑ นาย นัฐวุธ ดีขาย
๑๑๒๒ นาย ปยะพล ชาติรังสรรค
๑๑๒๓ นาย สุทัศน แกวประเสริฐ
๑๑๒๔ นาย กสิกร เกษไชย
๑๑๒๕ นาย จตุภูมิ สวางศรี
๑๑๒๖ นาย มงคล ยอดเครือ
๑๑๒๗ นาย ดนุภพ อุยยาหาญ
๑๑๒๘ นาย จักริน นามโพธิ์ไทร
๑๑๒๙ นาย ฤทธิ์พงษ ตะแกว
๑๑๓๐ นาย พลวัฒน ผากอง
๑๑๓๑ นาย อโนชา จิตค่ําคูณ
๑๑๓๒ นาย ชยณัฐ อาชากิ่งแกว
๑๑๓๓ นาย มงคล รามจันทร
๑๑๓๔ นาย มานัส ถมยา
๑๑๓๕ นาย อดิศร ล้ิมเลิศ
๑๑๓๖ นาย นเรศ พักเพียง
๑๑๓๗ นาย ภาคภูมิ กวีธรรม
๑๑๓๘ นาย สหชาติ วงศศรี
๑๑๓๙ นาย ณฐปกรณ ฐิติกรกุล
๑๑๔๐ นาย วุฒิชัย ยาตัง
๑๑๔๑ นาย จิรพงษ รัตนประเสริฐ
๑๑๔๒ นาย ชุติพงศ สุขชัยศรี

พ.อ............................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ
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๒๐๐๑ นาย ปยะ ตามูล
๒๐๐๒ นาย รุงวิทย จอมปนตา
๒๐๐๓ นาย กันตพงศ อินไชยา
๒๐๐๔ นาย วันชาติ ชินวร
๒๐๐๕ นาย ศรัณยู กันธิยะ
๒๐๐๖ นาย รัฐการ กรรณแกว
๒๐๐๗ นาย กิตติ เทวยุรัง
๒๐๐๘ นาย เอกชัย ชูชีพ
๒๐๐๙ นาย ณัฐพล ศรีละพุก
๒๐๑๐ นาย ศิลปชัย หลาคํา
๒๐๑๑ นาย อนุชา ทาวเครือ
๒๐๑๒ นาย ธนวัฒน เกณุมณี
๒๐๑๓ นาย สุวิชชา คําภากุล
๒๐๑๔ นาย โยธิน สารินนท
๒๐๑๕ นาย เจตน พิทยาพันธ
๒๐๑๖ นาย ธวัชชัย ชลประทาน
๒๐๑๗ นาย เกริกไกร แพงอุม
๒๐๑๘ นาย พชรพล อนงคทอง
๒๐๑๙ นาย ภาณุวัฒน พูลทรัพย
๒๐๒๐ นาย นนทวัฒน อรุณมณี
๒๐๒๑ นาย จักรพงศ ศักดี
๒๐๒๒ นาย กชกร สายวิจิตร
๒๐๒๓ นาย บุญฤทธิ์ กางมัน
๒๐๒๔ นาย นรินทร เครือศรี
๒๐๒๕ นาย อัครศาสตร เปรมจิตร
๒๐๒๖ นาย เดชณรงค เข็มตรง

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายช่ือทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ
ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ตําแหนง ชางกอสราง
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๒๐๒๗ นาย ณัฐดนย เลิศธนอภิวงศ
๒๐๒๘ นาย อธิวัฒน แพงแสง
๒๐๒๙ นาย เอกราช อยูเจริญ
๒๐๓๐ นาย ณัฐวุฒิ ตระกูลเจริญ
๒๐๓๑ นาย นิติภูมิ สุขใจ
๒๐๓๒ นาย ณัฐชัย ไพเรือง
๒๐๓๓ นาย ประทีป ศรีภักดี
๒๐๓๔ นาย สิทธิพงศ ภูภักดิ์
๒๐๓๕ นาย ปวโรตม บัวประคอง
๒๐๓๖ นาย จักรพันธ เหลาจําปา
๒๐๓๗ นาย นทีศักดิ์ ชัยวุฒิ
๒๐๓๘ นาย พิพัฒน พรรณา
๒๐๓๙ นาย กัมพล เลิศสุวรรณ
๒๐๔๐ นาย กูเกียรติ แจมจํารัส
๒๐๔๑ นาย สิทธิศักดิ์ ดีลี
๒๐๔๒ นาย เมธา คงมี
๒๐๔๓ นาย พีระพล ประเสริฐศักดิ์
๒๐๔๔ นาย สราวุธ กุมารบุตร
๒๐๔๕ นาย สุรเชษฐ เรืองดิษฐ
๒๐๔๖ นาย ปรีชาวุฒิ บรรถะ
๒๐๔๗ นาย ลิขิต คัชเขียว
๒๐๔๘ นาย คณาภรณ เชียงทอง
๒๐๔๙ นาย อภิสิทธิ์ บรรทัดจันทร
๒๐๕๐ นาย ปริณธุวัช พาหาวงษ
๒๐๕๑ นาย ธรรมรัตน ประสานนาม
๒๐๕๒ นาย วริทธิ์นันท จูพันธ
๒๐๕๓ นาย อวิรุทธ รมโพธิ์ภักดิ์
๒๐๕๔ นาย วิชิต จารินทร
๒๐๕๕ นาย ศุภชัย เพชรอนันต
๒๐๕๖ นาย พลกฤต โพธิกุล
๒๐๕๗ นาย วุฒิพงษ ปญญาดี
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๒๐๕๘ นาย นพพร สมมาตร
๒๐๕๙ นาย ชิติพันธ สงแสง
๒๐๖๐ นาย ธีรพัฒน พิบูลพูนทวีสุข
๒๐๖๑ นาย โยธา สารินนท
๒๐๖๒ นาย ชวัฒไชย ไชยบุรุษ
๒๐๖๓ นาย ชิษณุพงศ บิลเอียด
๒๐๖๔ นาย สรศักดิ์ ทวนประชุม
๒๐๖๕ นาย ดิษฐวัฒน แซเซียว
๒๐๖๖ นาย ศิลปชัย ขาวสงา
๒๐๖๗ นาย สิทธิพล เชนแกว
๒๐๖๘ นาย จิรัฏร บุษบา
๒๐๖๙ นาย ปริญญา คชฤทธิ์
๒๐๗๐ นาย ศุภชาติ พวงพงษ
๒๐๗๑ นาย พุฒิพงศ ฉิมมาแกว
๒๐๗๒ นาย อนุวัฒน พงษดา
๒๐๗๓ นาย กิติพัฒน เช้ือคํา
๒๐๗๔ นาย พชรพล แยมพวง
๒๐๗๕ นาย ณัฐพล แปนประจุน
๒๐๗๖ นาย สุทิน เอมพิน
๒๐๗๗ นาย บุณวิก พวงมาลา
๒๐๗๘ นาย สราวุธ ฟูอาย
๒๐๗๙ นาย พิพัฒน แสงเทียน
๒๐๘๐ นาย จารุกิตติ์ บานเชา
๒๐๘๑ นาย กลาณรงค แกวประเสริฐ
๒๐๘๒ นาย สมภพ ดาราเพ็น
๒๐๘๓ นาย อลงกรณ อยูเย็น
๒๐๘๔ นาย ภาสกร สมคิด
๒๐๘๕ นาย ชนกชนม รุงเรือง
๒๐๘๖ นาย ณัฐพงศ เทียนคํา
๒๐๘๗ นาย ณัฐวุฒิ ดีประชา
๒๐๘๘ นาย พีรพงศ นันธิโย



หมายเลข
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๒๐๘๙ นาย พิชุตม หวยหงษทอง
๒๐๙๐ นาย นิพนธ สิงหคํา
๒๐๙๑ นาย วิโรจน เพชรศิลา
๒๐๙๒ นาย พงศกร นาคเอี่ยม
๒๐๙๓ นาย ภัคพล พินิจ
๒๐๙๔ นาย บดิพัฒน นอยวิลัย
๒๐๙๕ นาย ดวงดี คําหนอย
๒๐๙๖ นาย กฤตธัช สิทธิเจริญ
๒๐๙๗ นาย บุญยวัฒน เพ็ชรแกว
๒๐๙๘ นาย วงศกร ฐิตะโภคา
๒๐๙๙ นาย พีระพล จันทรศร
๒๑๐๐ นาย ปฏิภาณ ภูเชย
๒๑๐๑ นาย ไชยวัฒน ผาสุตะ
๒๑๐๒ นาย สุริยา สรเดช
๒๑๐๓ นาย ณรงค ชอแซม
๒๑๐๔ นาย วรัท ภูมิสาคู
๒๑๐๕ นาย อธิวัฒน บุญหวาน
๒๑๐๖ นาย รัฐภูมิ คําศรี
๒๑๐๗ นาย วิศรุต จันทรปลอง
๒๑๐๘ นาย ภูเบศ วรรณะ
๒๑๐๙ นาย สิฐิเศรษฐ พิมพามา
๒๑๑๐ นาย กรวีร กาบเกี้ยว
๒๑๑๑ นาย จักรกฤษณ ใจแนน
๒๑๑๒ นาย รณยุทธ โคตรไกรสร
๒๑๑๓ นาย ชวัลวิทย อินทรโชติ
๒๑๑๔ นาย ณฐพงษ พันธุหวยพงษ
๒๑๑๕ นาย อัจฉริยะ รัตนจุฑามณี
๒๑๑๖ นาย ธานินทร ใชทอง
๒๑๑๗ นาย พิษณุพงษ พอบาล
๒๑๑๘ นาย สุฑาวัส อารยธรรม
๒๑๑๙ นาย พัฒพงศ สุวรรณมณี



หมายเลข
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๒๑๒๐ นาย วันฉัตร จันทรเดช
๒๑๒๑ นาย ภุชงค นํ้าพระทัย
๒๑๒๒ นาย สันทัด เพ็ชรเอี่ยม
๒๑๒๓ นาย ธีรนาท แกวสวาง
๒๑๒๔ นาย นลธวัช ธนธีระประเสริฐ
๒๑๒๕ นาย ภราดร ไอยสุวรรณ
๒๑๒๖ นาย พรอมภูมิ ชูโชค
๒๑๒๗ นาย สุทธิพร อิ่มศรี
๒๑๒๘ นาย วีระพล ศิลปเล็ก
๒๑๒๙ นาย นพน สิทธิฤทธิ์

พ.อ............................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ



หมายเลข
ประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๓๐๐๑ นาย พิสุทธิ์ มาตราช
๓๐๐๒ นาย วีรชน บาสมวงศ
๓๐๐๓ นาย พิสิฐ พิชิตวิทยา
๓๐๐๔ นาย จิรวัฒน พรหมนอย
๓๐๐๕ นาย ศุภชัย สรอยงาม
๓๐๐๖ นาย พีรพงศ อิทธิจักร
๓๐๐๗ นาย ปญจรงค สายบัว
๓๐๐๘ นาย วัชรพล ผูกนอย
๓๐๐๙ นาย ศิวกร เทศปล้ืม
๓๐๑๐ นาย ไตรภพ เอี่ยมสอาด
๓๐๑๑ นาย จตุรพร พึ่งพิพัฒน
๓๐๑๒ นาย สารินท บุญธรรม
๓๐๑๓ นาย สรชาติ ยาสุทธิ
๓๐๑๔ นาย พงศกร ชุมธรรม
๓๐๑๕ นาย ธิติ ทองสงศรี
๓๐๑๖ นาย วสันต ชมภูพันธ
๓๐๑๗ นาย ชิติพัทธ พูลนอย
๓๐๑๘ นาย สุรเดช ศรีพรหม
๓๐๑๙ นาย ชโลธร เชิดชูวิมลกิจ
๓๐๒๐ นาย ชาญณรงค รัตนพันธ
๓๐๒๑ นาย ณัฐพล สุขทอง
๓๐๒๒ นาย ณัฐวุฒิ จันทัง
๓๐๒๓ นาย อนุวัฒน รัตนะ
๓๐๒๔ นาย พีระพงษ แกวหลํ่า

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายช่ือทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ
ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ตําแหนง ชางเช่ือม
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๓๐๒๕ นาย บดินทร แสงกลา
๓๐๒๖ นาย นาวิน ไทยประเสริฐ
๓๐๒๗ นาย ธนวัฒน หงษาพุทธ
๓๐๒๘ นาย ณัฐพร สวยแสง
๓๐๒๙ นาย ติณณ ไชยทิกุล
๓๐๓๐ นาย ศักดิ์ศรี งามเผือก
๓๐๓๑ นาย เลิศชัย ลัคนารจิต
๓๐๓๒ นาย ณัฐวุฒิ มีตอม
๓๐๓๓ นาย อภิสิทธิ์ บุญฤกษ
๓๐๓๔ นาย มนัส ศรีนวลแกว
๓๐๓๕ นาย บูรพา ทองคํา
๓๐๓๖ นาย สุทธิพงศ ปดฝาย
๓๐๓๗ นาย ประสิทธิชัย แกวทอง
๓๐๓๘ นาย สิรวิทย วจีสัตย
๓๐๓๙ นาย ชัยยา หมื่นเครื่อง
๓๐๔๐ นาย คหบดี สุขนวล
๓๐๔๑ นาย ธวัชชัย พรมทรัพย
๓๐๔๒ นาย ราชทิตย ล้ีกิมฮุย
๓๐๔๓ นาย โกศล บุญธรรม
๓๐๔๔ นาย ณัฐวุฒิ พวงศิริ
๓๐๔๕ นาย รุงโรจน ประพัฒนรังสี
๓๐๔๖ นาย สมประสงค ปนแกว
๓๐๔๗ นาย ณัฐพงษ ไชยทาน
๓๐๔๘ นาย ณัฐนนท กุลฉิม
๓๐๔๙ นาย พงศกร กองมงคล
๓๐๕๐ นาย ศิวัช เวชมี
๓๐๕๑ นาย ปฏิพัทธ สัจจา
๓๐๕๒ นาย อรรถพล รัตนพันธ
๓๐๕๓ นาย ศรัณยู อูทอง



หมายเลข
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๓๐๕๔ นาย กนกศักดิ์ นาวงษ
๓๐๕๕ นาย สมมาศ แสงเงิน
๓๐๕๖ นาย ภัคพล ศรีธัญรัตน
๓๐๕๗ นาย ภูดิท ตันซื่อ
๓๐๕๘ นาย นพพล อัตสิทธิ์
๓๐๕๙ นาย ธํารงค เทพพิทักษ
๓๐๖๐ นาย อดิศักดิ์ สิงหเพชร
๓๐๖๑ นาย ปริวัตร พรมดี
๓๐๖๒ นาย ญัติพงศ สุระคําแหง
๓๐๖๓ นาย กิตติพันธุ ศรีฟองจันทร
๓๐๖๔ นาย วินัย ทองเหล็ก
๓๐๖๕ นาย ขัตติยะ ทรัพยสมบูรณ
๓๐๖๖ นาย อชิตพล นิวาสเวช
๓๐๖๗ นาย วณัฐพงศ การกันหา
๓๐๖๘ นาย ณัฐวุฒิ หงษเพ็ชร
๓๐๖๙ นาย ธีรยุทธ สารการ
๓๐๗๐ นาย เชษฐา แจนประโคน
๓๐๗๑ นาย วัตรพล วงษรุงเรือง
๓๐๗๒ นาย สมชาย คงถือมั่น
๓๐๗๓ นาย ปฏิญญา วายุบุตร
๓๐๗๔ นาย กฤษณพล รัตนพันธ
๓๐๗๕ นาย ชยณัฐ ไชยกันทะ
๓๐๗๖ นาย ปรัชญา พิษสุวรรณ
๓๐๗๗ นาย ประสิทธิ์ พากันหา
๓๐๗๘ นาย ธนโชติ ปนเปง
๓๐๗๙ นาย ชยุติมันต โนแกว
๓๐๘๐ นาย ธารา บุญใหญ
๓๐๘๑ นาย อภิรักษ วงคใหญ
๓๐๘๒ นาย พันธกาน ชูกาญจนะ



หมายเลข
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๓๐๘๓ นาย ธนายุส มั่งมี
๓๐๘๔ นาย เสฎฐวุฒิ ขุนทอง
๓๐๘๕ นาย ธนภพ คําแถม
๓๐๘๖ นาย กิตติวัฒน โตพิทักษ

พ.อ............................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ



หมายเลข
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๔๐๐๑ นาย นพพร กลอมเมฆ
๔๐๐๒ นาย ระวีชัย บุญเกตุ
๔๐๐๓ นาย เกียรติศักดิ์ กับปยะ
๔๐๐๔ นาย วิทยา นามมิตรมาก
๔๐๐๕ นาย เกรียงศักดิ์ ทองหลอ
๔๐๐๖ นาย กิตติศักดิ์ คําปาน
๔๐๐๗ นาย พรวิสิทธิ์ ดีชัยยะ
๔๐๐๘ นาย อัษฎาวุธ จงแจงกลาง
๔๐๐๙ นาย กิจจา เช้ือรอด
๔๐๑๐ นาย ณัฐภัทร ดิชัยยะ
๔๐๑๑ นาย สุขเกษม พิบูลสุขสิน
๔๐๑๒ นาย ศราวุฒิ ศรีสวาง
๔๐๑๓ นาย ศรวัณ บุตรจันทร
๔๐๑๔ นาย ชัยรัตน จุยใจงาม
๔๐๑๕ นาย ประชารัตน จุยใจงาม
๔๐๑๖ นาย ธนกร สอาดดี
๔๐๑๗ นาย สุพงษธร โภคานิตย
๔๐๑๘ นาย อภิวัฒน สุขนิยม
๔๐๑๙ นาย ณัฐชัย สมานสิทธิ์
๔๐๒๐ นาย ภาณุวัฒน ใจเย็น
๔๐๒๑ นาย อรรถพล จันทรตรี
๔๐๒๒ นาย กิตติ์ธเนศ ศรีคลํ่า
๔๐๒๓ นาย จตุพร ทับคง
๔๐๒๔ นาย ณัฐพงษ อยูสวัสดิ์
๔๐๒๕ นาย สหัสชัย จันทรฉาย
๔๐๒๖ นาย นัฐภัทร ดีพรอม

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายช่ือทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ
ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ตําแหนง ชางไฟฟา
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๔๐๒๗ นาย สุรศักดิ์ พุกวัฒนะ
๔๐๒๘ นาย จิรายุส อุนรักษ
๔๐๒๙ นาย สุระ สุขพินิจ
๔๐๓๐ นาย กันณเขตต เปรมชาติ
๔๐๓๑ นาย อัศนัย ปแกว
๔๐๓๒ นาย ณรงคเดช อรุณเสวก
๔๐๓๓ นาย พิภพ พวงหอม
๔๐๓๔ นาย คมสรรค กระจางแจม
๔๐๓๕ นาย ประวิทย สีงาม
๔๐๓๖ นาย วัฒนชัย พุทธา
๔๐๓๗ นาย วรัญู ศรีอนันต
๔๐๓๘ นาย บรรดาศักดิ์ ทิพยเครือ
๔๐๓๙ นาย ฉัตรชนก ตันประเสริฐ
๔๐๔๐ นาย ณัชพล จริยะปญญา
๔๐๔๑ นาย วุฒิชัย มิตรมาก
๔๐๔๒ นาย วัชระ นาคสุทิน
๔๐๔๓ นาย ภัทรภณ บัวขม
๔๐๔๔ นาย วีรยุทธ สุขนุย
๔๐๔๕ นาย จักรี ณ บางชาง
๔๐๔๖ นาย อนาวิล ทรงแสง
๔๐๔๗ นาย ภัทรพล ใจดี
๔๐๔๘ นาย อัคร สุขโสลาวรรณ
๔๐๔๙ นาย สาธิต สุวรรณสิทธิ์
๔๐๕๐ นาย ประวิทย โตบึงกอก
๔๐๕๑ นาย ศุภรวัฒน คุมศิริ
๔๐๕๒ นาย อธิพัฒน เสง่ียมพันธ
๔๐๕๓ นาย อภิเชษฐ มัจฉา
๔๐๕๔ นาย จุมพล อิ่มสมบัติ
๔๐๕๕ นาย โยธิน ทองทิพย
๔๐๕๖ นาย อธิวัฒน ลาวเพชร
๔๐๕๗ นาย วุฒิไกร เกตุบุตร
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๔๐๕๘ นาย ณัฐวุฒิ รุงสวาง
๔๐๕๙ นาย ธนิสร นักเวช
๔๐๖๐ นาย ชลสิทธิ์ คําหอมเลิศ
๔๐๖๑ นาย ศุภกร กล่ินสง
๔๐๖๒ นาย อัมรินทร สิงครุธ
๔๐๖๓ นาย จิรพัฒน แจงไพร
๔๐๖๔ นาย ประวิทย ตั้งอยูดี
๔๐๖๕ นาย ทวีศักดิ์ จันทรแจมหลา
๔๐๖๖ นาย เกียรติศักดิ์ อัมพรศิริ
๔๐๖๗ นาย จตุพล ชุมทิพย
๔๐๖๘ นาย ศิวะ อุยมา
๔๐๖๙ นาย บูรณพิภพ แกวดี
๔๐๗๐ นาย ปยภัทร สามารถกิจ
๔๐๗๑ นาย รณชัย ปยะแสง
๔๐๗๒ นาย กฤษณะ เสียงเสนาะ
๔๐๗๓ นาย ภูวพงศ พริ้มพลาย
๔๐๗๔ นาย วันชัย จันทรคง
๔๐๗๕ นาย ปรัชญา บุญนิกูล
๔๐๗๖ นาย เอกณัฐ สุนทร
๔๐๗๗ นาย รณพร เงินพุม
๔๐๗๘ นาย โชคชัย รัตนากร
๔๐๗๙ นาย หิรัญ พางาม
๔๐๘๐ นาย จตุรณต รสชุม
๔๐๘๑ นาย ธนรัชต สุธาพจน
๔๐๘๒ นาย ศุภกิต ทรัพยศรี
๔๐๘๓ นาย อุดมศักดิ์ มิตรดํารงค
๔๐๘๔ นาย พรดนัย ลีสกุล
๔๐๘๕ นาย อรรถกมล ศรีชัย
๔๐๘๖ นาย นภัสดล เย็นทรวง
๔๐๘๗ นาย วัชระ อารยชัยชาญ
๔๐๘๘ นาย กฤตภาส ปภาพันธุ
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๔๐๘๙ นาย ไกรสร ปนศรีทอง
๔๐๙๐ นาย วิทยา สอาด
๔๐๙๑ นาย อรุณ โสะหาบ
๔๐๙๒ นาย ศราวุธ คุยกล่ิน
๔๐๙๓ นาย วันชัย แดงเสียงดัง
๔๐๙๔ นาย วชิรวิทย ชูแสง
๔๐๙๕ นาย สุรเชษฐ พงษทรัพย
๔๐๙๖ นาย ณัฐภัทร พงษจิรเมธี
๔๐๙๗ นาย อติชาต โลกถวิล
๔๐๙๘ นาย สฤษดิ์พงษ ทองเขียว
๔๐๙๙ นาย ศิริโชค สุขเจริญ
๔๑๐๐ นาย มานัส ยอดถา
๔๑๐๑ นาย วุฒิชัย ประสิทธิ์
๔๑๐๒ นาย สัณฐิรัตน เสือมนต
๔๑๐๓ นาย กิตติศักดิ์ ช่ืนบาน
๔๑๐๔ นาย ศราวุธ แกวยิ่งโยชน
๔๑๐๕ นาย อนุพงศ มาลาศรี
๔๑๐๖ นาย นิธิ ชีวสวัสดิ์ชัย
๔๑๐๗ นาย นฤเบศร สังขะไชย
๔๑๐๘ นาย กิตติเทพ เทพนิมิตร
๔๑๐๙ นาย ปยะ มีคําเหลือง
๔๑๑๐ นาย ประเชิญ สุขผอง
๔๑๑๑ นาย นรวัฒน หลักแหลม
๔๑๑๒ นาย รัชชานนท กาลนาน
๔๑๑๓ นาย วสุ ธนากรสิทธิโชค
๔๑๑๔ นาย กิวิน แจมขํา
๔๑๑๕ นาย ภูตะวัน โกมลเปรินทร
๔๑๑๖ นาย เกษม ปยะอรุณ
๔๑๑๗ นาย พิสิทธิ์ ปองสุ
๔๑๑๘ นาย สุรเกียรติ หมอยา
๔๑๑๙ นาย ชินวัฒน นาคเหล็ก
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๔๑๒๐ นาย รัฐวุฒิ ขุนสําราญ
๔๑๒๑ นาย ธีระศักดิ์ วงษนอย
๔๑๒๒ นาย ดุลพินิจ มาเวหา
๔๑๒๓ นาย ปกรณ มุระญาติ
๔๑๒๔ นาย ชัยมงคล อิ้วกิจ
๔๑๒๕ นาย ไกวัล กะวะนิช
๔๑๒๖ นาย นพวิทย ฉันททัตไพศาล
๔๑๒๗ นาย ณัฐภาส วงคนาดี
๔๑๒๘ นาย พงศกร ทองอวมใหญ
๔๑๒๙ นาย ศุทธวีร เทพนิมิตร
๔๑๓๐ นาย อดิศักดิ์ ควรหาผล
๔๑๓๑ นาย สัจธร พูลอุย
๔๑๓๒ นาย ชนินทร ปองเคน
๔๑๓๓ นาย จักรกฤษณ วารี
๔๑๓๔ นาย ศรชัย วัจนสาร
๔๑๓๕ นาย สหพล วันชะเอม
๔๑๓๖ นาย สุพงษ บานแยม
๔๑๓๗ นาย สันติ ยางหลวง
๔๑๓๘ นาย อําพล เฉลาภักตร
๔๑๓๙ นาย ธวัช นาคบริพัฒน
๔๑๔๐ นาย ณัฐวุฒิ อุประ
๔๑๔๑ นาย ปริพัฒน สุขอนันต
๔๑๔๒ นาย สิทธิพล กิ่งจันทร
๔๑๔๓ นาย สุชาติ สิงหจีน
๔๑๔๔ นาย ยุทธนา บุญมีมาตย
๔๑๔๕ นาย นันทวัฒ อินอัด
๔๑๔๖ นาย ภานุพงศ สุขสมบูรณ
๔๑๔๗ นาย อนุวัฒน เถรหมื่นไวย
๔๑๔๘ นาย ทนงศักดิ์ ขันธชัย
๔๑๔๙ นาย วัชรพงษ โทนแจง
๔๑๕๐ นาย ธนาทิพย พิชัยชวง
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๔๑๕๑ นาย วัชรินทร พลบํารุง
๔๑๕๒ นาย กฤตนัย ซุนสุวรรณ
๔๑๕๓ นาย โยธิน วิชัย
๔๑๕๔ นาย สุวิทย จักรแกว
๔๑๕๕ นาย ฐากร นาเจริญ
๔๑๕๖ นาย ชัยพร มวยอารีย
๔๑๕๗ นาย สุขสวัสดิ์ ปญญาแกว
๔๑๕๘ นาย ศุภเลิศ สระสําราญ
๔๑๕๙ นาย ณัฐวุฒิ ขจีจิตร
๔๑๖๐ นาย ธนาวุฒิ อินเปย
๔๑๖๑ นาย โชติตะวัน ประตูชัย
๔๑๖๒ นาย วทัญู อินตะปญญา
๔๑๖๓ นาย ณัฐชนนท ล้ิมศิรินุสรณ
๔๑๖๔ นาย ตรีรัตน โกสุโท
๔๑๖๕ นาย พรพล บุสภ
๔๑๖๖ นาย ปองพล อรจุล
๔๑๖๗ นาย ศศธร แซล้ิม
๔๑๖๘ นาย จิรกิตติ์ จันทรนคร
๔๑๖๙ นาย นพพล วงษวาล
๔๑๗๐ นาย จิรวัฒน หวงนํ้า
๔๑๗๑ นาย ธรปกรณ สังขานวม
๔๑๗๒ นาย พัฒนันท พงศอําไพ
๔๑๗๓ นาย จิตติพงศ ปรีชา
๔๑๗๔ นาย สันติสุข ไชยพงค
๔๑๗๕ นาย พงษพัทธ ยิ้มโสภา
๔๑๗๖ นาย อภิสิทธิ์ ตาคําเครือ
๔๑๗๗ นาย ธชาฬพล กอนเพชร
๔๑๗๘ นาย จิรพันธ เพ็ชรประเสริฐ
๔๑๗๙ นาย วิทวัส กันหมุด
๔๑๘๐ นาย สัมพันธ เกตุแกว
๔๑๘๑ นาย สันติ ขุนพิทักษ
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๔๑๘๒ นาย วิริยะ วุฒิอําพล
๔๑๘๓ นาย ชัยวัฒน คําสําโรง
๔๑๘๔ นาย ปยวัช สุขสุสร
๔๑๘๕ นาย ชาญณรงค สุจริต
๔๑๘๖ นาย ภาณุวัตร สุทโท
๔๑๘๗ นาย เกรียงศักดิ์ จันหอม
๔๑๘๘ นาย กฤชพล ชูสกุล
๔๑๘๙ นาย ยุทธภูมิ นันทะวงค
๔๑๙๐ นาย นฤดล แสงจันทร
๔๑๙๑ นาย สุรสิทธิ์ ใจจะดี
๔๑๙๒ นาย กิตติพงศ รุงสิริวัฒนะชัย
๔๑๙๓ นาย เมธาพร วางวัน
๔๑๙๔ นาย กาพยชวิน ขันโสม
๔๑๙๕ นาย ศตวรรษ ธรรมเจริญ
๔๑๙๖ นาย ภานุพงษ จิตตรสวัสดิ์ไทย
๔๑๙๗ นาย ผดุงศักดิ์ แสงปรางค
๔๑๙๘ นาย ณัฐนนท สุทธิประภา
๔๑๙๙ นาย โสภณัฐ กัณฑศรีวิกรม
๔๒๐๐ นาย ธีรภัทร สรอยสวัสดิ์
๔๒๐๑ นาย วิจักษณ สุบุญสันต
๔๒๐๒ นาย ณัฐนันท คงทัน
๔๒๐๓ นาย ชยณัฐ เล่ือนตามผล
๔๒๐๔ นาย วสันต วันตะ
๔๒๐๕ นาย ทิวากร วงคจักร
๔๒๐๖ นาย ภากรณ ดาสี
๔๒๐๗ นาย อรรถพล ชุมอินทร
๔๒๐๘ นาย วัชระ บุญชวย
๔๒๐๙ นาย ชฎาวุฒิ แตงเจริญโชค
๔๒๑๐ นาย ณัฐชนนท แจมใจ
๔๒๑๑ นาย ณรงคชัย นาวีโชควัฒนา
๔๒๑๒ นาย นราธิป พาทัน
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๔๒๑๓ นาย ฉัตรดนัย วงษคําชัย
๔๒๑๔ นาย นิติพล เกิดชาง
๔๒๑๕ นาย ครุฑชงค อินทรเดช
๔๒๑๖ นาย คมกริช มุสิกบัณฑิตย
๔๒๑๗ นาย ทัตพงศ บางขัน
๔๒๑๘ นาย จารุวัฒน วงศตันพัฒนา
๔๒๑๙ นาย เอกพงษ โสนาอุน
๔๒๒๐ นาย วัชระ บุญประสพ
๔๒๒๑ นาย อรรถพงศ พาหะละ
๔๒๒๒ นาย เขษมศักดิ์ แอนดอย
๔๒๒๓ นาย รณชัย สะอาดเอี่ยม
๔๒๒๔ นาย ศุภชัย เพียงทองภูมิ
๔๒๒๕ นาย อดิรุจ ชาตะวิทยากูล
๔๒๒๖ นาย ธนบดินทร พวงไพโรจน
๔๒๒๗ นาย เจษฎา เปรมบํารุง
๔๒๒๘ นาย ณัฐภัทร คุมเมือง
๔๒๒๙ นาย ชวลิต นกนาค
๔๒๓๐ นาย อิทธิกร สวางโลก
๔๒๓๑ นาย วัชรพล บุญเพ็ง
๔๒๓๒ นาย ภานุพนธ ทิพยรักษ
๔๒๓๓ นาย บวรอนันท ล้ินจี่
๔๒๓๔ นาย ณัฐพงศ คงสอน
๔๒๓๕ นาย กิรติ พงษไสว
๔๒๓๖ นาย สุพจน ศรีเกษม
๔๒๓๗ นาย ธวัชชัย วองไว
๔๒๓๘ นาย วรศักดิ์ ขําตนวงษ
๔๒๓๙ นาย ณัฐวุฒิ กฤษลวน
๔๒๔๐ นาย บัญชา แกนเดียว
๔๒๔๑ นาย สุธี คชชา
๔๒๔๒ นาย ณัฐวุฒิ มั่นหมาย
๔๒๔๓ นาย วันชนะ กระจางจร
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๔๒๔๔ นาย ณรงคฤทธิ์ บัวประชุม
๔๒๔๕ นาย ตอพงษ ตอสกุล
๔๒๔๖ นาย จักรกฤษณ ดวงเกิด
๔๒๔๗ นาย ศวัช โมฬี
๔๒๔๘ นาย คมสัน บุญยอดมิ่ง
๔๒๔๙ นาย สายธาร โพธิสารสกุล
๔๒๕๐ นาย ปฏิเวช นุชดํารงค
๔๒๕๑ นาย สุพิพัฒน มวงรอด
๔๒๕๒ นาย จตุรงค แกวปล่ัง
๔๒๕๓ นาย ปยทัศน มียา
๔๒๕๔ นาย ธีรวัฒน ศรีบุรินทร
๔๒๕๕ นาย ณัฐภพ แสนหลวง
๔๒๕๖ นาย กฤติยะ บุญยิ้ม
๔๒๕๗ นาย ยุทธพล กสิกรณ
๔๒๕๘ นาย อภิรักษ เช้ือไทย
๔๒๕๙ นาย ณัฐพงศ ราชคม
๔๒๖๐ นาย ตันติกร หมื่นศรี
๔๒๖๑ นาย อัยพล ยอดพิมาย
๔๒๖๒ นาย ณัชพล แยมพงษ
๔๒๖๓ นาย ภูวนารถ สัตตะโส
๔๒๖๔ นาย วสินต ทองสุข
๔๒๖๕ นาย อดิเรก แผงดา
๔๒๖๖ นาย ศรัญู คชสูงเนิน
๔๒๖๗ นาย ปวเรศ แปนกลัด
๔๒๖๘ นาย ชญานนท บุญไสย
๔๒๖๙ นาย พุฒิกร หญีตนอย
๔๒๗๐ นาย ธนพร เล็กบํารุงสกุล
๔๒๗๑ นาย อภิชาติ ออนมั่ง
๔๒๗๒ นาย ยงยศ หนูผาสุข
๔๒๗๓ นาย พงศกรณ มณีแสง
๔๒๗๔ นาย อาณัฐชัย ศิริสวัสดิ์
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๔๒๗๕ นาย พงษสิทธิ์ ทองดวง
๔๒๗๖ นาย ยุทธวิธี สวัสดี
๔๒๗๗ นาย ทศวรรษ สิงหลอ
๔๒๗๘ นาย อัครพงศ วงคประเสริฐ
๔๒๗๙ นาย กสิน สุขกันตะ
๔๒๘๐ นาย ณัชพล เหลานาคํา
๔๒๘๑ นาย วัยวัฒน พูลพันธ
๔๒๘๒ นาย ชัยชนะ บูรณะ
๔๒๘๓ นาย วิธิวัสส ธนาศิริชินาธิป
๔๒๘๔ นาย ฐิติ คนชาญ
๔๒๘๕ นาย ภาณุพงศ วออวม
๔๒๘๖ นาย นภัทร เอี่ยมเฉย
๔๒๘๗ นาย นพดล แจงใจดี
๔๒๘๘ นาย ณัฐพงษ แจงกระจาง
๔๒๘๙ นาย ณัฐพงค ธิวงศ
๔๒๙๐ นาย ธนาธิป วิริยะพันธ
๔๒๙๑ นาย ภานุพงศ ไกรเทพ
๔๒๙๒ นาย เอกราช วิชาศาสตร
๔๒๙๓ นาย เดชาพล มะกง
๔๒๙๔ นาย วันชนะ นุมไทย
๔๒๙๕ นาย ชัยณรงค แสนสุด
๔๒๙๖ นาย วุฒิชัย บักสิลา
๔๒๙๗ นาย วรกันต พันสมตน
๔๒๙๘ นาย อภิชาติ ขันเล็ก
๔๒๙๙ นาย โกวิท ทาปลัด
๔๓๐๐ นาย เอกพงศ บุระมาน
๔๓๐๑ นาย อักษรเดช พวงแมกลอง
๔๓๐๒ นาย ตะวัน ทับละคร
๔๓๐๓ นาย อนิรุทธ บุศนุกูล
๔๓๐๔ นาย ณัฐชัย สุขประวิทย
๔๓๐๕ นาย บรม ทรงปาญาติ
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๔๓๐๖ นาย บรรณวัชร สมภาค
๔๓๐๗ นาย ณัฐกานต ธิหมุด
๔๓๐๘ นาย คมสันต เที่ยงธรรม
๔๓๐๙ นาย เขมนันท บุญเล้ียง
๔๓๑๐ นาย วิสูตร สายบุตร
๔๓๑๑ นาย สุทธิพง เฉลยวาเรศ
๔๓๑๒ นาย เฉลิมวัฒน สมเพราะ
๔๓๑๓ นาย ณัฐภาส พงศพุทธชาติ
๔๓๑๔ นาย วัชรินทร ชัยตระกูล
๔๓๑๕ นาย กิตติธร เดชศักดาเมธากุล
๔๓๑๖ นาย รัฐศาสตร จินดาสอน
๔๓๑๗ นาย อภิรักษ ละมูลมอญ
๔๓๑๘ นาย ณัฐพัฒน คนรํา
๔๓๑๙ นาย สุทธิพล สิงหะ
๔๓๒๐ นาย นพดล มาตน
๔๓๒๑ นาย อาสมินทร เยี่ยมสวัสดิ์
๔๓๒๒ นาย ปยะวัฒน อํามาตเสนา
๔๓๒๓ นาย เฉลิมศักดิ์ จันทรสวี
๔๓๒๔ นาย สุทธิพงษ สวิง
๔๓๒๕ นาย อุรธัญ สุใดวงศ
๔๓๒๖ นาย ตุลยวัต ศรีปญญา
๔๓๒๗ นาย วรินทร นามวิชา
๔๓๒๘ นาย กิตติพงษ สังขะลี
๔๓๒๙ นาย ชัยพร แกวยิ้ม
๔๓๓๐ นาย สมสกุล เสนเกษ
๔๓๓๑ นาย ธนพัฒน แสงเทียน
๔๓๓๒ นาย วิชชากร ปดกอง
๔๓๓๓ นาย วงศธร สายทอง
๔๓๓๔ นาย ณัฐวุฒิ ไตรยะวงศ
๔๓๓๕ นาย พุฒิพงศ สวัสดิ์สุข
๔๓๓๖ นาย บุรินทร จันทรออน
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๔๓๓๗ นาย ชัชวาล ไทยธัญญพานิช
๔๓๓๘ นาย อโณทัย ชูราย
๔๓๓๙ นาย วรโชติ ขําสวัสดิ์
๔๓๔๐ นาย จักรกฤษณ สมโณ
๔๓๔๑ นาย ศุภพล ภาวะดี
๔๓๔๒ นาย ธวัชชัย โสสีสุข
๔๓๔๓ นาย ทวีศักดิ์ เชยกล่ิน
๔๓๔๔ นาย สมภพ ภูมิกอง
๔๓๔๕ นาย นฤพนธ ทันวงศ
๔๓๔๖ นาย ภัทรพล พิกุลงาม
๔๓๔๗ นาย สายัณห จันทรประสิทธิ์
๔๓๔๘ นาย รัชชานนท อุดมศิลป
๔๓๔๙ นาย ธนากร มานุรัตน
๔๓๕๐ นาย สหรัฐ ออนมิ่ง
๔๓๕๑ นาย กวิน ปริญญากร
๔๓๕๒ นาย ธนากร ถิ่นตองโขบ
๔๓๕๓ นาย ชนะชัย บุญอยู
๔๓๕๔ นาย พีรชัช ชมคํา
๔๓๕๕ นาย วิทยา วระคุณ
๔๓๕๖ นาย นลธวัช ศรีประไหม
๔๓๕๗ นาย ชูศักดิ์ บูรณะสิงห
๔๓๕๘ นาย ณัชพล พระเขียนทอง
๔๓๕๙ นาย รัตนกร บุญทับ
๔๓๖๐ นาย รัตนพล บุงทอง
๔๓๖๑ นาย สุริยา โองเคลือบ
๔๓๖๒ นาย เกรียงศักดิ์ สมรัก
๔๓๖๓ นาย บัณฑิต โฉมแดง
๔๓๖๔ นาย ณัฐวุฒิ อุยฟก
๔๓๖๕ นาย วีระพงค ผลศัพย
๔๓๖๖ นาย อานนท ลือบางใหญ
๔๓๖๗ นาย บุญชู ผลประเสริฐ
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๔๓๖๘ นาย ณัฐกร จังพานิช
๔๓๖๙ นาย นิธิวิทย กิมพิทักษ
๔๓๗๐ นาย ณัฐกฤต ธนูศรี
๔๓๗๑ นาย พรชัย เอี่ยมเรียง
๔๓๗๒ นาย คณิติน เตียทศนาถ
๔๓๗๓ นาย ภาวิน เอมโอษฐ
๔๓๗๔ นาย นิธิพรุเชษฐ ยาขามปอม
๔๓๗๕ นาย กนกภณ นามแกว
๔๓๗๖ นาย วรพล นาวาพันธ
๔๓๗๗ นาย สรศักดิ์ ยวนทอง
๔๓๗๘ นาย ทักษดนัย พรหมฤทธิ์
๔๓๗๙ นาย ฤทธิชัย วงคแหวน
๔๓๘๐ นาย ณัฐพงศ พงษมิตร
๔๓๘๑ นาย ธนวุฒิ แกวสกุณี
๔๓๘๒ นาย ณัฐพล ชันอาษา
๔๓๘๓ นาย วินิธา เหมือนทอง
๔๓๘๔ นาย นพพร มาประชุม
๔๓๘๕ นาย ธีรเดช คําปง
๔๓๘๖ นาย ยุทธภูมิ จันทราชา
๔๓๘๗ นาย เกริกชัย ยิ้มถนอม
๔๓๘๘ นาย กฤตภาษณ สิงหที
๔๓๘๙ นาย ฤทธิเกียรติ ชัยศิริพานิช
๔๓๙๐ นาย บริภัทร สมบุญ
๔๓๙๑ นาย พงศธร ปูเนียม
๔๓๙๒ นาย อนุวัฒน สมภาร
๔๓๙๓ นาย ธีรศักดิ์ บูรณพงษทอง
๔๓๙๔ นาย ธีรวัฒน ปลาสุวรรณ
๔๓๙๕ นาย ศิวกร วงศใหญ
๔๓๙๖ นาย กฤษดา เขื่อนเพชร
๔๓๙๗ นาย ธนพล จันทรหยวก
๔๓๙๘ นาย สุพจน มวงชุม
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๔๓๙๙ นาย กษิดิศ บุนนาค
๔๔๐๐ นาย อนุชิต จันดาคูณ
๔๔๐๑ นาย พีระวัส แสนวันดี
๔๔๐๒ นาย ทัศนัยต ทรัพยเจริญ
๔๔๐๓ นาย ชาติชาย กล่ินหอม
๔๔๐๔ นาย สุขสันต สวางอารมณ
๔๔๐๕ นาย ณัฐพล นอมเงิน
๔๔๐๖ นาย วุฒิชัย คําฐี
๔๔๐๗ นาย โสพล วาทีนุกิจ
๔๔๐๘ นาย ธิติพงค บํารุงสวัสดิ์
๔๔๐๙ นาย ธีรภัทร กาศโอสถ
๔๔๑๐ นาย สันติภาพ จันทรเงิน
๔๔๑๑ นาย ศักรินทร แกวใส
๔๔๑๒ นาย พิพัฒน สายเสริมศักดิ์
๔๔๑๓ นาย ธิติวัฒน สุวรรณนอย
๔๔๑๔ นาย อนุสรณ เทพนรินทร
๔๔๑๕ นาย ศรัณญ ปานอําพันธ
๔๔๑๖ นาย อนันต จงชนะ
๔๔๑๗ นาย แทนพงษ ตระกูลลีวัฒนา
๔๔๑๘ นาย กิตติศักดิ์ แสนนาค
๔๔๑๙ นาย วุฒิชัย ชูฝา
๔๔๒๐ นาย ธีรภัทร เกียรติเสรีกุล
๔๔๒๑ นาย อภิวัฒน นอยทรง
๔๔๒๒ นาย โชคชัย กิตติเสนาชัย
๔๔๒๓ นาย วัชรพงศ ประภากร
๔๔๒๔ นาย วงศกร สุขสวัสดี
๔๔๒๕ นาย วราฤทธิ์ เบ่ือนอย
๔๔๒๖ นาย รัตนพงษ แฝงธานี
๔๔๒๗ นาย ศิวานนท เสวนา
๔๔๒๘ นาย อนุวัฒน ไชยสงค
๔๔๒๙ นาย สหชาติ สุวรรณลือ
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๔๔๓๐ นาย พิสิษฐ วัฒนาอุดมวงศ
๔๔๓๑ นาย เฉลิมชัย นาคปาน
๔๔๓๒ นาย ธนวัฒน ยอดรักษ
๔๔๓๓ นาย วันเฉลิม ชาวสวนงาม
๔๔๓๔ นาย สถาปนา สมคูณ
๔๔๓๕ นาย ปฐพี พิกุลศรี
๔๔๓๖ นาย วรพล ภาคสุทธิพล
๔๔๓๗ นาย เกรียงไกร สุขเพิ่ม
๔๔๓๘ นาย สามารถ สุรหาญ
๔๔๓๙ นาย เอกพล ชูชีพ
๔๔๔๐ นาย ธนาวุฒิ คําดี
๔๔๔๑ นาย ฉัตรฐาน มีนายน
๔๔๔๒ นาย ณัฐพัชร อุยสิทธิกุล
๔๔๔๓ นาย ฉัตรดนัย บุญสนอง
๔๔๔๔ นาย สุขสันต บุญเติม
๔๔๔๕ นาย ศุภกิตติ์ ปุนจุบัน
๔๔๔๖ นาย ธนวัฒน เจริญภักดี
๔๔๔๗ นาย วิศวะ นนทพรหม
๔๔๔๘ นาย อภิชาต มีรัตน
๔๔๔๙ นาย คมสรรพ จิอู
๔๔๕๐ นาย พงศภัค อินทะแสน
๔๔๕๑ นาย ชนกันต แกวพฤกษ
๔๔๕๒ นาย ณัฐชัย มีคํา
๔๔๕๓ นาย สรศิษฏ ปอมเครือ
๔๔๕๔ นาย เมธา คงแกวเคล่ือน
๔๔๕๕ นาย อินธนินท มะยุเรศ
๔๔๕๖ นาย อานนท แกวมุณี
๔๔๕๗ นาย จิรวงศ ทองศิลป
๔๔๕๘ นาย ยุทธนา พลนุย
๔๔๕๙ นาย ศลักษณ นาควานิช
๔๔๖๐ นาย ปรินทร สวัสดี
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๔๔๖๑ นาย จักรพงษ แสวงพันธ
๔๔๖๒ นาย ศิระพงษ สกุลปน
๔๔๖๓ นาย ญาณวรุตม เดชดิษฐ
๔๔๖๔ นาย ภาณุพงศ แฮวอู
๔๔๖๕ นาย คัมภีร จํารัส
๔๔๖๖ นาย ธงชัย เดชรักษา
๔๔๖๗ นาย วรวุฒิ อระวงศ
๔๔๖๘ นาย ทศพร แชมปรีชา
๔๔๖๙ นาย วีรศักดิ์ วันนา
๔๔๗๐ นาย ธีรชัย แสนคํานึง
๔๔๗๑ นาย พลวิทย ครุฑศรี
๔๔๗๒ นาย อมรชัย จินประชา
๔๔๗๓ นาย ศุภชัย คงชํานาญ
๔๔๗๔ นาย ภานุวัฒน วิศววีรศักดิ์
๔๔๗๕ นาย นิวัฒน วงษเดือน
๔๔๗๖ นาย ณัฐเกียรติ์ เรือนดี
๔๔๗๗ นาย ชัยวัฒน ศาลา
๔๔๗๘ นาย นพฤทธิ์ สริชะ
๔๔๗๙ นาย พีทยา นิลบุตร
๔๔๘๐ นาย ณัฐวุฒิ ธงเพ็ง
๔๔๘๑ นาย จักรี อัปมะเย
๔๔๘๒ นาย วชิรวิทย ขวัญพรหม
๔๔๘๓ นาย ดิลกชัย ปล่ังดี
๔๔๘๔ นาย พรชัย สุขดา
๔๔๘๕ นาย อภิชัย ออนกอน
๔๔๘๖ นาย ธวัช บายแสงจันทร
๔๔๘๗ นาย กนกศักดิ์ ทองกล่ิน
๔๔๘๘ นาย พรมงคล แปนมูล
๔๔๘๙ นาย บรรหาร กอแกว
๔๔๙๐ นาย ศตวรรษ พรหมใจ
๔๔๙๑ นาย สุภณัฐ ศรีธรราษฎร
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๔๔๙๒ นาย วรากร ดอกพุทธ
๔๔๙๓ นาย ณัฐวุฒิ กมเครือ
๔๔๙๔ นาย จิณณพัต แพชมัด
๔๔๙๕ นาย สิทธินันท ตัณฑธนศวะกุล
๔๔๙๖ นาย ทินกร สิมโน
๔๔๙๗ นาย ศุภกฤต ทองจํารูญ
๔๔๙๘ นาย จิณณวัตร เดชมาก

พ.อ............................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ
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๕๐๐๑ นาย อิสระพงษ สุขสมบูรณ
๕๐๐๒ นาย คุณากร มาเกิด
๕๐๐๓ นาย วีรภัทร คํากอนแกว
๕๐๐๔ นาย เอกชัย โพธิ์ทอง
๕๐๐๕ นาย วีระพันธ คงสี
๕๐๐๖ นาย พงศธร ศิลปพงษ
๕๐๐๗ นาย ภัทรพงษ ไมแกว
๕๐๐๘ นาย วัชรินทร ทิพยบุญทอง
๕๐๐๙ นาย ธนาพงษ เกษณียบุตร
๕๐๑๐ นาย นพพร อยูสูง
๕๐๑๑ นาย สุเมธ สุขกระจาง
๕๐๑๒ นาย เสฏฐวุฒิ อุทัยฤกษ
๕๐๑๓ นาย อรรถวิท คุมวงษ
๕๐๑๔ นาย กิตติกร เนียมหอม
๕๐๑๕ นาย พลวัต บุญเกิด
๕๐๑๖ นาย ภูดิศ เกษตรสมบูรณ
๕๐๑๗ นาย มานะชัย คําดวง
๕๐๑๘ นาย อํานาจ ลายเมฆ
๕๐๑๙ นาย ทินภัทร นาคนงค
๕๐๒๐ นาย ณัฐวัตร เลิศธาราธิคุณ
๕๐๒๑ นาย วุฒิพร ศรีพิศาล
๕๐๒๒ นาย ชนิกรณ พงศวิวรรณ
๕๐๒๓ นาย อนุรัตน อางแกว
๕๐๒๔ นาย ไพโรจน มีอยู
๕๐๒๕ นาย โสภณ เกิดปราโมทย
๕๐๒๖ นาย นันธวัช สะดํา
๕๐๒๗ นาย ชยาทิต รัตนพรกุล
๕๐๒๘ นาย ณัฐพล ยิ้มรอด

ยศ - ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ
ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ตําแหนง ชางยนต
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๕๐๒๙ นาย อนันต แสงเงิน
๕๐๓๐ นาย ณัฐดนัย อนุรัตน
๕๐๓๑ นาย สุเทพ ผลอินหอม
๕๐๓๒ นาย อรรถพร เจริญรักษ
๕๐๓๓ นาย ศุภไชย แกวศิริ
๕๐๓๔ นาย จักรกฤษ เมฆคต
๕๐๓๕ นาย ไชยวัฒน ขวัญเมือง
๕๐๓๖ นาย รัฐนันท จันทรขจร
๕๐๓๗ นาย ธวัชชัย พริ้งจํารัส
๕๐๓๘ นาย สมชาย สียางนอก
๕๐๓๙ นาย สุภัทรชัย ก่ิงนอก
๕๐๔๐ นาย ถาวร ลิ้มติ้ว
๕๐๔๑ นาย จิรศักดิ์ ทองนอย
๕๐๔๒ นาย ฐาปนพงษ ประจวบวัน
๕๐๔๓ นาย ศราวุธ ทองอํ่า
๕๐๔๔ นาย สุพศิน จิตตราวงค
๕๐๔๕ นาย คทาธร ชุมชัยรัตน
๕๐๔๖ นาย เหรียญชัย จันทรเจิม
๕๐๔๗ นาย กมล อินทศร
๕๐๔๘ นาย ธนัชญพงศ นอยเจริญ
๕๐๔๙ นาย ธเนศ การะเกตุ
๕๐๕๐ นาย บัณฑิต ไพบูลยอัตถกิจ
๕๐๕๑ นาย บัณฑิต นาควงศ
๕๐๕๒ นาย จิรายุส พินําคํา
๕๐๕๓ นาย สุรเชษฐ บุญณรงค
๕๐๕๔ นาย สุเทพ พิบูลแถว
๕๐๕๕ นาย ธเนศพล แกวรักษ
๕๐๕๖ นาย สมาธิ จันทรสาคร
๕๐๕๗ นาย วสันต บํารุงเขต
๕๐๕๘ นาย อชิตพล แตบาง
๕๐๕๙ นาย ฉัตรพิชัย เปลงเติม
๕๐๖๐ นาย ภาณุพงษ จิตรคํา
๕๐๖๑ นาย รุงคุณ ทรงประเสริฐ
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๕๐๖๒ นาย กมลชัย เอ่ียมทราย
๕๐๖๓ นาย พัรศักดิ์ เสลานิ่ม
๕๐๖๔ นาย ศุภชัย เตี้ยเนตร
๕๐๖๕ นาย วุฒิพงษ สุขเลิศ
๕๐๖๖ นาย ธนกฤต อวมวงษ
๕๐๖๗ นาย สุรศักดิ์ นะพล
๕๐๖๘ นาย คณชัย นาคจีนวงศ
๕๐๖๙ นาย จิรพัฒน ชัยรินทร
๕๐๗๐ นาย ชัยสิริ ปริวัติธรรม
๕๐๗๑ นาย ราชเพชร จันทรเทศ
๕๐๗๒ นาย ประเวศ พรพระสงค
๕๐๗๓ นาย บัณฑิต วงศกอ
๕๐๗๔ นาย วีรวุฒิ จงรักษ
๕๐๗๕ นาย ปฏิเวธ พงศอนุจารี
๕๐๗๖ นาย สุเมธ มูลณี
๕๐๗๗ นาย พัทธพงศ ทุปะบุตร
๕๐๗๘ นาย ชลธี สุขสมบูรณ
๕๐๗๙ นาย ศุภโชค แคลวเครือ
๕๐๘๐ นาย เฉลิมวัฒน สีทอน
๕๐๘๑ นาย โพราม บุญตน
๕๐๘๒ นาย อภิชาต จินดาพงษ
๕๐๘๓ นาย กรวิชญ ดิสสระ
๕๐๘๔ นาย เจษฎา พินสําราญ
๕๐๘๕ นาย สกนธ ฤกษรอด
๕๐๘๖ นาย สาธิโรจน พวงศิริ
๕๐๘๗ นาย พงศพัฒน ทองกันยา
๕๐๘๘ นาย สนธยา สุขสะอาด
๕๐๘๙ นาย ธนกฤต ลิ้มทุติเนตร
๕๐๙๐ นาย ณัฐพล พลพิทักษ
๕๐๙๑ นาย จิณณวัตร ปานนุม
๕๐๙๒ นาย กรรชัย บุญหู
๕๐๙๓ นาย วัฒนา โลมาธร
๕๐๙๔ นาย จุฑาวัฒน โพธิ์พันธุ
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๕๐๙๕ นาย ประภัสร คงขํา
๕๐๙๖ นาย นิตินาถ พวกสันเทียะ
๕๐๙๗ นาย สุริยะ แสงฮวด
๕๐๙๘ นาย จักรพันธุ เปยมทองคํา
๕๐๙๙ นาย ไชยา นกยุงทอง
๕๑๐๐ นาย ธีระนัย สิงหเหยาะ
๕๑๐๑ นาย อนุวัฒน หลิมพลอย
๕๑๐๒ นาย กองหลา จันทรโสม
๕๑๐๓ นาย นันทวิทย เยี่ยมดี
๕๑๐๔ นาย ณัฐพงษ จันตะมะ
๕๑๐๕ นาย รัฐพล แดงดวง
๕๑๐๖ นาย เกียรติศักดิ์ ดําคง
๕๑๐๗ นาย เกรียงไกร คนหลัก
๕๑๐๘ นาย วัพิชิต ดมฆรัตน
๕๑๐๙ นาย พลกฤษณ อินทรา
๕๑๑๐ นาย เอกลักษณ เลี้ยงฤทัย
๕๑๑๑ นาย สุริยา เพ็งสอน
๕๑๑๒ นาย คณิศร อินทะเส
๕๑๑๓ นาย ภูริเดช บัวจันทร
๕๑๑๔ นาย สุทธิรักษ รอดอยู
๕๑๑๕ นาย กรวิชญ วงคสุวรรณ
๕๑๑๖ นาย ณัฐยศกร สุวรรณวงษจันทร
๕๑๑๗ นาย นรุตม สมกาล
๕๑๑๘ นาย ตรีเพชร มีคติธรรม
๕๑๑๙ นาย ภาณุพงศ สมจิต
๕๑๒๐ นาย สัจจกุล คําหยุน
๕๑๒๑ นาย วันเฉลิม พาเทียม
๕๑๒๒ นาย อํานาจ พิกุล
๕๑๒๓ นาย พัชรพงษ โคสาแสง
๕๑๒๔ นาย มนตรี ชื่นอูทรัพย
๕๑๒๕ นาย สามารถ คิดคุมคํา
๕๑๒๖ นาย นพรินทร จงจิตร
๕๑๒๗ นาย จักรกฤษณ เสายืน
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๕๑๒๘ นาย วงศตระกูล พิมดี
๕๑๒๙ นาย ทวีศักดิ์ เลิศวัชรพงศ
๕๑๓๐ นาย พัสกร มานะแกว
๕๑๓๑ นาย ภารุพัฒน ศรีประไพ
๕๑๓๒ นาย ศรัณยู พลเจริญ
๕๑๓๓ นาย ทศพร จันทรเปา
๕๑๓๔ นาย เอกชัย แนมขุนทด
๕๑๓๕ นาย สาทิส บุญสง
๕๑๓๖ นาย ปฏิภาณ วงษอุปรี
๕๑๓๗ นาย ณัฐพงศ สอนใจ
๕๑๓๘ นาย สถิตคุณ อินทบาล
๕๑๓๙ นาย ทักษดนัย กังใชงวน
๕๑๔๐ นาย ยุทธนา เริงจันทึก
๕๑๔๑ นาย จิรายุ ตวนสุหลง
๕๑๔๒ นาย ก่ิงเพชร ยังพิมาย
๕๑๔๓ นาย ทินภัทร เรืองจุย
๕๑๔๔ นาย ธนะวัฒน ระวังภัย
๕๑๔๕ นาย กองภพ แหวทอง
๕๑๔๖ นาย ปริญญา บุญศรี
๕๑๔๗ นาย กันตพล เกิดจันทร
๕๑๔๘ นาย ธนพนธ เกงชัยภูมิ
๕๑๔๙ นาย กฤษดา ทูนเพ่ิม
๕๑๕๐ นาย ปฏิภาณ หวานแท
๕๑๕๑ นาย จักรกฤษณ ธิโนชัย
๕๑๕๒ นาย บัญญวัต แจมเมธีกุล
๕๑๕๓ นาย พฤษ ณ พัทลุง
๕๑๕๔ นาย ศรชัย ทองคํา
๕๑๕๕ นาย ชัยณรงค สมบูรณสุข
๕๑๕๖ นาย พชรพล กันเกิด
๕๑๕๗ นาย ธํารงค คงเปรม
๕๑๕๘ นาย จิรเดช สําเภาเงิน
๕๑๕๙ นาย วุฒิชัย ไทยเกิด
๕๑๖๐ นาย อิศรา รักไชย
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๕๑๖๑ นาย ณัฐวุฒิ สะภา
๕๑๖๒ นาย ชัยวัฒน เจริญโตะ
๕๑๖๓ นาย จอมพรรดิ โพธิ์เตมิย
๕๑๖๔ นาย บัญชา จันทรชุม
๕๑๖๕ นาย ธวัชชัย บุตตะโคตร
๕๑๖๖ นาย ปยวัฒน พลายแกว
๕๑๖๗ นาย วิษณุ สุทนต
๕๑๖๘ นาย ศิลปชัย เทียนขาว
๕๑๖๙ นาย สิทธิพงษ ฟองอินทร
๕๑๗๐ นาย ภิญโญ ศักดิ์สังวร
๕๑๗๑ นาย บุญหลาย บุญทํามา
๕๑๗๒ นาย สรายุทธ มณู
๕๑๗๓ นาย สุเมธ หมวกเมือง
๕๑๗๔ นาย อดิศักดิ์ ทุมรักษ
๕๑๗๕ นาย ธวัชชัย โทนันท
๕๑๗๖ นาย อําพล ทุมนานอก
๕๑๗๗ นาย อนุชา จันทรนวล
๕๑๗๘ นาย พีระพันธ ฟองคํา
๕๑๗๙ นาย ฐาปกรณ ยศศิริ
๕๑๘๐ นาย ธนวัฒน อยุโต
๕๑๘๑ นาย จักราวุฒิ มีนิล
๕๑๘๒ นาย ประเวศ ปญจสุชาติ
๕๑๘๓ นาย สิรภพ ศรีมุกดา
๕๑๘๔ นาย ธนบัตร พูลฤทธิ์
๕๑๘๕ นาย ธนวัฒน แสวงลาภ
๕๑๘๖ นาย ศักดิ์รุงเรือง แจงไชย
๕๑๘๗ นาย วุฒิชัย แกนเมือง 
๕๑๘๘ นาย ภัทรชนน ทิพยญาณ
๕๑๘๙ นาย นฤเบศ โสมโสรส
๕๑๙๐ นาย ณัฏฐ ปราชญบัณฑิต
๕๑๙๑ นาย สุธิพร ธนวัตถาภรณ
๕๑๙๒ นาย สรเชษฐ ชูชอย
๕๑๙๓ นาย พันธกานต โพธิพฤกษ
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๕๑๙๔ นาย ธนากร ศรีโมรา
๕๑๙๕ นาย ไพฑูรย พวงบุปผา
๕๑๙๖ นาย ประสิทธิ์ชัย เกตุมอญ
๕๑๙๗ นาย วิศรุต วงคลังกา
๕๑๙๘ นาย วันชนะ มาซาว
๕๑๙๙ นาย ธันวา เกษไชย
๕๒๐๐ นาย พันธวิทย รัตนเนตร
๕๒๐๑ นาย ปฏิภาณ นิลทอง
๕๒๐๒ นาย ทศพล สังวาลยเดช
๕๒๐๓ นาย กลวัฒน หวานอารมณ
๕๒๐๔ นาย ณรงค รอบรัมย
๕๒๐๕ นาย สุทธิชาติ เกตุแกว
๕๒๐๖ นาย ธนพล ทํามา
๕๒๐๗ นาย บัญชา ชาติภูมิ
๕๒๐๘ นาย ศุภราช แยมศิลป
๕๒๐๙ นาย ชัยวัฒน มานะศักดิ์นนท
๕๒๑๐ นาย ณัฐพงษ ปลื้มปญญา
๕๒๑๑ นาย สุธานนท ทิพยมณเฑียร
๕๒๑๒ นาย ธีระวุฒิ เหล็กสูงเนิน
๕๒๑๓ นาย นรินทรธร บุญออน
๕๒๑๔ นาย จักรกฤษณ จอมชิตกล่ํา
๕๒๑๕ นาย อภิสิทธิ์ ทิพยอักษร
๕๒๑๖ นาย วีรการณ พรมวงค
๕๒๑๗ นาย วริษฐ อยูรอง
๕๒๑๘ นาย ฉัตรชัย ศรสุวรรณ
๕๒๑๙ นาย อภิสิทธิ์ ประทุมชัย
๕๒๒๐ นาย อนุชา ศรีเมือง
๕๒๒๑ นาย กิตติศักดิ์ ถ่ินสําราญ
๕๒๒๒ นาย วิชาพล นลินคันธกุล
๕๒๒๓ นาย นฤนารถ บัวทอง
๕๒๒๔ นาย อนิก พิกุล
๕๒๒๕ นาย ณัฐวุฒิ ทองคํา
๕๒๒๖ นาย สรรเสริญ ก่ิงกาน
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๕๒๒๗ นาย อภิวัฒน ทับสุริย
๕๒๒๘ นาย ธํารงศักดิ์ ลิ่มสุวรรณ
๕๒๒๙ นาย ชินราช เสืองามเอ่ียม
๕๒๓๐ นาย ดิษรัตน สนิทบุญ
๕๒๓๑ นาย รัชกร โพธิ์ศิริ
๕๒๓๒ นาย สมพร บุตรแสง
๕๒๓๓ นาย ชุมพล แกวถาวร
๕๒๓๔ นาย ภคพล ยอดเก้ือ
๕๒๓๕ นาย ปฐมพร ใจหาว
๕๒๓๖ นาย สุนทร ชวนสําราญ
๕๒๓๗ นาย เสมอเทพ แจมยวง
๕๒๓๘ นาย ไชยนันท ผาลา
๕๒๓๙ นาย พงศธร แปนบุตร
๕๒๔๐ นาย วิษณุ หัสเดชา
๕๒๔๑ นาย จารุวัฒน ลิ้นทอง
๕๒๔๒ นาย ไตรภพ อุดเอย
๕๒๔๓ นาย สิริวัฒน อบมาลี
๕๒๔๔ นาย อธิบดี รัตนพันธ
๕๒๔๕ นาย มงคล ศรีสุทัศน
๕๒๔๖ นาย ศรวัณ พงษเจริญ
๕๒๔๗ นาย ธนวัฒน มูลชัยสุข
๕๒๔๘ นาย กิตติพล โปดํา
๕๒๔๙ นาย ปรัชญา ปญญาธิกรณ
๕๒๕๐ นาย ฐิตินันท นาควัชระ
๕๒๕๑ นาย ธนพล พรมอุบล
๕๒๕๒ นาย โชคชัย ฤทธิปญญา
๕๒๕๓ นาย ณัฐภัทร ชูคํา
๕๒๕๔ นาย ตะวัน พลอยชุม
๕๒๕๕ นาย มนตรี กันทรักษา
๕๒๕๖ นาย อภิลักษณ เทศสิงห
๕๒๕๗ นาย จิณณะ ก่ิงกุมกลาง
๕๒๕๘ นาย วรวุฒิ เสมอ
๕๒๕๙ นาย วิชชุกร แกวศรีออน
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๕๒๖๐ นาย สิงหนาท เชื้อมณฑา
๕๒๖๑ นาย ศิริวัฒน เกิดอุดม
๕๒๖๒ นาย พีรพล อุดมผล
๕๒๖๓ นาย วะทู เจริญสุข
๕๒๖๔ นาย ภานุพงศ ภูจาพล
๕๒๖๕ นาย มณฑล บัวศรี
๕๒๖๖ นาย รัชโยธิน ปญญายืน
๕๒๖๗ นาย วสันต มูลทะระ
๕๒๖๘ นาย อรรถพล ศรีขาว
๕๒๖๙ นาย ชับกมล แสงศรี
๕๒๗๐ นาย นฤเบศร แกวแดง
๕๒๗๑ นาย ยศกร พันธลี
๕๒๗๒ นาย อํานาจ จิตรพานิช
๕๒๗๓ นาย ชนะภูมิ บอกลาง
๕๒๗๔ นาย อนันตสิทธิ์ ยามี
๕๒๗๕ นาย แหลมชัย เภาพูล
๕๒๗๖ นาย สุริยะ เรืองณรงค
๕๒๗๗ นาย จิรายุทธ ทิพยปญญา
๕๒๗๘ นาย ปารณ สามารถกุล
๕๒๗๙ นาย สุกฤต นงคคลาย
๕๒๘๐ นาย วัชรพงษ วงษเสียงดัง
๕๒๘๑ นาย ชัฎชพงศ มณีศรี
๕๒๘๒ นาย วรัญู ทาระเนตร
๕๒๘๓ นาย คเชนทร สายญาติ
๕๒๘๔ นาย จักรินทร วิจิตรสารกิจชัย
๕๒๘๕ นาย ตอ เสร็จกิจดี
๕๒๘๖ นาย พรเทพ จันทรัตน
๕๒๘๗ นาย ปุณยวัจน หวานสนิท
๕๒๘๘ นาย ธีรพงษ เครือรัตน
๕๒๘๙ นาย พีรัตน อาทิตย
๕๒๙๐ นาย รดิศ ทักษนิธิวัฒน
๕๒๙๑ นาย พนมกร อินทรสะอาด
๕๒๙๒ นาย ธีรภัทร เนตรหาญ
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๕๒๙๓ นาย ธนกาญจน แมนทิม
๕๒๙๔ นาย ฐิติกร สุดชาติ
๕๒๙๕ นาย ศุภกิจ ท่ังแกว
๕๒๙๖ นาย อภิชิต ศิริวงค
๕๒๙๗ นาย ศิวกร เปยถนอม
๕๒๙๘ นาย ปยะวัฒน สองแกระ
๕๒๙๙ นาย อดิศร ปลอดทอง
๕๓๐๐ นาย ปรีชา อัฐสิทธิ์
๕๓๐๑ นาย ณัฐนนท ธีระนันท
๕๓๐๒ นาย กรินรัช เกิดอุดม
๕๓๐๓ นาย อนุชิต อนันตา
๕๓๐๔ นาย สมภพ แพงปอง
๕๓๐๕ นาย เกรียงศักดิ์ จูธารี
๕๓๐๖ นาย อนุสรณ เชียงขวาง
๕๓๐๗ นาย สุรพงษ ศรีเทพ
๕๓๐๘ นาย ธนวัฒน ทองจุนเจือ
๕๓๐๙ นาย วีระยุทธ ทองเครือ
๕๓๑๐ นาย นันทพงศ ทองคํานุช
๕๓๑๑ นาย เทิดศักดิ์ เริงสาตร
๕๓๑๒ นาย สิทติพงษ แกวโสดา
๕๓๑๓ นาย พิชิตชัย ลัทธิธรรม
๕๓๑๔ นาย วรเชษฐ กําแพงแกว
๕๓๑๕ นาย กฤษฎากร โนโชติ
๕๓๑๖ นาย สราวุธ รอดแกว
๕๓๑๗ นาย สิรภพ รักบานเกิด
๕๓๑๘ นาย ชัยอนันต ชารีวัน
๕๓๑๙ นาย ไชยวรรธน แสงจันทรฉาย
๕๓๒๐ นาย วิษณุ เทพรัตน
๕๓๒๑ นาย ตุลาการ ปานจีน
๕๓๒๒ นาย วันมงคล ขันสุวรรณ
๕๓๒๓ นาย ธีรศักดิ์ มีศรี
๕๓๒๔ นาย อธิช เรืองสังข
๕๓๒๕ นาย เจษฎา ฉายมณี
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๕๓๒๖ นาย ดนัย เวียงธรรม
๕๓๒๗ นาย กฤตธัช ดูเบย
๕๓๒๘ นาย เกรียงไกร ลาดบาศรี
๕๓๒๙ นาย วรฉัตร หัตถกิจกุล
๕๓๓๐ นาย พีรวิชญ พิลา
๕๓๓๑ นาย สุประวัติ นะราช
๕๓๓๒ นาย วีรยุทธ มณีสิงห
๕๓๓๓ นาย จักรพงษ บางแกว
๕๓๓๔ นาย นิรภัทร คําวาศรี
๕๓๓๕ นาย กฤษณะ บุญประสพ
๕๓๓๖ นาย อานนท ริมธีระกุล
๕๓๓๗ นาย ศุภโชค แสงสวาง
๕๓๓๘ นาย ทัตดนัย ภูปากน้ํา
๕๓๓๙ นาย ณัฐพล ปนตามูล
๕๓๔๐ นาย รักศักดิ์ บุญคุม
๕๓๔๑ นาย สถาปนา มหาหลาย
๕๓๔๒ นาย เทวบุตร กุมารทอง
๕๓๔๓ นาย ศุภกร สุยอย
๕๓๔๔ นาย รวินันท ประลังการ
๕๓๔๕ นาย วุฒิชัย ศรีมุงคุณ
๕๓๔๖ นาย กรพัฒน คาระมาตร
๕๓๔๗ นาย พิพัฒน ฉิมพาลี
๕๓๔๘ นาย ไวภพ สําเนียงประเสริฐ
๕๓๔๙ นาย ฉัตรชัย ปานแจม
๕๓๕๐ นาย รัฐภัทร สุขเจริญพัฒน
๕๓๕๑ นาย ไกรสิทธิ์ เชยชม
๕๓๕๒ นาย สันติภาพ ทองหอ
๕๓๕๓ นาย เจษฎา พระแกว
๕๓๕๔ นาย จิรยุทธ คุระจอก
๕๓๕๕ นาย สถาพร เดชเปย
๕๓๕๖ นาย ณัฐพงศ พรหมทอง
๕๓๕๗ นาย ภูสิทธิ์ ชื่นจิตร
๕๓๕๘ นาย สรนันท พัวพันธ
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๕๓๕๙ นาย พงศกร บุญเรือง
๕๓๖๐ นาย ชวลิต ประกอบแสง
๕๓๖๑ นาย วีรยุทธ คําสีโห
๕๓๖๒ นาย กิตติภพ ตันญาศิริ
๕๓๖๓ นาย นฤสรณ พยนตศิริ
๕๓๖๔ นาย อานนท ศรีสวัสดิ์
๕๓๖๕ นาย ปรมินทร พลอยวิเลิศ
๕๓๖๖ นาย ฐิติพันธ สาตรจีนพงษ
๕๓๖๗ นาย พิเชฐ คชประดิษฐ
๕๓๖๘ นาย ณัฐพงศ สุพัฒน
๕๓๖๙ นาย วโรชา วังคะฮาต
๕๓๗๐ นาย เกียรติศักดิ์ รัตโนสถ
๕๓๗๑ นาย จักรกฤษ เพชรโชติ
๕๓๗๒ นาย ณัฐพนธ สัตตบรรณ
๕๓๗๓ นาย วรัญู หนูเพชร
๕๓๗๔ นาย สิทธิชัย ระบําโพธิ์
๕๓๗๕ นาย ปฏิพาน เสระทอง
๕๓๗๖ นาย พิเชษฐ พันเกตุ
๕๓๗๗ นาย กานต สุขประเสริฐ
๕๓๗๘ นาย สิทธิพงษ บงการสุวรรณ
๕๓๗๙ นาย ณัฐพล ปานทอง
๕๓๘๐ นาย ภคพล ตรีวิสูตร
๕๓๘๑ นาย ชวิน โสมกุล
๕๓๘๒ นาย นฤเดช อินแกว
๕๓๘๓ นาย จตุพร บุญนํา
๕๓๘๔ นาย ณัฐพล วงศละคร
๕๓๘๕ นาย ธนากร แฟงนอย
๕๓๘๖ นาย ศรัณย สิงหราช
๕๓๘๗ นาย นนทชัย แยมเกษร
๕๓๘๘ นาย อภิสิทธิ์ ปราบพาล
๕๓๘๙ นาย ธงชัย โสมพันธ
๕๓๙๐ นาย ชัยสิทธิ์ อบเทียน
๕๓๙๑ นาย ลิตยา จิตรพงษ
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๕๓๙๒ นาย นราวิชญ พรหมสิทธิ์
๕๓๙๓ นาย สิทธิ โสวัสสะ
๕๓๙๔ นาย นัทธพงศ อ่ินคํา
๕๓๙๕ นาย เกวิน พฤกษพงศสุข
๕๓๙๖ นาย สรายุทธ แสงอุทัย
๕๓๙๗ นาย อภิเชษฐ รักษาสุรสาล
๕๓๙๘ นาย เจนจิตร เจียมโพธิ์
๕๓๙๙ นาย จีรวัฒน อากาศสุภา
๕๔๐๐ นาย วงศธร แยมศิริ
๕๔๐๑ นาย โยธิน สอนโพงาม
๕๔๐๒ นาย จักรกฤษณ ขาวดาษ
๕๔๐๓ นาย เสกสรรค ศรใหม
๕๔๐๔ นาย สิทธิชัย พลเพ็ชร
๕๔๐๕ นาย พลากร บุญโห
๕๔๐๖ นาย ยศวรรษ ไดรูป
๕๔๐๗ นาย ปยวัฒน คําจันทร
๕๔๐๘ นาย ณัฐพงศ นุมแกว
๕๔๐๙ นาย ฉัตรชัย แกวโมรา
๕๔๑๐ นาย ภานุ หาญกลา
๕๔๑๑ นาย บุรินทร ลานวิชัย
๕๔๑๒ นาย ประมุข คําดี
๕๔๑๓ นาย แสงสิทธิ์ อํ่าประสิทธิ์
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