
 

 

 

ประกาศรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน 

คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ 

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ  

เป็นนายทหารประทวน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 



ก ำหนดกำร 

ให้ผู้ที่มีสิทธิส์อบภำควชิำกำรมำด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้.- 

วันท่ี ๙ มีนำคม ๒๕๖๓  
        กำรตรวจรอยสัก แผลเป็น และร่องรอยกำรเจำะหู ณ สโมสรนำยทหำรประทวน 
กรมกำรทหำรช่ำง ค่ำยภำณุรังษ ีอ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี  

=> ผู้สมัครต ำแหน่ง ช่ำงกลโรงงำน , ช่ำงเชื่อม และช่ำงไฟฟ้ำ  :  
มำรำยงำนตัว เวลำ 08.30 น. 

=> ผู้สมัครต ำแหน่ง ช่ำงก่อสร้ำง และช่ำงยนต์  :  
มำรำยงำนตัว เวลำ 13.00 น. 
 - หำกไม่มำรำยงำนตัว และรับกำรตรวจ ตำมเวลำที่ก ำหนด ถือว่ำสละสิทธิ ์
 - กำรแต่งกำย  ชุดกีฬำ  และรองเท้ำกีฬำ  (เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขำวไม่มีปก 
และกำงเกงขำสั้นสีด ำ) 
 - สิ่งทีต่้องน ำมำ : บัตรประจ ำตัวสอบ ,บัตรประชำชน และปำกกำ 

วันท่ี ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๓ 
        กำรสอบภำควิชำกำร (เฉพำะผูส้มัครทีไ่ด้รับอนุมตัิให้ “ผ่ำน” กำรตรวจรอย
สัก แผลเป็น และร่องรอยกำรเจำะหู เท่ำนั้น) 

- เวลำ  08.00 น.   รำยงำนตัว  ณ   โรงพลศึกษำ พันบริกำร กองบริกำร  
กรมกำรทหำรช่ำง ค่ำยภำณุรังษ ีอ ำเภอเมอืง จังหวัดรำชบุรี เพื่อรบัฟังค ำช้ีแจงกำร
ปฏิบัติในกำรสอบภำควิชำกำร และด ำเนินกำรด้ำนธุรกำร (หำกไม่มำรำยงำนตัวตำม
วัน และเวลำที่ก ำหนด ถือว่ำสละสิทธิ ์) 
 - สอบภำควิชำกำร  เวลำ 13.00 – 15.00 น. (เมื่อเริม่ท ำข้อสอบแล้ว ผู้ที่
เข้ำห้องสอบช้ำกว่ำเวลำที่ก ำหนด 15 นำทีจะไม่อนุญำตใหเ้ข้ำห้องสอบ) 

- กำรแต่งกำย 
  - บุคคลทั่วไป :  เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขำวไม่มีปก กำงเกงวอร์ม และ
รองเท้ำกีฬำ 
  - ทหำรกองประจ ำกำรที่ยังไม่ปลด ฯ : ให้แต่งกำยด้วยชุดฝึกเท่ำนั้น 

- สิ่งทีต่้องน ำมำและสำมำรถน ำเข้ำห้องสอบได้ 
     - บัตรประจ ำตัวสอบ - บัตรประชำชน - ปำกกำ  

  - นำฬิกำข้อมือแบบอนำล็อก (แบบเข็ม)  เทำ่นั้น 



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

1001 นาย กิตติพันธ ออนแสง

1002 นาย เดชาชัย ศรีเหรา

1003 นาย ธนพล เดชกุล

1004 นาย วิษณุ ไชยสิทธิสรอย

1005 นาย สุรวัฒน วิสโยภาส

1006 นาย ภูวนาถ เก้ือกูล

1007 นาย จาตุรงค นาทสูงเนิน

1008 นาย สุทัศน วงศบัณฑิตย

1009 นาย ชุติพงศ คงสกุล

1010 นาย จุรินทร มวงกอเก้ือ

1011 นาย เดชาทร เจริญภักดี

1012 นาย ธนวัฒน พุกขํา

1013 นาย รุงอรุณ อุนหลา

1014 นาย ธนาศักดิ์ วงศสะอาด

1015 นาย ธนวีร ปบัว

1016 นาย กิตติศักดิ์ เหลืองออน

1017 นาย วีรยุทธิ์ ขยัน

1018 นาย พงศพัฒน อุทธัง

1019 นาย เกียรติศักดิ์ โหประพัฒน

1020 นาย เอกรินทร ไชยยา

1021 นาย มานพ ไชยสงค

1022 นาย ภานุพงษ บุญโต

1023 นาย วรชาติ สนม

1024 นาย วุฒิชัย ศิริมา

1025 นาย ธีรชัย ชิดนอก

1026 นาย พงศกร สวุรรณรัตน

1027 นาย ศักดา จําปาซอนกลิ่น

ประจําปงบประมาณ 2563

ตําแหนง ชางกลโรงงาน

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูสมัครสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน

ยศ - ชื่อ - สกุล



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

1028 นาย ณรงค มหามาตย

1029 นาย ยิ่งยง พันธุงาม

1030 นาย นันทเดช ฉันสิมา

1031 นาย กิตติภพ บูรณารมย

1032 นาย นัฐวุฒิ จูมเกตุ

1033 นาย สิริชาญวิทย สิงหสุรเชษฐ

1034 นาย พัสกร กลิ่นสง

1035 นาย บุญเลิศ จังอินทร

1036 นาย ภูริเดช อินทรเดช

1037 นาย ชนกันต ชูสกุล

1038 นาย ธนาธิป ออนระอา

1039 นาย สตางคทอง ซื้อความซื่อ

1040 นาย พงพันธ หอมพิกุล

1041 นาย พัฒนายุ ขําหลง

1042 นาย นนทวัฒน วิริยะ

1043 นาย เกรียงไกร ซุมทรัพย

1044 นาย สุวิจักขณ นุมรักษา

1045 นาย ณัฐพล รุงสวาง

1046 นาย พชร นาคออน

1047 นาย จําเริญ บังเกิดสุข

1048 นาย ปริญญา เหมมณี

1049 นาย ธวัชชัย กงทอง

1050 นาย ชัยวุฒิ ยอยฝอย

1051 นาย ธนภัทร จันทะมะลึก

1052 นาย ธวัชชัย จินตะ

1053 นาย ศุภศักดิ์ มลิพันธ

1054 นาย ศราวุธ บุตตาแสง

1055 นาย ณพล ศรีโสภา

1056 นาย จารึก พรมมาตร

1057 นาย ภักดี ถาพรผาด

1058 นาย กิตติกร สุริยะวงศ

1059 นาย พัชรพล สืบดา



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

1060 นาย ติณณภพ ศรีนวล

1061 นาย นิติพนธ มณีสอดแสง

1062 นาย จักรพงษ หนองนํ้า

1063 นาย สหัสวรรษ วงคสาธิกุล

1064 นาย ชัยพร มณีสาย

1065 นาย ทัศไนย แตงสาขา

1066 นาย ธันติกร ทองออน

1067 นาย ธีระชัย พรหมอนุมัติ

1068 นาย กิตติพงศ จันทรแกมแกว

1069 นาย ทวีชัย ทําเวียง

1070 นาย ธนวัฒน มาเจริญ

1071 นาย มงคล คําดี

1072 นาย ฬียากร วงศตา

1073 นาย ทศพล รีเรียบ

1074 นาย ณัฐวัตร แสงชารี

1075 นาย จิรวัฒน แกวประดิษฐ

1076 นาย ชาญณัฏฐ กล่ําเทศ

1077 นาย พีรยุทธ คําศรีแกว

1078 นาย บริบูรณ พานิชย

1079 นาย ชัยรัตน ลามกระโทก

1080 นาย ณัฐวัตร ไชยจอหอ

1081 นาย กุลพงษ จันทินมาธร

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



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

2001 นาย ธีรชัย คงเพชร

2002 นาย อนุศาสตร คําทอง

2003 นาย พันธวิศ พรนิคม

2004 นาย ปฏิคม วิศวลิขิตศิลป

2005 นาย ธนวรรธน ดํารงคผาติพงศ

2006 นาย วุฒิยโชค คงศรี

2007 นาย สิทธิชาติ อุนใจ

2008 นาย นาย ณัฐวุฒิ ทรัพยแจม

2009 นาย ปรารินทร จันทรก้ําพี้

2010 นาย กฤษณพจน เกตุมาลา

2011 นาย ระพีพัฒน เเสนเยีย

2012 นาย ปุริมพล ศรีการุณ

2013 นาย วัชระ จันทรแกววงค

2014 นาย แสนสุข บูรณเจริญ

2015 นาย อุกฤษฏ บุญยัง

2016 นาย ณัฐพนธ วัฒนไชย

2017 นาย หัสนัย ประมูปถัมภ

2018 นาย ภูวดล สุวรรณลือ

2019 นาย เสฏฐวุฒิ ตูประทุม

2020 นาย เกรียงไกร ขลิบตรีแกว

2021 นาย อาทิตย อินทรประเทือง

2022 นาย สิทธิชัย งามชม

2023 นาย ชาตรี โคฮดุ

2024 นาย จิรวัฒน อินผูก

2025 นาย ศุภกิตติ์ ธรรรมมา

2026 นาย กิตติธัช โพธิ์ศรี

2027 นาย ธนิษฐ ตุนดาน

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูสมัครสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน

ประจําปงบประมาณ 2563

ตําแหนง ชางกอสราง



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

2028 นาย บริพัฒน เสนพรัต

2029 นาย ชัยพัทธิ์ จินดาสมุทร

2030 นาย อภิศักดิ์ กองแกน

2031 นาย ภาณุพงค ไขขาว

2032 นาย กิตติคุณ หนูสอน

2033 นาย ภาคินัย หาญกลา

2034 นาย รัชตธร ขันธพานิช

2035 นาย สรชัย วรรณเลิศ

2036 นาย ธนภัทร ควรฟุง

2037 นาย จิรวัฒน เพชรานนท

2038 นาย อัลอิคควาน สัจจารักษ

2039 นาย นพดล มีมานะ

2040 นาย ณัฐวุฒิ พุทธทิพย

2041 นาย อุดมศักดิ์ ธรรมณี

2042 นาย ทิพากร ใจดี

2043 นาย ปยังกูร คืดนอก

2044 นาย ภาสกร ธรรมสวอน

2045 นาย ศราวุธ คงตอง

2046 นาย พีรพงศ นันธิโย

2047 นาย สหัสวรรษ จันทรโต

2048 นาย ศักดิ์ติพงศ แสงแดง

2049 นาย รวี กองทอง

2050 นาย กฤษฎา ทุรันไธสง

2051 นาย นพรัตน เถาวัลย

2052 นาย ธนพล พลไพ

2053 นาย คีรีรัฐ อินตะ

2054 นาย กรวิชญ สุขสวัสดิ์

2055 นาย ปยชาติ ชางถม

2056 นาย ปณิธิ ปอมเครือ

2057 นาย รณภูมิ จันทคาม

2058 นาย ณพดล หนูเกลี้ยง

2059 นาย ศรชัย นอยหรํา



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

2060 นาย อิทธิชัย ใหมแปลง

2061 นาย ชยานันต พวงทอง

2062 นาย สงดั กันยาประสิทธิ์

2063 นาย วุฒิ ชัย ทองเถ่ือน

2064 นาย ธีรพันธ สุจินดาวงศ

2065 นาย จตุพล หนูวรรณ

2066 นาย ธีรภัทร รักษเกลี้ยง

2067 นาย สายชล เมาะราษี

2068 นาย พงศภัค รัตนชวย

2069 นาย สิทธิพงษ เต็มประสงค

2070 นาย อรรถพร เพชรสงคราม

2071 นาย ธนวัฒน ทองชุม
2072 นาย สันชัย จุยจรรยา

2073 นาย ศุกันชัย ชวงนิสัย

2074 นาย ฤทธิไกร เกยเมือง

2075 นาย ธีรการณ ชนะแรง

2076 นาย อภิสิทธิ์ เภาบรรยงค

2077 นาย กฤษฎา ทองพันธ

2078 นาย นที พงครัตน

2079 นาย เมธพนธ พึ่งครบุรี

2080 นาย ธีรชัย ชมเชย

2081 นาย พีรพล วังบุญคง

2082 นาย อโนชา กะโหทอง

2083 นาย ปติภัทร อิ่มเอ่ียม

2084 นาย นิติ ใจกลา

2085 นาย พุฒิพงษ แกวกอง

2086 นาย ภคิน จิตประสงค

2087 นาย สุวิจักขณ ทองแจมแจง

2088 นาย ธนาคาร พุกงาม

2089 นาย เสกสันต ใหมเมือง

2090 นาย คฑาวุธ ดีสุขยิ่ง

2091 นาย ชาญวิทย เย็นกาย



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

2092 นาย ณัฐพล ทาอาสา

2093 นาย สิทธินนท พรหมมานนท

2094 นาย ชัยวรรณ เอี่ยมละออ

2095 นาย สุวรรณเพชร แสนบุญศรี

2096 นาย ศุภกร โพธิ์ทอง

2097 นาย ธนกร ยกเกิด

2098 นาย ฉัตรแกว วิเชียร

2099 นาย ธนโชติ อรุณโรจน

2100 นาย ชัยวัฒน มีแกว

2101 นาย กฤตพล จันทรังษี

2102 นาย อธิราช จิตบุญ

2103 นาย สงกรานต พรมวัง

2104 นาย อิทธิพล พลนิกร

2105 นาย สรศักดิ์ ปนลออ

2106 นาย พีระพล วังกุม

2107 นาย ดิษฐวัฒน นิสสภา

2108 นาย ศุภวิชญ ขําบุญเกิด

2109 นาย คมสัน นุมเมือง

2110 นาย พิพัฒน สุนทร

2111 นาย วสรุัตน เกริกวิเชียร

2112 นาย กุมภรักษ พรหมจินดา

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



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

3001 นาย กิตติศักดิ์ เขียวบานยาง

3002 นาย สิทธิศักดิ์ ศรีบุรมย

3003 นาย ธเนศ โพธิพีรนันท

3004 นาย อรรถพล จันดา

3005 นาย ชัยพร ขุนไกรวงษ

3006 นาย ปฏิภาณ พรมดวงดี

3007 นาย เฉลิมชัย จากถิ่น

3008 นาย วุฒิพร โยธา

3009 นาย วรัฐชนนท ปะกิระณา

3010 นาย กฤษฏา พยุงดี

3011 นาย ยุทธสิทธิ์ วงษวิจิตร

3012 นาย จักรพนธ แจงเอี่ยม

3013 นาย ปณณธร สุวรรณ

3014 นาย กิตติพันธุ ศรีฟองจันทร

3015 นาย ศุภกฤต คําหยุน

3016 นาย กิตติพงษ ลาเกลี้ยง

3017 นาย ธิติพันธ กลัดนิล

3018 นาย ชินดนัย วรสาร

3019 นาย ภาณุพงศ มนินทร

3020 นาย ธนพนธ ปญญานนท

3021 นาย วรกานต นามโคต

3022 นาย ศรัณยวุฒิ บุบผา

3023 นาย นิติธร ใจกลา

3024 นาย ภานุวัฒน เทศอินทร

3025 นาย กันตพิชญ สุขนวล

3026 นาย ศาลประสิทธิ์ น้ําทอง

3027 นาย อธิป บัวทอง

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูสมัครสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน

ประจําปงบประมาณ 2563

ตําแหนง ชางเชื่อม



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

3028 นาย วรภพ เจริญ

3029 นาย พิเชฐ บุญหมั่น

3030 นาย เอกสิทธิ์ สมจิตร

3031 นาย ศรัณยภัทร รอดชู

3032 นาย ไพโรจน ดวง ไสว

3033 นาย ปยะ ภูมินิยม

3034 นาย คณินศักดิ์ เพ็ชรแวว

3035 นาย ธาดาปยวัฒน โตหอม

3036 นาย กฤษณะ วารินธุ

3037 นาย กุลธัฒ จันทรอุทัย

3038 นาย กิตติคม จันทวฤทธิ์

3039 นาย จรินทร โสภากา

3040 นาย พิทักษ เพ็ชรสองสี

3041 นาย อภิสิทธ มีสวย

3042 นาย ชัยวัฒน ชูคง

3043 นาย ปติภัทร สมาธิ

3044 นาย พุฒิพงศ โทสันเทียะ

3045 นาย ปฎิภาณ รักทวม

3046 นาย พชรดนัย เวียงสงค

3047 นาย ยศกร เขียวแกว

3048 นาย กฤษณะ โยธาวุธ

3049 นาย จิรายุทธ ใจพรม

3050 นาย นภัสกร บุญละคร

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



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

4001 นาย พลเชษฐ ดาวเรือง

4002 นาย ณัชพล ดวงดี

4003 นาย ธีระยุทธ สองพัง

4004 นาย ดนัย ลักษณา

4005 นาย นิพิฐพนธ ทองขาว

4006 นาย พิริยะ คลีรัมย

4007 นาย กิตติศักดิ์ สลุงใหญ

4008 นาย ไชยวัฒน พูลเกษม

4009 นาย วรพล ช่ืนสกุล

4010 นาย ธนัฐพงษ กลาหาญ

4011 นาย ธีรวัฒน จันปญญา

4012 นาย ไพสิฐ คุณาจาม

4013 นาย ภูตะวัน นะวาระหะคุณ

4014 นาย เกียรติศักดิ์ แซเติ๋น

4015 นาย วุฒินันท บานมนต

4016 นาย ณัฐชนน เมงหอง

4017 นาย ณัฐนันท ไมลหรือ

4018 นาย เอกลักษณ คอนสิงห

4019 นาย กิตติพศ ดวงพรม

4020 นาย ธนวุฒิ มณีวงษ

4021 นาย ธนกร เพียรพิทักษ

4022 นาย ธีรภัทร ศูนยพลอย

4023 นาย ณัฐกร สุขอยู

4024 นาย จตุรงค ขําซื่อ

4025 นาย อิทธิยา ลบถม

4026 นาย พิสุทธิศักดิ์ วิไลเนตร

4027 นาย ปรัชญา บัวตะมะ

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูสมัครสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน

ประจําปงบประมาณ 2563

ตําแหนง ชางไฟฟา



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

4028 นาย พิสิษฐ กรพิพัฒน

4029 นาย อติชาติ โพธิวัฒน

4030 นาย อภิวัชญ อาคมานุวัตร

4031 นาย สันติชัย ศรีไทยแกว

4032 นาย อภิสิทธิ์ อวนศรี

4033 นาย ไชยา สุวรรณศรี

4034 นาย กิตติภูมิ อํานวยศิลป

4035 นาย เสถียร โกโลย

4036 นาย จักรภัทร โมกผา

4037 นาย วิทยา ชอยจินดา

4038 นาย วริศ สุทธิคุณ

4039 นาย มนู แคลวคลาด

4040 นาย ชัยพฤกษ พลการ

4041 นาย ศุภกร มงคลแกว

4042 นาย โชติชวาล ฟอนโคกสูง

4043 นาย เอกชัย สมคําเพชร

4044 นาย วัชรพงษ เพ็งคลาย

4045 นาย ธาดา บุญประกอบ

4046 นาย ปฏิภาณ เพ็ชรแสงนิล

4047 นาย หัฏฐกร แตงออน

4048 นาย ภาณุพงศ เทศแกว

4049 นาย ประเสริฐศักดิ์ รักพงษไทย

4050 นาย ชินดนัย เปงบุญมา

4051 นาย วิชยุตม พรหมนอย

4052 นาย วัฒนา ยศแกว

4053 นาย รณรงค ธรรมรัตนปรานี

4054 นาย พิเชฐ อยูประเสริฐ

4055 นาย พีรพงศ เฝอคง

4056 นาย กิจวัตร จันทรบาง

4057 นาย ทศพล อารีรัตนชัย

4058 นาย โรมรันดร วงษอรุณ

4059 นาย ฉัตรชัย โพธิเตียน



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

4060 นาย กิติชาญ ไลทัน

4061 นาย ณัฐพงษ อํานวยชัย

4062 นาย ธีระวุฒิ โตชมภู

4063 นาย กิตติธัช กองจันดา

4064 นาย จิรศักดิ์ ปุจฉาการ

4065 นาย ธนาวุฒิ สุวรรณมานพ

4066 นาย ศุภวิชญ เกตุลา

4067 นาย พิพัฒ จูสวย

4068 นาย สุทธิพงษ เกงตรง

4069 นาย ธนกฤต กาฬมิค

4070 นาย รณฤทธิ์ ฤทธิเรือง

4071 นาย อลงกรณ ยาเก้ิน

4072 นาย สุธีไกร จันทระ

4073 นาย ธนโชติ แกวพิลา

4074 นาย จักรพล ศรีวงษา

4075 นาย อมฤทธิ์ สุขแสง

4076 นาย ธนวัฒน ศรีสังข

4077 นาย จรัญ พงษศักดิ์

4078 นาย โชคอนันต เถื่อนแสง

4079 นาย อานนท หยอนพิสม

4080 นาย ธนภัทร บุบผา

4081 นาย อาวุธ จันทรศรี

4082 นาย เจษฏา ปญญามัง

4083 นาย จักรกฤษ ปลื้มบุญ

4084 นาย อนุศิษฎ ปติสันติ์

4085 นาย วรเมธ หินออน

4086 นาย ธนพัต ปญญาไว

4087 นาย ภุชพงษ เรืองภักดี

4088 นาย จิรวัฒน รอดคลาย

4089 นาย ธวัชชัย บัวแกว

4090 นาย นรพนธ รสใจ

4091 นาย ฉัตรมงคล แมขุนรวมอาภา



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

4092 นาย ณัฐพร ตวมสี

4093 นาย ธนพล กลอมสกุล

4094 นาย พีรพล ตุมประโคน

4095 นาย พีระยุทธ พินิตภุชพงศ

4096 นาย อัครเดช ทองคํามา

4097 นาย อมรพงษ โพธิปติ

4098 นาย ปฏิภาณ ปญญาอิทธิกุล

4099 นาย เนติรักษ สระสําราญ

4100 นาย พรเทพ ผองทรัพย

4101 นาย อรุณธยา ศรีเทพ

4102 นาย ธนธรณ สัตยนาโค

4103 นาย ฆธาเทพ นันทะสุ

4104 นาย สุรพงศ ยงทอง

4105 นาย นันทกรณ ไทรทองคํา

4106 นาย ดนุพร เสนจันที

4107 นาย นิธิกุล คอมสิงห

4108 นาย ธนวินท คําผง

4109 นาย กิตติวัฒน วงษชารี

4110 นาย อัษฎา มณีรึงค

4111 นาย วิรัตน แสงมณี

4112 นาย วีรยุทธ ปานแดง

4113 นาย อธิราช ทวีแกวกาญจนา

4114 นาย ณัฐพร รอยแกว

4115 นาย นพอนันต บุญอาจ

4116 นาย นครินทร ชัยโชค

4117 นาย บัญญวัต สมภูมิ

4118 นาย อาทิตย เต็มดวง

4119 นาย ธนภัทร หลิมเพชร

4120 นาย ธีระพงศ แซงราชา

4121 นาย ปฏิภาณ จีปน

4122 นาย ทรงพล แกวจุย

4123 นาย ภูวนารถ ดอกไมเครือ



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

4124 นาย ลอมพงษ แกวจุย

4125 นาย ชัชพล จิตตะ

4126 นาย อนุชา ศรีสุภาพ

4127 นาย จิตรภณ เพชรแท

4128 นาย พัสกร ศรีวรกุล

4129 นาย ฉัตรเพชร เพ็ชรปานกัน

4130 นาย เศรษฐพงษ คํามุงคุณ

4131 นาย ภัทรกูล เนยเอ่ียม

4132 นาย ธัชพล จําปาเทศ

4133 นาย ภานุวัฒน มาตรวังแสง

4134 นาย พิทักษ เรืองโรจน

4135 นาย ปยพงษ ตราโชว

4136 นาย ธีระวัฒน ผองเอ่ียม

4137 นาย จตุรนต ลอมทอง

4138 นาย ศรัณย กลั่นเกษร

4139 นาย พิเชษฐ ล้ําเลิศหลา

4140 นาย อดิศักดิ์ ไมพรต

4141 นาย โสตถิภัทร ดึกภุมรินทร

4142 นาย อนาวิล บุญมาทัน

4143 นาย ศักดิ์สิทธิ์ แกวหนู

4144 นาย สุระศักดิ์ ตายเนาวดง

4145 นาย สุธีระ บุญนิสสัย

4146 นาย ธนากร ชวดสวุรรณ

4147 นาย ชัชพิสิฐ ศรีเดช

4148 นาย ชยุตพงศ ออนรักษ

4149 นาย มานัส ยอดถา

4150 นาย อุกฤต รัญเสวะ

4151 นาย สุนที นกงาม

4152 นาย คมกริช พลังฤทธิ์

4153 นาย ศุทธวีร เรืองประทุม

4154 นาย ธิติวุฒิ เพชรรักษ

4155 นาย ธนากร ชํานาญเลิง



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

4156 นาย อรรถโกวิท กลาหาญ

4157 นาย วัณชัย พลายนอย

4158 นาย ฐานุพัทธ อนุโลก

4159 นาย นันทวุฒิ แกวกัญญา

4160 นาย อภิธาร ฉายพึ่ง

4161 นาย ชาญวุฒิ พุมนาค

4162 นาย พลสินธุ หาญมนตรี

4163 นาย ทศพร นวลขาว

4164 นาย จิรพนธ ศรีสุวรรณ

4165 นาย วรท ฐิติเมธีกุล

4166 นาย พิทยา กองผล

4167 นาย ภาณุวิชญ แคลวบาล

4168 นาย นาวิน เหล็กเพ็ชร

4169 นาย สายสัมพันธ หนูเจริญ

4170 นาย พีรพงค วรรณจักร

4171 นาย ภูวนาท โกมลตรี

4172 นาย ภานุพงศ ศรีพรม

4173 นาย ณัฐวัฒน จันทรลอย

4174 นาย ภควัฒน ชื่นเสียง

4175 นาย ณฐนนท ปจุลกิลินทร

4176 นาย ภานุวัฒน บุญรอด

4177 นาย สุริยัน รักบาน

4178 นาย สัญญา ตุดเก้ือ

4179 นาย กิตตินันท หมูหาญ

4180 นาย จิรานุวัฒน ทาสวาง

4181 นาย ศิวกร คงพยัคฆ

4182 นาย ธนากานต ศรีวิชัย

4183 นาย ณัฐพงษ อําพันธสุข

4184 นาย สิทธินันท โสหุรัตน

4185 นาย สุวิมล แกวซัง

4186 นาย ชัยณรงค นรินทร

4187 นาย วิทิต รมเย็น



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

4188 นาย ธรรมรักษ รักธรรม

4189 นาย อุกฤษฎ สักมาส

4190 นาย ทรงวุฒิ แกวหมั่น

4191 นาย อุดมศักดิ์ เกษสถล

4192 นาย ภาคภูมิ กันธิยะ

4193 นาย อุดมศักดิ์ มิตรดํารงค

4194 นาย ตะวัน ศิริเมฆา

4195 นาย สิริพงษ ตีกา

4196 นาย ศุภณัฐกานต ประทีป

4197 นาย ธนรัชต สุธาพจน

4198 นาย สุพจน วิเมศ

4199 นาย ชนะพงศ วงษษา

4200 นาย กมล กลิ่นไกล

4201 นาย บดินธรณ รัตนคาม

4202 นาย พีรัชชัย พุมมา

4203 นาย ธนกฤต สวางปุก

4204 นาย สมรักษ อังสขุนิรันดร

4205 นาย กศิดิศ รักษคบ

4206 นาย สุทธิกานต โปรงจิตร

4207 นาย อนันทศักดิ์ สุระคําแหง

4208 นาย นวฤทธิ์ เทพสถิตย

4209 นาย กฤษดา เยี่ยมอารีย

4210 นาย กวินท ขมินทกูล

4211 นาย กิตติภณ ทองภักดี

4212 นาย อนุชา ลงักา

4213 นาย อิทธิกร ธนะขวาง

4214 นาย กันตพิชญ สิทธิรักษ

4215 นาย ธนพชร ชาวสวน

4216 นาย พันธกานต ตาคํา

4217 นาย ธนวิชญ เกษมะณี

4218 นาย ธนวัฒน เจริญภักดี

4219 นาย พงศกร ปนแกว



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

4220 นาย พรรณา รอดมา

4221 นาย ธนพัฒน จงวัฒนะคงคา

4222 นาย ศรายุทธ บุญถึง

4223 นาย เกียรติศักดิ์ มีขวัญ

4224 นาย กิตติศักดิ์ อังกาบ

4225 นาย ดนุสรณ เหมะสิขัณฑกะ

4226 นาย สุรสทิธิ์ คําขาว

4227 นาย เฉลิมพล เจียมเรือน

4228 นาย อภิชาติ หนาเหตุ

4229 นาย สุวิทย ขําครุฑ

4230 นาย ฐิติวัสส มั่นคง

4231 นาย สุพจน รอดแสวง

4232 นาย ณัฐิวุฒิ กลับวิลา

4233 นาย ดํารง สุขศรี

4234 นาย วชิรวิทย พิบูลมัยกิจ

4235 นาย ฆณศัพท ฤทธิ์มั่น

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



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

5001 นาย วีรภัทร คํากอนแกว

5002 นาย อุดมศักดิ์ สิงโหพล

5003 นาย ภูวนาท เชยชม

5004 นาย ภานุพงศ ชาติไทย

5005 นาย อภิสิทธิ์ เลิศเสม

5006 นาย ธันวา นาคะศิริ

5007 นาย อภิพล ศรียะวงษ

5008 นาย ทัพไทย ถนอมบุญ

5009 นาย ภาณุพงศ คําผูก

5010 นาย ธนกฤต วัดตาล

5011 นาย วิชัย วิจิตรานนท

5012 นาย ภัทราวุธ ปานอยู

5013 นาย วีรศักดิ์ พิมพประสาน

5014 นาย ธนกร ชุมดวง

5015 นาย มูฮําหมัดอาดิฟ ตูแป

5016 นาย เรวัต บุญมา

5017 นาย ธีรยุทธ เต็มนาที

5018 นาย บัณฑิต ลิ้นลา

5019 นาย ปนัส แกวมูล

5020 นาย ณพวุฒิ วงษถาวร

5021 นาย สิทธิศิริ อินธิเดช

5022 นาย เถลิงรัฐ ธัญปราณีตกุล

5023 นาย ยุทธศลิป รัตนวงศ

5024 นาย สุเมธ จันทรเขียว

5025 นาย จตุรพร อินภมร

5026 นาย สุริยพงศ นิคะ

5027 นาย รณชัช ปานพรหม

5028 นาย อนุสรณ ทองหลี

5029 นาย ธนาวุฒิ ขุนพรม

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ผูสมัครสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน

ประจําปงบประมาณ 2563

ตําแหนง ชางยนต



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

5030 นาย มาวิน กิตติวุฒิกุล

5031 นาย ณัฐดนัย ศิริเลิศลักษณา

5032 นาย ธนากร อาสนเวช

5033 นาย นฤดล แกอินทร

5034 นาย จิรกิตติ์ ฤทธิ์อราม

5035 นาย จักรกฤษณ ธัญญะ

5036 นาย ศุภไชย แกวศิริ

5037 นาย ธนาคาร คําไทย

5038 นาย กิตติพงษ ประชุมรัตน

5039 นาย ธนาพร ตุมทอง

5040 นาย สรางสรรค เพียรสันเทียะ

5041 นาย อนุสรณ นิสภา

5042 นาย คมพิสิษฐ ชื่นพิทักษ

5043 นาย โสภณ แจงคาํ

5044 นาย สรายุทธ วุฒิพงษ

5045 นาย วรินธร ดีศาลา

5046 นาย เหมสุบรรณ ปตตาละคะ

5047 นาย เจตษฎา วีระธรรม

5048 นาย ทักษิณ เติมมี

5049 นาย จิรวัฒน บุบผัน

5050 นาย ธนพจน ศรัณยวรกุล

5051 นาย ธนชาติ วัตยา

5052 นาย ธนัชญพงศ นอยเจริญ

5053 นาย สรจักร ยมพุก

5054 นาย ธนพล อินทะวัท

5055 นาย นิติวรรษ ปราบสงคราม

5056 นาย สุชาติ บุสภา

5057 นาย อนุวัฒน พุทธกิจ

5058 นาย กฤษมา ทรัพยสมบูรณ

5059 นาย โชคชัย เอ่ียมออง

5060 นาย จิรวัฒน ศรีภุมมา

5061 นาย สิทธิชัย บุญรอด

5062 นาย สุรศักดิ์ รอดบุญชัย

5063 นาย ปฏิพล พิลาศาสตร



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

5064 นาย อรรพล แกวใส

5065 นาย ตะวัน พลอยชุม

5066 นาย ณัฐภัทร ยะภักดี

5067 นาย จิณณวัตร ปลดเปลื้อง

5068 นาย เจนณรงค ชวยเจิม

5069 นาย ธีระภัทร กาญจนวนาวิวัฒน

5070 นาย ปุณณวิช แยมอุม

5071 นาย ธราเทพ ฆังรัตน

5072 นาย เกรียงศักดิ์ ภูทอง

5073 นาย เจษฎา พระแกว

5074 นาย ชุติวัฒน โพธิเจริญ

5075 นาย วิศรุต สัมฤทธิ์

5076 นาย ปฏิพัทธ ชิงชัย

5077 นาย อรรถชัย คาํควร

5078 นาย ประกาศิต มาละยะมาลี

5079 นาย ธนากร เกตศิริ

5080 นาย อาทิตย คงสักบัน

5081 นาย จตุรพร โปซิว

5082 นาย เกรียงไกร กรงรัมย

5083 นาย วีรภัทร หมอทรัพย

5084 นาย อติวัฒน เอ่ียมสวิง

5085 นาย ณัฐนันท ทับสอาด

5086 นาย ทศพล ภูสากล

5087 นาย ชานน คุมอักษร

5088 นาย ภานุวัฒน กรอบเพ็ชร

5089 นาย บวรทัต ภานุรัตน

5090 นาย ธีรณัฐ นิรัตนพงษ

5091 นาย ณัฐวุฒิ ปุณกะบุตร

5092 นาย ศักรินทร วองไว

5093 นาย สัจจกุล คําหยุน

5094 นาย ปริญญา สิมะพรม

5095 นาย สถาพร รอดแจง

5096 นาย อนุสรณ สะแม

5097 นาย พัสกร มณเีลิศ



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

5098 นาย ธนวัฒน ลือกระจาง

5099 นาย กรรณพงศ ชีชาง

5100 นาย เกียรติกุล ขุนสายทอง

5101 นาย อริยะ หละหรูน

5102 นาย เริงฤทธิ์ นําคิด

5103 นาย วิศิษฏ ทองบุญยัง

5104 นาย ศุภณัฐ ควรบุปผา

5105 นาย นันทวัฒน ชูชวย

5106 นาย อนุรักษ เสารหงษ

5107 นาย สุธีนาท ชวยสงค

5108 นาย อมรเทพ ชูโชติ

5109 นาย กวี ทองใบดี

5110 นาย นพนันท ทองกัญญา

5111 นาย ศิวัช ผิวเหลือง

5112 นาย ณัฐวุฒิ สันหะ

5113 นาย จักรินทร กลั่นแตง

5114 นาย อัครเดช กองศรีหา

5115 นาย ศุภณัฐ โคตจันทัด

5116 นาย ธีรพงศ สุริยวงษ

5117 นาย ณัฐวุฒิ พิมพสุวรรณ

5118 นาย ธัญวิทย คงดี

5119 นาย สุรศักดิ์ บุญเรือง

5120 นาย พงศปกรณ พระวิเชนทร

5121 นาย สุพศิน พุมจันทร

5122 นาย วรวัฒน จุยศรีแกว

5123 นาย ธนพล ศิริผล

5124 นาย สิริราช สีแสง

5125 นาย ธนายุทธ เกตุเนตร

5126 นาย ประสิทธิ์ จันปรุง

5127 นาย สรพล ยันตวิเศษ

5128 นาย นพดล สวัสดี

5129 นาย อาทิตย พลชัยศรี

5130 นาย อุดมศักดิ์ องอาจ

5131 นาย สุดเขต เงินยิ่ง



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

5132 นาย ปรเมษฐ กอนเงิน

5133 นาย ศิริศักดิ์ อนุลุน

5134 นาย ธนกฤต ทองบอ

5135 นาย สุภัทรชัย ทองเติม

5136 นาย ราชันย โสภา

5137 นาย ศราวุธ ตัวตั้ง

5138 นาย รุงเรือง กอนผา

5139 นาย สุรศักดิ์ ฤทธิชัย

5140 นาย ชัยวัฒน ดงเล็ก

5141 นาย วรายุทธ วรรณศรี

5142 นาย อานนท ทองจันดี

5143 นาย พงศธร สงครามภักดี

5144 นาย ทศพร เอกรงค

5145 นาย ดุษฎี สารัตถกิจ

5146 นาย ศราวุธ สุขไสย

5147 นาย สุบิน นวนใหม

5148 นาย ชัยวัฒน กลิ่นอุบล

5149 นาย ธนโชติ เย็นใจ

5150 นาย ธนาวุฒิ อุนเรือน

5151 นาย วิสิทธิ์ เชื้อคําเพ็ง

5152 นาย ธีรพงษ เปจิตตัง

5153 นาย ธนโชติ สังขะทิพย

5154 นาย สุรเสกข ริมแจง

5155 นาย กายทิพย บุสทิพย

5156 นาย พงษพิพัฒน แกวพิรัตน

5157 นาย ภควัฒน ศักดิภาชน

5158 นาย วรุฒม เหลืองออน

5159 นาย พีรพล อุดมผล

5160 นาย ศุภกร พงศาพรรณราย

5161 นาย อัฐพล จันทรไกร

5162 นาย พงศระพี สมพิทักษ

5163 นาย ทวิวรรษ รักษาสุวรรณ

5164 นาย อาทิตย อ่ิมชาลี

5165 นาย ธนกฤต กําลัง



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

5166 นาย สกล สกุลนา

5167 นาย ฉัตรมงคล รัตนพันธ

5168 นาย สหรัฐ จรุงวาศ

5169 นาย อธิวัฒน กุวลัยรัตน

5170 นาย ศักดิ์สยาม นําบุญจิตต

5171 นาย ปณณวิชญ ปณณศรีเกียรติ

5172 นาย วุฒิกร กาบูลย

5173 นาย ชนะชัย หนังสือ

5174 นาย ธนิต คลายสวน

5175 นาย ชูเกียรติ์ ประกอบกิจ

5176 นาย ณัฐวัตร ออนสี

5177 นาย ธนชัย ชุมวัน

5178 นาย ภัทรกร ปวงงาม

5179 นาย วายุ หมื่นที

5180 นาย นันทวัฒน ศริธินพัฒน

5181 นาย ศุภณัฐ กิจโรณี

5182 นาย พัฒนพงศ เกษะระ

5183 นาย ภูสิษฐ เภาสมบัติ

5184 นาย วศิน ปนวงศรอด

5185 นาย ธนธรณ กุยแกว

5186 นาย วัฒนา แกวสาทร

5187 นาย อภิรมย ทองพลับ

5188 นาย สัมฤทธิ์ ชิดเชื้อ

5189 นาย คมกริช วัฒโล

5190 นาย กฤษฎาพร วงคละคร

5191 นาย ภูทัย ไชยเมล

5192 นาย จตุรพร สุดฮะ

5193 นาย ณัฐพงษ อาจแสน

5194 นาย เกียรติศักดิ์ ศศิปริฉัตร

5195 นาย สุรสิริ ทับทิมทอง

5196 นาย แสนศักดิ์ เอ่ียมทอง

5197 นาย สุรเดช พูนสถาพรตระกูล

5198 นาย รัตนพล พรมจร

5199 นาย พงศธร พิทักษตรัยรัตน



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

5200 นาย สุเมธี พุทธอินทร

5201 นาย กฤติกร เอ่ียมอาจ

5202 นาย อัมรินทร กิ่งจันทร

5203 นาย วชิรพล พงษพานิช

5204 นาย บรรพวุฒิ บริบูรณรัตน

5205 นาย นันตชัย เมืองบานกรวย

5206 นาย พงศศกัด เย็นกาย

5207 นาย ณัฐวัตร นิลแกว

5208 นาย ซอและห แบบแผน

5209 นาย เกียรติศักดิ์ อนุตโร

5210 นาย วรพล บุตรรัก

5211 นาย ธีระวัฒน การะกา

5212 นาย เศรษฐกิจ ดวงศรี

5213 นาย อนิรุจน ศรีธูป

5214 นาย รัชชานนท ศรสิทธิ์

5215 นาย พงศภัค บุญโต

5216 นาย กอบลาภ รักษาพล

5217 นาย ศุทธสิน บุญศรี

5218 นาย ธนวัฒน โยธาใหญ

5219 นาย เนติพล ใหมผึ้ง

5220 นาย วุฒิพงศ หอมกลิ่น

5221 นาย ทัศนัย ทะเดช

5222 นาย ศักรินทร ฆารสวาง

5223 นาย เฉลิมชัย จันทวี

5224 นาย ณัฐวุฒิ วาระจันทโน

5225 นาย พิพัฒพล ชูเชิด

5226 นาย เสฎฐวุฒิ ศรีรักษ

5227 นาย ราชเพชร จันทรเทศ

5228 นาย เกียรติศักดิ์ อาทิตยฉาย

5229 นาย ธนเกียรติ เนียมบุตร

5230 นาย เดชฤทธิ์ อรรถจินดา

5231 นาย วชิรวิทย ยังจีน

5232 นาย พงษตะวัน กลิ่นพิบูลย

5233 นาย ภัทรพล ดาจันทร



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

5234 นาย ธีรเดช ศรีเนียมชวง

5235 นาย พิระพล จักรสูง

5236 นาย ขรรคชัย คงเครือ

5237 นาย วุฒิชัย จันทรคง

5238 นาย นคินทร วรรณศรี

5239 นาย กฤษณะ จันทรทอง

5240 นาย ศิรวิทย สวัสดิสาร

5241 นาย ธีรภัทร ธีรประภานนท

5242 นาย ชัยวุฒิ สุวรรณนัจศิริ

5243 นาย กิติศักดิ์ อรมัย

5244 นาย ธนวัฒน สุขประเสริฐ

5245 นาย พีรพงษ บุญมี

5246 นาย สุธีกานต เนียมศรี

5247 นาย กษิดิศ อายุวะศรี

5248 นาย ปญญาวุฒิ เที่ยงธรรม

5249 นาย บรรลุ สีลางาม

5250 นาย ณัฐกานต โปธิเปง

5251 นาย ธัชชัยนนท เหมทานนท

5252 นาย นนทวรรษ แสงเขียว

5253 นาย ชวนากร ภูววรณา

5254 นาย อนวัช ดาทองงอน

5255 นาย วรพจน โตสกุล

5256 นาย ธนกร วงษพรหม

5257 นาย ปวีร ขําจา

5258 นาย อัครพร เจริญพร

5259 นาย ธีรภัทร เพ็ชรเลิศ

5260 นาย เจตนสฤษฎิ์ ตรีศูนย

5261 นาย สมภพ ม่ิงสกุล

5262 นาย นันทวุฒิ สิงหสังข

5263 นาย สมชาย กัลยา

5264 นาย กานต ศรีสุระ

5265 นาย ทศพล ขวัญเมือง

5266 นาย ธเนศพล ไชยพิเดช

5267 นาย ชาญณรงค สรอยสุวรรณ
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5268 นาย ศุภกฤต ปราบปญจะ

5269 นาย อังศุธร แสนพาน

5270 นาย พรหมดาภัทร ประทุมทอง

5271 นาย ศราวุฒิ แสนสําราญ

5272 นาย ภานุพงศ กูเกียรติ

5273 นาย ปกรณ ทองสุข

5274 นาย เนติพงษ ศรีอินทร

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


