
 

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน 

เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 

ในหน่วยของส่วนก าลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ  

เหล่า ช.  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 



ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติ 

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ด าเนินการดังนี้.- 
1. ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และพิมพ์ลายนิ้วมือ วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563  

ตั้งแต่เวลา 0830 – 1630 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี  
     1.1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563    ล าดับที่ 41 – 160  
     1.2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563    ล าดับที่ 1 – 40 , 161 – 200 และบุคคลอะไหล่ 
     1.3 สิ่งที่ต้องน ามา 

     => ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  1  ฉบับ   => ค่าใช้จ่าย คนละ 200 บาท   
   => บัตรประจ าตัวสอบ     => ปากกา 

  2. รายงานตัว และท าสัญญา วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 และ 2 มีนาคม 2563 
ตั้งแต่เวลา 0830 – 1630  ณ โรงเรยีนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ตามล าดับ ดังน้ี.- 
      2.๑ วันที่   24 กุมภาพันธ์ 2563    ล าดับที่     ๑ – 40 
      2.๒ วันที่   25 กุมภาพันธ์ 2563    ล าดับที่   41 – 80 
      2.๓ วันที่   26 กุมภาพันธ์ 2563    ล าดับที่   81 – 120 
      2.๔ วันที่   27 กุมภาพันธ์ 2563    ล าดับที่ 121 – 160  
         2.5 วันที่   28 กุมภาพันธ์ 2563    ล าดับที่ 161 – 200 

     2.6 วันที่     2 มีนาคม 2563    บุคคลอะไหล่  

------------------------------------------------------------ 

หมำยเหตุ - ผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวท าสัญญาตามวัน – เวลา ที่ก าหนด ให้แจ้งสาเหต ุ
ที่ไม่สามารถมาได้ ที่เบอร์โทรศัพท์ 081 - 0070661 ( พ.ท. สุขสันต ์   ไชยมงคล ) และต้องมา
รายงานตัวท าสัญญา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสทิธิ์  และจะท าการ
เรียกบุคคลอะไหล่มาท าสัญญาบรรจุแทน 

- บุคคลอะไหล่ไม่ตอ้งท าสัญญาค้ าประกัน  
- ส าหรับบุคคลที่มีผลตรวจสอบพบประวัติอาชญากรรม หรือคดีอาญาที่ขัดต่อการ 

รับราชการ หรือระเบียบการรับสมัครของกรมการทหารช่าง  จะถูกยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการ 
และจะท าการเรียกบุคคลอะไหล่มาท าสัญญาบรรจุแทนต่อไป 
  - การแต่งกาย เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว   กางเกงขายาวสีด า (งดกางเกงยีนส์)  
และรองเท้าหุ้มส้น ส าหรับทหารที่ยังไม่ปลดประจ าการ แต่งกาย ชุดเครื่องแบบฝึกพับแขน      



๑. บัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร ๔

๒. ทะเบียนบานของผูสมัคร ๔

๓. ทะเบียนบานบิดา - มารดา 4

๔. ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยาของ บิดา มารดา ๒

5. ใบมรณบัตรของ บิดา มารดา ๒

6. สูติบัตรผูสมัคร ๒

7. หลักฐานอื่นๆ เชน การเปลี่ยนชื่อ - สกุล ๔

8. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ๒

9. หนังสือสําคัญ สด.๘ หรือ สด.๓ ๔

10. หนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยครั้งสุดทาย ๒

11. อากรแสตมป ดวงละ ๕ บาท จํานวน ๘ ดวง

12. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตา ขนาด ๒ นิ้ว ๖ รูป

๑๓. ผูค้ําประกัน  - ขาราชการทหาร หรือ 

13.1 กรณีผูค้ําประกัน (โสด) ตํารวจ ชั้นสัญญาบัตร

     - บัตรประจําตัวขาราชการของผูค้ําประกัน ๒ ข้ึนไป หรือ

     - ทะเบียนบานของผูค้ําประกัน ๒ ขาราชการระดับ ซี 3 ขึ้นไป

     - หนังสือรับรองความเปนโสด (ออกโดยหัวหนาสวนราชการ)  - อายุไมเกิน 57 ป 

        จํานวน 2 ฉบับ (เกิดไมต่ํากวา พ.ศ. 2506)

     - เอกสารอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ เปนตน ๒  - หนังสือรับรองความเปนโสด

13.2 กรณีผูค้ําประกัน (สมรส) และหนังสือยินยอมของ

     - บัตรประจําตัวขาราชการของผูค้ําประกัน ๒ คูสมรส ใชฉบับจริง

     - ทะเบียนบานของผูค้ําประกัน ๒  - กรณีหยา หรือคูสมรส

     - บัตรประชาชนคูสมรสของผูค้ําประกัน ๒ ถึงแกกรรม ถือวามีสถานภาพ

     - ทะเบียนบานคูสมรสของผูค้ําประกัน ๒ โสด ตองมีหนังสือรับรอง

     - ทะเบียนสมรส ๒ ความเปนโสด

     - เอกสารอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ เปนตน ๒

     - หนังสือคํารับรองความยินยอมของคูสมรส จํานวน 2 ฉบับ

ตารางหลักฐานการรายงานตัวทําสัญญาทหารกองหนุนเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) 

 ในหนวยของสวนกําลังรบและสวนสนับสนุนการรบ เหลา ช. รุนท่ี 10 ประจําปงบประมาณ 2563

หลักฐานที่ตองสงและทําสัญญา สําเนา หมายเหตุ
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คํารับรองความยินยอมคูสมรส 

                                                  

        ขาพเจา........................................................สามี/ภรรยา.......................................................... 
ผูค้ําประกัน   ไดอานขอความตามสัญญาค้ําประกันโดยตลอดแลว ขอใหความยินยอมตามสัญญาค้ําประกันนี้ 
ทุกประการ   จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

     (ลงชื่อ)                       ผูใหความยินยอม 

              (............................................................) 

     (ลงชื่อ)                      พยาน 

              (............................................................) 

     (ลงชื่อ)                       พยาน 

              (............................................................) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 63002 นาย อดิเทพ วงคําหาญ

2 63004 นาย กมลภพ อภิปนโน

3 63005 นาย อภิชาติ ปานแยม

4 63008 นาย โอภาส กาหวัง

5 63009 นาย ฐากร คงกระพันธ

6 63011 นาย ภูวดล มณีเนตร

7 63013 นาย ธวัชชัย โทนา

8 63014 นาย ภูริพัฒน ภูสวัสดิ์

9 63016 นาย ณัฐพงษ อยูสวัสดิ์

10 63017 นาย ตรัยคณุ อินทรตุน

11 63018 นาย ศุภนิมิตร อินทรศรี

12 63019 นาย กฤษฎา ทุรันไธสง

13 63027 นาย พิภพ ทับทิมเงิน

14 63029 นาย ษมาวีร วรฉัตร

15 63032 นาย สิทธิชัย รุงเรือง

16 63034 นาย กรกช วิชัยเมือง

17 63036 นาย ธนภูมิ ธรรมเจริญ

18 63037 นาย สุทธิพงษ เกตพันธ

19 63038 นาย ภคิน ทองชัย

20 63039 นาย วัชรพงศ เตชาติ

21 63045 นาย ทินกร สุดประเสริฐ

22 63047 นาย ธนกฤต เฟองบริบูรณ

23 63048 นาย จักรรัฐ ขันธานุรักษ

24 63054 นาย วัชระ โพธิ์งาม

25 63055 นาย จิรวัฒน เปยมพรอม

26 63057 นาย ศรัณย ธีระกุล

27 63058 นาย ธนาธาร สมจิตรธนานันท

28 63059 นาย มนัสทวี บุบผาวันณา

29 63060 นาย อนันต ไกยแสง

30 63062 นาย วายุ พึ่งผัน

31 63063 นาย ธีรพงศ นาคแกมนิล

32 63066 นาย ชนินทร พุมแกว

ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) เหลา ช.

ใหหนวยในสวนกําลังรบและสวนสนับสนุนการรบ ประจําปงบประมาณ 2563

ลําดับ หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



ลําดับ หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

33 63067 นาย มุนินทร ทับเที่ยง

34 63073 นาย บัณฑิต ทุมชะ

35 63074 นาย ปริญญา พวงบุญมาก

36 63075 นาย ณัฐพันธ สุมเนียม

37 63076 นาย โชคชัย ฤทธิปญญา

38 63079 นาย ณัฐกิจ แกวเหลา

39 63084 นาย นันทพร บุญเนตร

40 63086 นาย วรวัช คาํดี

41 63087 นาย วรานนท เลิศคลัง

42 63088 นาย พลรัตน ศรีละพุก

43 63089 นาย ตรงสรณ เข็มนาค

44 63091 นาย ภาณุพงศ สวนสุข

45 63092 นาย สรายุทธ อยูคุม

46 63093 นาย ปภาวิชญ รัตนคช

47 63095 นาย พลากร ทองกองเตีย

48 63097 นาย มาวิน เชื้อโพหัก

49 63099 นาย วีรพงศ โพธิ์สวัสดิ์

50 63100 นาย นันทวัฒน ทองนอก

51 63103 นาย กิ่งศักดิ์ แดงเพ็ง

52 63105 นาย นรงฤทธิ์ หวานนุน

53 63109 นาย ประมนัส จันเกิด

54 63111 นาย ภัทรดนัย สุขกลึง

55 63112 นาย กันตชาติ อุนเรือน

56 63115 นาย อนุพล เพ็ชรพรอม

57 63117 นาย พัทธนันท สิงหา

58 63118 นาย ภาณุพงศ บุรคอน

59 63121 นาย ธนาวุฒิ ขุนพรม

60 63124 นาย เมฆินทร นวนทา

61 63125 นาย ฉัตรชัย อินทบุตร

62 63127 นาย ทิวา ชาติศิริ

63 63129 นาย ธีรภัทร สันตธรรม

64 63130 นาย เฉลิมราช สอาดโอษฐ

65 63133 นาย สุพัฒน จ่ันบุปผา

66 63134 นาย จักรกฤต ไกรวาส

67 63135 นาย สรวิชญ ที่รัก



ลําดับ หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

68 63136 นาย ถิระวุฒิ พุดภูสา

69 63137 นาย ธีรภัทร ตรวจมรรคา

70 63140 นาย ธวัชชัย คนชม

71 63141 นาย สุชาติ ปอมโอชา

72 63145 นาย อนุวัฒน ดวงมณี

73 63146 นาย พชร ปรางงาม

74 63148 นาย ปกรณ รุงอินทร

75 63150 นาย ศุภวิชญ ชมชื่น

76 63151 นาย ภวัต สูพิภักดิ์

77 63152 นาย ภานุพันธ นุชนนท

78 63153 นาย คณิศร ดาธรรม

79 63155 นาย ธนกร สงวนพรอม

80 63157 นาย ปราโมช ปาลลา

81 63160 นาย ปณวัฒน สันหมุด

82 63161 นาย วทัญู จําปาทิพย

83 63163 นาย วศิน อวมเจริญ

84 63168 นาย พิทวัส สุธรรมราช

85 63173 นาย วีรพงศ บรรเทิง

86 63178 นาย รุงโรจน มงคล

87 63181 นาย สุระ จิตตวิวัฒน

88 63183 นาย นที จันดี

89 63184 นาย จิรวัฒน แซจุง

90 63187 นาย นันฐพงค เมฆสวัสดิ์

91 63190 นาย สมเกียรติ เทียมสานุจิตต

92 63191 นาย มูฮําหมัด บินดุสะ

93 63192 นาย ฐิติพงค ขาวนวน

94 63193 นาย ธเนศวร อ่ิมทน

95 63194 นาย ภูวพงศ เรืองอราม

96 63205 นาย พุทธินันท แซโคว

97 63207 นาย เสรีภาพ เชื้อโพหัก

98 63215 นาย สุนทร ตั้นยิดเส็ง

99 63219 นาย ณัฒพล โตวเจียว

100 63220 นาย พรพล บุญสนิท

101 63222 นาย นเรศ นังกะทา

102 63223 นาย ธีรธร ไชรโสตร



ลําดับ หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

103 63224 นาย ชยังกูร บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ

104 63227 นาย ชิตณพุงศ อาภากิตติวัฒน

105 63228 นาย กิตตินันท จันราศรี

106 63229 นาย ภัทรพล เทียมเทาเกิด

107 63230 นาย ศาโรจน ออนละมัย

108 63237 นาย ปติภัทธ สมบัติมี

109 63238 นาย ชินเวช พวงทองดี

110 63239 นาย วีรวัฒน ซอนทอง

111 63242 นาย ณัฐชานนท บุญบรรลุ

112 63244 นาย ยุทธพร กัลยา

113 63246 นาย วชิรพันธุ หนูรอด

114 63247 นาย วรกฤต นอยรินทร

115 63251 นาย เพชรอนันต คงแปน

116 63252 นาย วัชรพล นาคชู

117 63255 นาย นักรบ สรอยสวัสดิ์

118 63256 นาย ภาณุวัตร ทองบาง

119 63257 นาย ปฐมพร ศรีคง

120 63259 นาย ทศพล แสงทอง

121 63264 นาย กีฟลี ทองสงค

122 63278 นาย ภัทราวุธ หกดานจาก

123 63280 นาย จีรกิตติ์ อินทรฤทธิ์

124 63286 นาย อานุภาพ อ่ิมแสง

125 63290 นาย ณัฐนัย กฤษวงษ

126 63294 นาย ณัฐพงษ ทองกง

127 63296 นาย อนิรุต มากจุย

128 63297 นาย ณัฐกิตติ์ พิกุลทอง

129 63298 นาย นันทพงษ ยุธติบรรณ

130 63299 นาย จีรชัย ทรงกฤษ

131 63300 นาย พงศธร ทุมเทียง

132 63301 นาย ภัทราวุธ เจริญศรี

133 63302 นาย นครินทร กรุงศรีเมือง

134 63306 นาย ธนกฤต สุวรรณรัตน

135 63321 นาย ธนพล เมืองเกษม

136 63322 นาย อํานาจ เกิดละมูล

137 63326 นาย อัษฎา มณีรึงค
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138 63328 นาย นนทนันทน ศักดานุกูล

139 63330 นาย ณัฐฐาพล โชคเรืองพงษ

140 63331 นาย อาทิชัย อนุกูลชาญชม

141 63332 นาย สิงหา สุดตา

142 63334 นาย รัตนะ พุมมาลา

143 63336 นาย เมธี เย็นใจ

144 63337 นาย พลฐนบ คมเจริญ

145 63338 นาย ปยวัฒน แสงกลา

146 63345 นาย ธัญวิตต นัดวิลัย

147 63346 นาย ปรมัต ศรีนิ่ม

148 63349 นาย กฤตเมธ ทองคํา

149 63350 นาย พัฒนธศักดิ์ ปรัชญาเสมากุล

150 63352 นาย ณัฐพล ลีศรีใส

151 63358 นาย สัญชนน บุญชวย

152 63364 นาย ธีรภัทร แสนแกว

153 63365 นาย พงศธร เทียบอุน

154 63366 นาย ชัยรัตน ชมหมู

155 63370 นาย แสนยากร สอนสงกลิ่น

156 63374 นาย รัชชานนท แสงคาํ

157 63376 นาย วรวงษ อวนมะโรง

158 63379 นาย ภูธเรศ แกวยัง

159 63380 นาย พันธุแกรง วัฒนพงษ

160 63381 นาย ชูศกัดิ์ แกวใส

161 63383 นาย เสกสรร ไชยคาํ

162 63385 นาย ณรงคบดินทร โพธิรุกข

163 63386 นาย ภูวดล สุวรรณลือ

164 63389 นาย ธีรภัทร ศรสีาหราย

165 63392 นาย ธรรมรัตน อุดมพัฒนวิธาน

166 63393 นาย นิติธร โกยรัมย

167 63395 นาย อานันท ชิณวงษ

168 63399 นาย วสุธน ชาวโพงพาง

169 63400 นาย กิตติธัช เปรมแจม

170 63404 นาย ชัยยา ไชยโคตร

171 63411 นาย กิตติภูมิ แกนกระโทก

172 63413 นาย ธนวัฒน พูลเพิ่ม
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173 63418 นาย กฤษณะ บุญถาวร

174 63419 นาย สุพจน จินดาศรี

175 63423 นาย ชรินทร อมรวงศ

176 63424 นาย สมชาย ทาวหา

177 63426 นาย ณัฐดนัย ศรีสวัสดิ์ธารา

178 63428 นาย วรุณ พรมเมืองคุก

179 63431 นาย ธีรศิลป นาคสิงห

180 63432 นาย ดนุวัฒน ศรีเรือง

181 63433 นาย ธรรมนูญ สุธาพจน

182 63435 นาย ศุภกร เถาธรรมพิทักษ

183 63440 นาย พิพัฒน นาคอราม

184 63441 นาย ณัชพล ศรีนวลจันทร

185 63442 นาย ชาญณรงค สกุลนุม

186 63443 นาย เสกสรรค สินทวี

187 63446 นาย สุทธิชัย ศิริกิจ

188 63448 นาย เกรียงศักดิ์ บุญสมพงษ

189 63456 นาย ศุภวิชญ เกตุพุฒ

190 63459 นาย นนทวัฒน แดงนิ่ม

191 63460 นาย ทวิพันธ เทศนอก

192 63461 นาย อนิรุทธิ์ เร็มหลี

193 63464 นาย พงศธาริน กองวัฒนโกศล

194 63466 นาย ศุภวิญช สิงหทอง

195 63467 นาย ธนวัฒน นอบัว

196 63468 นาย อมรเทพ พวงถํ้า

197 63474 นาย ภาณุพงศ เหนียวคง

198 63475 นาย นัทธพงศ ชูกิจ

199 63481 นาย พิพัฒน เอ่ียมเกิด

200 63486 นาย วรพล หวังเจริญ

63069 นาย อรรถชัย จันชวย อะไหล 1

63231 นาย ณัฐศรุฒิ จูศรีสุข อะไหล 2

63211 นาย ณัฐพล ชมยิ่ง อะไหล 3

63204 นาย ตะวัน พลอยชุม อะไหล 4

63201 นาย อภิชาติ มะรังษี อะไหล 5

63470 นาย นที ดาราเย็น อะไหล 6

63078 นาย ตะวัน ศรีเมฆ อะไหล 7
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63329 นาย ณรุส ประเสริฐสวัสดิ์ อะไหล 8

63343 นาย ระพีพัฒน สินธุรส อะไหล 9

63068 นาย อนิรุทธิ์ สารสินธุ อะไหล 10

63341 นาย ธนชิต บุญแกว อะไหล 11

63457 นาย ยุทธศกัดิ์ ชัยดา อะไหล 12

63225 นาย นันทวัฒน ประกอบกิจ อะไหล 13

63132 นาย ปณณวัฒน เอมกระโทก อะไหล 14

63408 นาย วรพล บรมโคตร อะไหล 15

63450 นาย เอกพันธ เอมมินอม อะไหล 16

63276 นาย อรรถวิท รุงปจฉิม อะไหล 17

63217 นาย นนทวัฒน แสงเพ็ง อะไหล 18

63041 นาย นฤเบศร ผันเผาะ อะไหล 19

63309 นาย ปฐวี ทองนาค อะไหล 20

พ.อ............................................................. กรรมการฯ/เลขานกุารฯ


