
 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน 

เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 

ในหน่วยของส่วนก าลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ  

เหล่า ช.  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 



ก ำหนดกำร 
ให้ผูท้ี่มีรำยช่ือสมัครสอบคัดเลอืกฯ ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้.- 

1. ผู้สมัครสอบเข้ำรับฟังค ำช้ีแจง และตรวจรอยสัก แผลเป็น และรอ่งรอยกำรเจำะหู 
ในวันที่ 20 มกรำคม 2563  

- เวลำ 08.30 น. มำรำยงำนตัว ณ สโมสรนำยทหำรประทวน กรมกำรทหำรช่ำง  
ค่ำยภำณุรังษ ีอ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี เพื่อรับฟังค ำชี้แจง และตรวจรอยสัก แผลเป็น 
และร่องรอยกำรเจำะหู (หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์) 
 - เวลำ 09.00 – 12.00 น. ชี้แจง และตรวจรอยสัก แผลเป็น และร่องรอย
กำรเจำะหู (หำกไม่ได้รบักำรตรวจดังกล่ำว ตำมเวลำที่ก ำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์) 
 - กำรแต่งกำย  ชุดกีฬำ  และรองเท้ำกีฬำ  (เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขำว และ
กำงเกงขำสั้นสีด ำ) 
 - สิ่งทีต่้องน ำมำ : บัตรประจ ำตัวสอบ ,บัตรประชำชน และปำกกำ 

2. สอบภำควิชำกำร ในวันที ่21 มกรำคม 2563 (เฉพำะผูส้มัครทีก่รรมกำรตรวจ
รอยสัก แผลเป็น และรอ่งรอยกำรเจำะหูอนมุตัิ “ผ่ำน”) 

- เวลำ  08.00  น. มำรำยงำนตัว  ณ   โรงพลศึกษำ พันบริกำร กองบริกำร  
กรมกำรทหำรช่ำง ค่ำยภำณุรังษ ีอ ำเภอเมอืง จังหวัดรำชบุรี เพื่อรบัฟังค ำช้ีแจงกำร
ปฏิบัติในกำรสอบภำควิชำกำร และด ำเนินกำรด้ำนธุรกำร 
(หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมวัน และเวลำที่ก ำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์) 
 - สอบภำควิชำกำร ตั้งแต่เวลำ 13.00 – 15.00 น. (เมือ่เริม่ท ำข้อสอบแล้ว 
ผู้ที่เข้ำห้องสอบช้ำกว่ำเวลำที่ก ำหนด 15 นำทีจะไม่อนุญำตใหเ้ข้ำหอ้งสอบ) 

3. กำรแต่งกำย 
 - ทหำรกองหนุน : ให้แต่งกำยด้วยเสื้อยืดแขนสั้นสีขำวไม่มีปก กำงเกงวอร์ม 
และรองเท้ำกีฬำ 
 - ทหำรกองประจ ำกำรที่ยังไม่ปลดฯ : ให้แต่งกำยด้วยชุดฝึก 

4. สิ่งทีส่ำมำรถน ำเข้ำห้องสอบได ้
     - บัตรประจ ำตัวสอบ  

- บัตรประชำชน 
 - ปำกกำ    

- นำฬิกำข้อมือแบบอนำล็อก (แบบเข็ม)  เทำ่นั้น 



หมายเลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

63001 นาย วันชาติ ปยภัณฑ

63002 นาย อดิเทพ วงคาํหาญ

63003 นาย กิตติทัต เกิดพุม

63004 นาย กมลภพ อภิปนโน

63005 นาย อภิชาติ ปานแยม

63006 นาย นฤนนท ใคลยะนนท

63007 นาย ณัฐพงศ เซี่ยงฉิน

63008 นาย โอภาส กาหวัง

63009 นาย ฐากร คงกระพันธ

63010 นาย ธีรยุทธ เต็มนาที

63011 นาย ภูวดล มณีเนตร

63012 นาย ตวนอะฮหมัด ปาแซ

63013 นาย ธวัชชัย โทนา

63014 นาย ภูริพัฒน ภูสวัสดิ์

63015 นาย ลัทธพล นอยไพล

63016 นาย ณัฐพงษ อยูสวัสดิ์

63017 นาย ตรัยคณุ อินทรตุน

63018 นาย ศุภนิมิตร อินทรศรี

63019 นาย กฤษฎา ทุรันไธสง

63020 นาย อรุณธยา ศรีเทพ

63021 นาย พงษสิทธิ์ มาเมือง

63022 นาย ธนาพร ตุมทอง

63023 นาย กิตติกรณ คําสี

63024 นาย อนุสรณ สะแม

63025 นาย วิวัฒน แกวเกิด

63026 นาย สินธนา พลดงนอก

63027 นาย พิภพ ทับทิมเงิน

63028 นาย อรรพล แกวใส

63029 นาย ษมาวีร วรฉัตร

63030 นาย สาธิต รัตนาธิวัต

63031 นาย ศราวุฒิ กันยะวงศ

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อผูสมัครสอบคัดเลือกเปนนายทหารประทวน 

ในสวนกําลังรบ และสวนสนับสนุนการรบ เหลาทหารชาง

ประจําปงบประมาณ 2563



หมายเลขประจําตัวสอบ หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

63032 นาย สิทธิชัย รุงเรือง

63033 นาย วัชระ จันทรแกววงค

63034 นาย กรกช วิชัยเมือง

63035 นาย สุริยา จูประเสริฐ

63036 นาย ธนภูมิ ธรรมเจริญ

63037 นาย สุทธิพงษ เกตพันธ

63038 นาย ภคิน ทองชัย

63039 นาย วัชรพงศ เตชาติ

63040 นาย พิสิษฐ สีดามาตย

63041 นาย นฤเบศร ผันเผาะ

63042 นาย สุวิทย คําประสิทธิ์

63043 นาย อดิศักดิ์ ประสมสมัย

63044 นาย ภิรวัฒน แดนพิมาย

63045 นาย ทินกร สุดประเสริฐ

63046 นาย ณัฐพร รอดศิริ

63047 นาย ธนกฤต เฟองบริบูรณ

63048 นาย จักรรัฐ ขันธานุรักษ

63049 นาย ทัพไทย ถนอมบุญ

63050 นาย กรวิชญ สวัสดีนาม

63051 นาย ณัฐวุฒิ โพธิทองสุข

63052 นาย นันทิพัฒน งวนพลิ้ง

63053 นาย สิทธิชาติ สุจินะ

63054 นาย วัชระ โพธิ์งาม

63055 นาย จิรวัฒน เปยมพรอม

63056 นาย ดนุสรณ โสภา

63057 นาย ศรัณย ธีระกุล

63058 นาย ธนาธาร สมจิตรธนานันท

63059 นาย มนัสทวี บุบผาวันณา

63060 นาย อนันต ไกยแสง

63061 นาย ณรงคชัย คําสุข

63062 นาย วายุ พึ่งผัน

63063 นาย ธีรพงศ นาคแกมนิล

63064 นาย ณรงคฤทธิ์ มีผลเจริญ

63065 นาย จักพันธ มูลเชื้อ



หมายเลขประจําตัวสอบ หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

63066 นาย ชนินทร พุมแกว

63067 นาย มุนินทร ทับเที่ยง

63068 นาย อนิรุทธิ์ สารสินธุ

63069 นาย อรรถชัย จันชวย

63070 นาย วิชาญ อยูเย็น

63071 นาย เจษฎา ศิริมาศ

63072 นาย กฤษฎา ขําสุวรรณ

63073 นาย บัณฑิต ทุมชะ

63074 นาย ปริญญา พวงบุญมาก

63075 นาย ณัฐพันธ สุมเนียม

63076 นาย โชคชัย ฤทธิปญญา

63077 นาย ไวทยา เหม

63078 นาย ตะวัน ศรีเมฆ

63079 นาย ณัฐกิจ แกวเหลา

63080 นาย อรรณพ ทิมวิไลรักษ

63081 นาย สรัล พงษพา

63082 นาย ศุภกิตติ์ หนองมวง

63083 นาย อภวิชญ ยังภู

63084 นาย นันทพร บุญเนตร

63085 นาย สุภัทรชัย ทองเติม

63086 นาย วรวัช คําดี

63087 นาย วรานนท เลิศคลัง

63088 นาย พลรัตน ศรีละพุก

63089 นาย ตรงสรณ เข็มนาค

63090 นาย วัชระ อารมณปลื้ม

63091 นาย ภาณุพงศ สวนสุข

63092 นาย สรายุทธ อยูคุม

63093 นาย ปภาวิชญ รัตนคช

63094 นาย จิระพันธ ตายิ่ง

63095 นาย พลากร ทองกองเตีย

63096 นาย สมเกียรติ ชาตรี

63097 นาย มาวิน เชื้อโพหัก

63098 นาย วิษณุ เนียมเตียง

63099 นาย วีรพงศ โพธิ์สวัสดิ์



หมายเลขประจําตัวสอบ หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

63100 นาย นันทวัฒน ทองนอก

63101 นาย ปฏิภัทธ ปราบมะเริง

63102 นาย ภควัฒน ชื่นเสียง

63103 นาย กิ่งศักดิ์ แดงเพ็ง

63104 นาย วัชรชัย เปลี่ยนสี

63105 นาย นรงฤทธิ์ หวานนุน

63106 นาย กฤษณะพล ทวมเพ็ชร

63107 นาย กิตติศักดิ์ ตันตุลา

63108 นาย ธนาศักดิ์ วงศสะอาด

63109 นาย ประมนัส จันเกิด

63110 นาย อรรถพล จันดา

63111 นาย ภัทรดนัย สุขกลึง

63112 นาย กันตชาติ อุนเรือน

63113 นาย ศิรสิทธิ์ สวางกุล

63114 นาย พงษธร นวลออน

63115 นาย อนุพล เพ็ชรพรอม

63116 นาย ศุภษร ชมรัตน

63117 นาย พัทธนันท สิงหา

63118 นาย ภาณุพงศ บุรคอน

63119 นาย เจษฎา แกวใสหุน

63120 นาย มาวิน กิตติวุฒิกุล

63121 นาย ธนาวุฒิ ขุนพรม

63122 นาย อุกกฤษฏ รอดเคราะห

63123 นาย อนุกูล ทุยหลอน

63124 นาย เมฆินทร นวนทา

63125 นาย ฉัตรชัย อินทบุตร

63126 นาย ภานุพงศ แกวเกษการณ

63127 นาย ทิวา ชาติศิริ

63128 นาย กฤชณัท ยอแซฟ

63129 นาย ธีรภัทร สันตธรรม

63130 นาย เฉลิมราช สอาดโอษฐ

63131 นาย กิตติธัช คงแกว

63132 นาย ปณณวัฒน เอมกระโทก

63133 นาย สุพัฒน จั่นบุปผา



หมายเลขประจําตัวสอบ หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

63134 นาย จักรกฤต ไกรวาส

63135 นาย สรวิชญ ที่รัก

63136 นาย ถิระวุฒิ พุดภูสา

63137 นาย ธีรภัทร ตรวจมรรคา

63138 นาย ศุภกร ทาปุย

63139 นาย พงศเทพ สุขสวาง

63140 นาย ธวัชชัย คนชม

63141 นาย สุชาติ ปอมโอชา

63142 นาย นิธิกร สันโดษ

63143 นาย ทิวากร ศรีสุพัฒน

63144 นาย ทักษิณ เสิกขุนทด

63145 นาย อนุวัฒน ดวงมณี

63146 นาย พชร ปรางงาม

63147 นาย ปฏิพัทธ ธีรพงษพรรณ

63148 นาย ปกรณ รุงอินทร

63149 นาย ณรงค พิลึก

63150 นาย ศุภวิชญ ชมชื่น

63151 นาย ภวัต สูพิภักดิ์

63152 นาย ภานุพันธ นุชนนท

63153 นาย คณิศร ดาธรรม

63154 นาย อนุชา จําปาศรี

63155 นาย ธนกร สงวนพรอม

63156 นาย ฐากฤษฎ ฉันทพิชญาพร

63157 นาย ปราโมช ปาลลา

63158 นาย เมทะนี บัวปลี

63159 นาย อนันต พันวิเศษ

63160 นาย ปณวัฒน สันหมุด

63161 นาย วทัญู จําปาทิพย

63162 นาย ธัญลักษณ ศิริรัตน

63163 นาย วศิน อวมเจริญ

63164 นาย วิศวะ มนตก่ิงเพ็ชร

63165 นาย ภาณุพงค ไขขาว

63166 นาย วุฒิชัย ทันนิธิ

63167 นาย สุภโชค หมูมาก



หมายเลขประจําตัวสอบ หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

63168 นาย พิทวัส สุธรรมราช

63169 นาย เกียรติศักดิ์ แกวคํา

63170 นาย ไกรสร แยมวงษ

63171 นาย สุรศักดิ์ พิพิธภัณฑ

63172 นาย พิชัย มุงบัง

63173 นาย วีรพงศ บรรเทิง

63174 นาย จิรากร สะอาด

63175 นาย ประทีป วงษไชยา

63176 นาย ณัฐวัช หนูทอง

63177 นาย นวฤิทธิ์ เทพสถิต

63178 นาย รุงโรจน มงคล

63179 นาย วิวัฒน พลมานพ

63180 นาย ไชยวัฒน สุวรรณรัตน

63181 นาย สุระ จิตตวิวัฒน

63182 นาย ธิบดินทร นอยจีน

63183 นาย นที จันดี

63184 นาย จิรวัฒน แซจุง

63185 นาย ราชภัฏ หมัดอะดัม

63186 นาย วรากร วังแปง

63187 นาย นันฐพงค เมฆสวัสดิ์

63188 นาย จักรี ตุนลํา

63189 นาย พันธกานต อุนันทชัย

63190 นาย สมเกียรติ เทียมสานุจิตต

63191 นาย มูฮําหมัด บินดุสะ

63192 นาย ฐิติพงค ขาวนวน

63193 นาย ธเนศวร อิ่มทน

63194 นาย ภูวพงศ เรืองอราม

63195 นาย กฤติน คลังศริิ

63196 นาย กันตภณ จันทร

63197 นาย สถาพร พุกบานเกา

63198 นาย เจษฎา ปญญามัง

63199 นาย สิทธิชัย ชุมภูประสิทธิ์

63200 นาย สุริยะ พรําขุนทด

63201 นาย อภิชาติ มะรังษี



หมายเลขประจําตัวสอบ หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

63202 นาย กิตติวัฒน บุญศาสตร

63203 นาย กิตติศักดิ์ เรไร

63204 นาย ตะวัน พลอยชุม

63205 นาย พุทธินันท แซโคว

63206 นาย อุดมศักดิ์ หงสสุวรรณวงษ

63207 นาย เสรีภาพ เชื้อโพหัก

63208 นาย พัชรพล พินเมือง

63209 นาย ณรงคภัทร แกวฉาย

63210 นาย วิษณุ ศรีสะหงวน

63211 นาย ณัฐพล ชมยิ่ง

63212 นาย อนุสรณ นิสภา

63213 นาย ภูริเดช ชูชวย

63214 นาย ถนัดกิจ หวานใจ

63215 นาย สุนทร ตั้นยิดเส็ง

63216 นาย ธวัชชัย ทวีสูตร

63217 นาย นนทวัฒน แสงเพ็ง

63218 นาย ญัติพงศ สมันเล็บ

63219 นาย ณัฒพล โตวเจียว

63220 นาย พรพล บุญสนิท

63221 นาย ชาญชัย ศรีโหร

63222 นาย นเรศ นังกะทา

63223 นาย ธีรธร ไชรโสตร

63224 นาย ชยังกูร บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ

63225 นาย นันทวัฒน ประกอบกิจ

63226 นาย ธันวา นาคะศิริ

63227 นาย ชิตณพุงศ อาภากิตติวัฒน

63228 นาย กิตตินันท จันราศรี

63229 นาย ภัทรพล เทียมเทาเกิด

63230 นาย ศาโรจน ออนละมัย

63231 นาย ณัฐศรุฒิ จูศรีสุข

63232 นาย ณัฐวิโรจน เอ่ียมทอง

63233 นาย ณัฐพล ไขศรี

63234 นาย สุรวุฒิ อรุณวิง

63235 นาย ธิติ กลับสุข
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63236 นาย ชนาธิป จันทรธานี

63237 นาย ปติภัทธ สมบัติมี

63238 นาย ชินเวช พวงทองดี

63239 นาย วีรวัฒน ซอนทอง

63240 นาย นวัช รอดพวง

63241 นาย อนุวัต นรินทรนอก

63242 นาย ณัฐชานนท บุญบรรลุ

63243 นาย สุรเชษฎ ขํานพคุณ

63244 นาย ยุทธพร กัลยา

63245 นาย ศุภกิจ ดีบุตร

63246 นาย วชิรพันธุ หนูรอด

63247 นาย วรกฤต นอยรินทร

63248 นาย เจตสกุล วิสุงเร

63249 นาย นภาดล รัตนนิมิตร

63250 นาย ธีระพล แถวไธสง

63251 นาย เพชรอนันต คงแปน

63252 นาย วัชรพล นาคชู

63253 นาย อนุรักษ สุนาจันทร

63254 นาย สุทธิภัทร แจงหลํา

63255 นาย นักรบ สรอยสวัสดิ์

63256 นาย ภาณุวัตร ทองบาง

63257 นาย ปฐมพร ศรีคง

63258 นาย พงศธร แสงโนราช

63259 นาย ทศพล แสงทอง

63260 นาย นพรัตน ทองมาก

63261 นาย อภิสิทธิ์ หาพุทธา

63262 นาย วิทยา โปชู

63263 นาย อนุวัฒน ทองลิ่ม

63264 นาย กีฟลี ทองสงค

63265 นาย อภิรักษ ลาภนิมิตรชัย

63266 นาย ธนพล ศิริผล

63267 นาย อลงกรณ ทุงไธสงค

63268 นาย สวางดี นาคกําเนิด

63269 นาย ธีรภัทร ศนูยพลอย
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63270 นาย วิทยา ครุฑดํา

63271 นาย นิชาภัทร ชินคลาย

63272 นาย อุดมศักดิ์ นิลฉวี

63273 นาย กิตติศักดิ์ วันดี

63274 นาย อานัฟ มะเกะ

63275 นาย ณัฏฐสิทธิ์ แสงสัตตรัตน

63276 นาย อรรถวิท รุงปจฉิม

63277 นาย ธรรมรัตน บุญถึงจิตร

63278 นาย ภัทราวุธ หกดานจาก

63279 นาย อัฏฐยุทธ สุขแปน

63280 นาย จีรกิตติ์ อินทรฤทธิ์

63281 นาย อานนท เนียมประเสริฐ

63282 นาย ไอซ ชาญกิจ

63283 นาย สุชาติ จันทรอินทร

63284 นาย ธีระวุฒิ โตชมภู

63285 นาย ธนภัทร หลิมเพชร

63286 นาย อานุภาพ อ่ิมแสง

63287 นาย วีรกุล โกญจนาท

63288 นาย สุวิจักขณ ทองแจมแจง

63289 นาย วรวุฒิ ทองอินทร

63290 นาย ณัฐนัย กฤษวงษ

63291 นาย วีระ สิงคสาโร

63292 นาย ธนบดี เกงจันทรวรกุล

63293 นาย กายสิทธิ์ เทพสุวรรณ

63294 นาย ณัฐพงษ ทองกง

63295 นาย กิตติศักดิ์ บุตรมะลา

63296 นาย อนิรุต มากจุย

63297 นาย ณัฐกิตติ์ พิกุลทอง

63298 นาย นันทพงษ ยุธติบรรณ

63299 นาย จีรชัย ทรงกฤษ

63300 นาย พงศธร ทุมเทียง

63301 นาย ภัทราวุธ เจริญศรี

63302 นาย นครินทร กรุงศรเีมือง

63303 นาย สุทัศน ประชิดครบุรี
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63304 นาย พันฤทธิ์ แกวเพชร

63305 นาย กายเนตร เทียนชัย

63306 นาย ธนกฤต สุวรรณรัตน

63307 นาย สิทธิกร เขียวเยาว

63308 นาย สุรศักดิ์ เพ็ชรไทย

63309 นาย ปฐวี ทองนาค

63310 นาย บุญคุม เรงผูก

63311 นาย ชนกนันท ยวงสอาด

63312 นาย ชินคปุต จันทรอํ่า

63313 นาย สมคิด สมภา

63314 นาย ธนพจน ศรณัยวรกุล

63315 นาย พุฒิภัทร มูลตรีภักดี

63316 นาย วีรยุทธ ธรรมเพชร

63317 นาย ธนพล จันสน

63318 นาย ณรงค จันยา

63319 นาย กัณตพัฒน เตชธรรมพงศ

63320 นาย ณัฐวุฒิ หลาใต

63321 นาย ธนพล เมืองเกษม

63322 นาย อํานาจ เกิดละมูล

63323 นาย ชิตพล ศรรสําราญ

63324 นาย ทศพล เสียงลือชา

63325 นาย อุดมศักดิ์ ณ บางชาง

63326 นาย อัษฎา มณีรึงค

63327 นาย จักรชัย ศรีไวย

63328 นาย นนทนันทน ศักดานุกูล

63329 นาย ณรุส ประเสริฐสวัสดิ์

63330 นาย ณัฐฐาพล โชคเรืองพงษ

63331 นาย อาทิชัย อนุกูลชาญชม

63332 นาย สิงหา สุดตา

63333 นาย สุธี สุขีสิงห

63334 นาย รัตนะ พุมมาลา

63335 นาย เกรียงไกร สอนพันธ

63336 นาย เมธี เย็นใจ

63337 นาย พลฐนบ คมเจริญ
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63338 นาย ปยวัฒน แสงกลา

63339 นาย กิตติพงศ ยุวถวิล

63340 นาย ฉัตรษนนท แหยมแจม

63341 นาย ธนชิต บุญแกว

63342 นาย ฐิติวัฒน กรรทมาศ

63343 นาย ระพีพัฒน สินธุรส

63344 นาย จักรพันธ ตื้อยศ

63345 นาย ธัญวิตต นัดวิลัย

63346 นาย ปรมัต ศรีนิ่ม

63347 นาย กฤติน แสงนาค

63348 นาย วัชรชัย เทือกจันทรคํา

63349 นาย กฤตเมธ ทองคาํ

63350 นาย พัฒนธศักดิ์ ปรัชญาเสมากุล

63351 นาย ณัฐรัชพงษ โสติสงฆ

63352 นาย ณัฐพล ลีศรีใส

63353 นาย ภูบดินทร เหลืองอราม

63354 นาย โรจนศักดิ์ กันหามี

63355 นาย เรืองชัย จันทรเพ้ียฟาน

63356 นาย ธีรวัฒน พลจันทร

63357 นาย กฤษฎา พยุงดี

63358 นาย สัญชนน บุญชวย

63359 นาย สามารถ ภูหวาง

63360 นาย ธเนศ ภูคํา

63361 นาย วิชัย วิจิตรานนท

63362 นาย ปรัชญา ปรัชญา

63363 นาย ภูษิต แสงออน

63364 นาย ธีรภัทร แสนแกว

63365 นาย พงศธร เทียบอุน

63366 นาย ชัยรัตน ชมหมู

63367 นาย ทศพร โนรีสุวรรณ

63368 นาย นพรุจ นอยกลา

63369 นาย วุฒิพงศ หอมกลิ่น

63370 นาย แสนยากร สอนสงกลิ่น

63371 นาย เจริญตาม ตี๋นงนุช
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63372 นาย กวิน สุขไป

63373 นาย ธนนันท วันชะเอม

63374 นาย รัชชานนท แสงคาํ

63375 นาย วัชรพงษ เพ็งคลาย

63376 นาย วรวงษ อวนมะโรง

63377 นาย มนตรี ประชุม

63378 นาย วิทยา ราชโยธา

63379 นาย ภูธเรศ แกวยัง

63380 นาย พันธุแกรง วัฒนพงษ

63381 นาย ชูศกัดิ์ แกวใส

63382 นาย อับดุลฮาลีม สุหรง

63383 นาย เสกสรร ไชยคํา

63384 นาย จตุรพร สุดฮะ

63385 นาย ณรงคบดินทร โพธิรุกข

63386 นาย ภูวดล สุวรรณลือ

63387 นาย กนกพล ชุณหรัต

63388 นาย วัลลภ ทรงจอหอ

63389 นาย ธีรภัทร ศรีสาหราย

63390 นาย ศิรชัช รอดจิตต

63391 นาย พงศธร อักษรศรี

63392 นาย ธรรมรัตน อุดมพัฒนวิธาน

63393 นาย นิติธร โกยรัมย

63394 นาย พิริยะ คลีรัมย

63395 นาย อานันท ชิณวงษ

63396 นาย อภิสิทธิ์ ออกกิจวัตร

63397 นาย อมร จอยดวงใจ

63398 นาย อําพล แสวงกิจ

63399 นาย วสุธน ชาวโพงพาง

63400 นาย กิตติธัช เปรมแจม

63401 นาย ฐานิศวร มุสิกเจริญ

63402 นาย เอกพล ตาพา

63403 นาย ศุภกิจ พิพิษ

63404 นาย ชัยยา ไชยโคตร

63405 นาย วีระยุทธ พิรักษา
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63406 นาย สิทธิกร ดวงอาจนา

63407 นาย ธวัชชัย สาริการินทร

63408 นาย วรพล บรมโคตร

63409 นาย โชคมงคล สีเหลือง

63410 นาย รังสรรค วิเศษฤทธิ์

63411 นาย กิตติภูมิ แกนกระโทก

63412 นาย บวรทัต ภานุรัตน

63413 นาย ธนวัฒน พูลเพ่ิม

63414 นาย ทศพล โชติวัฒนอนันกุล

63415 นาย สุรเกียรติ เต็กสุวรรณ

63416 นาย เทพพิทักษ หอมจันทร

63417 นาย วิรัตน แสงมณี

63418 นาย กฤษณะ บุญถาวร

63419 นาย สุพจน จินดาศรี

63420 นาย เถลิงรัฐ ธัญปราณีตกุล

63421 นาย วัชรากร แตงทอง

63422 นาย สุรินทร บุญสนอง

63423 นาย ชรินทร อมรวงศ

63424 นาย สมชาย ทาวหา

63425 นาย มนตตรา บุญปรีชา

63426 นาย ณัฐดนัย ศรสีวัสดิ์ธารา

63427 นาย เอกศมล ชุมชัง

63428 นาย วรุณ พรมเมืองคกุ

63429 นาย ณัฏฐกิตติ์ พรเพียรวิชา

63430 นาย พงศธร หะลีบุตร

63431 นาย ธีรศิลป นาคสิงห

63432 นาย ดนุวัฒน ศรีเรือง

63433 นาย ธรรมนูญ สุธาพจน

63434 นาย รวิพล พิมพะโมทย

63435 นาย ศุภกร เถาธรรมพิทักษ

63436 นาย เจษฎาวุฒิ หนูรอด

63437 นาย อภิสิทธิ์ แสนสมนึก

63438 นาย ณัฎฐากร สุพรธรรม

63439 นาย ภูษิต หลีลวน
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63440 นาย พิพัฒน นาคอราม

63441 นาย ณัชพล ศรีนวลจันทร

63442 นาย ชาญณรงค สกุลนุม

63443 นาย เสกสรรค สินทวี

63444 นาย เสฎฐวุฒิ พาวงศ

63445 นาย พันธกานต ตาคํา

63446 นาย สุทธิชัย ศิริกิจ

63447 นาย สหรัฐ อินททรออน

63448 นาย เกรียงศกัดิ์ บุญสมพงษ

63449 นาย ภานุพล พันประดับ

63450 นาย เอกพันธ เอมมินอม

63451 นาย ปฏิภาณ มีบุญรอด

63452 นาย ธนสรณ โรมินทร

63453 นาย อรรจกร วรรณจาโร

63454 นาย นัฐพล สาริกา

63455 นาย ชานนท รวงราช

63456 นาย ศุภวิชญ เกตุพุฒ

63457 นาย ยุทธศกัดิ์ ชัยดา

63458 นาย วทัญู หนูเงิน

63459 นาย นนทวัฒน แดงนิ่ม

63460 นาย ทวิพันธ เทศนอก

63461 นาย อนิรุทธิ์ เร็มหลี

63462 นาย สุขธินันท สีหาพงษ

63463 นาย ศิลา นวมทนงค

63464 นาย พงศธาริน กองวัฒนโกศล

63465 นาย เฉลิมชัย จันทวี

63466 นาย ศุภวิญช สิงหทอง

63467 นาย ธนวัฒน นอบัว

63468 นาย อมรเทพ พวงถํ้า

63469 นาย สุริยัน รักบาน

63470 นาย นที ดาราเย็น

63471 นาย มานะ เสงยอง

63472 นาย วรพล พันธชัย

63473 นาย พิสิทธิ์ อินแพง
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63474 นาย ภาณุพงศ เหนียวคง

63475 นาย นัทธพงศ ชูกิจ

63476 นาย แผนดิน หัสโร

63477 นาย ชนาธิป โตะทอง

63478 นาย ภาณุวัฒน เกลี้ยงทอง

63479 นาย กฤษณา พานสุวรรรณ

63480 นาย อํานาจ เพชรทองบุญ

63481 นาย พิพัฒน เอ่ียมเกิด

63482 นาย ณํฐพล ทาอาสา

63483 นาย ปรีดา พันธพงษวงศ

63484 นาย กฤษณพงษ ศรีถาวร

63485 นาย สราวุฒิ เสารเพ็ชร

63486 นาย วรพล หวังเจริญ

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


