
 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน 

คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ 

เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  

(ภาควิชาการ) 



ค ำแนะน ำกำรปฏิบัติ 
 ให้ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ มารายงานตัวเพ่ือสอบคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป ดังนี้.- 

1.กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย 
 1.1 รายงานตัว เวลา 0600 ณ สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี  โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้.- 

     1.1.1 กลุ่มที่ 1 ต าแหน่ง ช่างกลโรงงาน และช่างเชื่อม   รายงานตัว วันที่ 24 มี.ค. 63 
     1.1.2 กลุ่มที่ 2 ต าแหน่ง ช่างก่อสร้าง    รายงานตัว วันที่ 25 มี.ค. 63  
     1.1.3 กลุ่มที่ 3 ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า     รายงานตัว วันที่ 26 มี.ค. 63 

          1.1.4 กลุ่มที่ 4 ต าแหน่ง ช่างยนต์    รายงานตัว วันที่ 27 มี.ค. 63  
 1.2 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย แบ่งเป็น 3 สถานี ได้แก่ 
  -> ดันพื้น 2 นาที  
  -> ลุกนั่ง 2 นาที  
  -> วิ่ง 800 เมตร  
 1.3 สิ่งที่ต้องน ามา 
  -> ปากกา -> บัตรประจ าตัวประชาชน  -> บัตรประจ าตัวสอบ  
 1.4 การแต่งกาย   

-> เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงขาสั้นสีด า และรองเท้าผ้าใบ 

2. กำรสอบสัมภำษณ ์และกำรยื่นเอกสำรหลักฐำน 
 2.1 รายงานตัว เวลา 0800  ณ ลานรวมพล หน้ากองพันนักเรียน โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 
โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้.- 

     2.1.1 กลุ่มที ่2 ต าแหน่ง ช่างก่อสร้าง    รายงานตัว วันที่ 24 มี.ค. 63 
     2.1.2 กลุ่มที่ 3 ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า   รายงานตัว วันที่ 25 มี.ค. 63  
     2.1.3 กลุ่มที่ 4 ต าแหน่ง ช่างยนต์    รายงานตัว วันที่ 26 มี.ค. 63 

          2.1.4 กลุ่มที่ 1 ต าแหน่ง ช่างกลโรงงาน และช่างเชื่อม รายงานตัว วันที่ 27 มี.ค. 63  
 2.2 สิ่งที่ต้องน ามา 
  -> ปากกา -> บัตรประจ าตัวประชาชน  -> บัตรประจ าตัวสอบ   
  -> เอกสารหลักฐานตามรายการแนบท้าย  ทั้งนี ้ หากหลักฐานของผู้สมัครคนใดไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ก าหนด กรมการทหารช่าง ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในขั้นต่อไป 
 2.3 การแต่งกาย 

-> เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีด า (งดกางเกงยีนส์) และรองเท้าหุ้มส้น  
  -> ส าหรับทหารที่ยังไม่ปลดประจ าการ แต่งกาย ชุดเครื่องแบบ 
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3. กำรตรวจร่ำงกำย 
 3.1 รายงานตัว  เวลา 0800  ณ โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เพ่ือรับฟังค าชี้แจงในการปฏิบัติ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้.- 

     3.1.2 กลุ่มที่ 3 ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า   รายงานตัว วันที่ 24 มี.ค. 63  
     3.1.3 กลุ่มที่ 4 ต าแหน่ง ช่างยนต์    รายงานตัว วันที่ 25 มี.ค. 63 

          3.1.4 กลุ่มที่ 1 ต าแหน่ง ช่างกลโรงงาน และช่างเชื่อม รายงานตัว วันที่ 26 มี.ค. 63  
     3.1.1 กลุ่มที ่2 ต าแหน่ง ช่างก่อสร้าง    รายงานตัว วันที่ 27 มี.ค. 63 

 3.2 สิ่งที่ต้องใช้ 
  -> ปากกา   -> บัตรประจ าตัวประชาชน  
  -> บัตรประจ าตัวสอบ  -> เงินสด 690 บาท (เตรียมให้พอดี) 
 3.3 การแต่งกาย 
  -> เสื้อคอปกแขนสั้นสีขาว , กางเกงขายาวสีด า (งดกางเกงยนีส์)  และรองเท้าหุ้มส้น 
  -> ส าหรับทหารที่ยังไม่ปลดประจ าการ แต่งกาย ชุดเครื่องแบบ  

4. กำรสอบภำคปฏิบัติ  
 4.1 รายงานตัว  เวลา 0800  ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษ ีโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดังนี้.- 

     4.1.1 กลุ่มที่ 4 ต าแหน่ง ช่างยนต์    รายงานตัว วันที่ 24 มี.ค. 63 
          4.1.2 กลุ่มที่ 1 ต าแหน่ง ช่างกลโรงงาน และช่างเชื่อม รายงานตัว วันที่ 25 มี.ค. 63  

     4.1.3 กลุ่มที ่2 ต าแหน่ง ช่างก่อสร้าง    รายงานตัว วันที่ 26 มี.ค. 63 
     4.1.4 กลุ่มที่ 3 ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า   รายงานตัว วันที่ 27 มี.ค. 63  

 4.2 สิ่งที่ต้องน ามา 
  -> ปากกา -> บัตรประจ าตัวประชาชน  -> บัตรประจ าตัวสอบ  
 4.3 การแต่งกาย 

-> เสื้อคอปกแขนสั้นสีขาว   กางเกงขายาวสีด า  (งดกางเกงยีนส์)   และรองเท้าหุ้มส้น  
หรือชุดช่างตามสาขางาน 
  -> ส าหรับทหารที่ยังไม่ปลดประจ าการ แต่งกาย ชุดเครื่องแบบ 
 

หมำยเหตุ : เนื่องด้วยจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือป้องกัน
และควบคุมการแพร่กระจายฯ ขอให้ผู้เข้าสอบสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกนาย (หากไม่สวมใส่คณะกรรมการจะ
พิจารณาไม่ให้เข้าสอบ) 

 



1. บัตรประจําตัวสอบ ๑ ****เอกสารทั้งหมดใหถายเอกสาร

2. บัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร ๒ ดวยกระดาษขนาด A4 เทานั้น และ

3. ทะเบียนบานของผูสมัคร ๒ รับรองสําเนาถูกตองดวยตนเอง

4. ทะเบียนบานบิดา - มารดา 2 พรอมวันที่ทุกฉบับ

5. ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยาของ บิดา มารดา ๒

6. ใบมรณบัตรของ บิดา (กรณีบิดาเสียชีวิต) ๒ ****สําหรับการเรียงเอกสาร ใหเรียง

7. ใบมรณบัตรของ มารดา (กรณีมารดาเสียชีวิต) ๒ เอกสารตามรายการนี้ พรอมกับ

8. สูติบัตรผูสมัคร ๒ เย็บมุมกระดาษใหเรียบรอย

9. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวผูสมัคร (กรณีผูสมัครมีการเปลี่ยนชื่อ) ๒

10. หลักฐานการเปลี่ยนนามสกุลของผูสมัคร (กรณีผูสมัครมีการเปลี่ยนนามสกุล) ๒

11. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวบิดา (กรณีบิดามีการเปลี่ยนชื่อ) ๒

12. หลักฐานการเปลี่ยนนามสกุลของบิดา (กรณีบิดามีการเปลี่ยนนามสกุล) ๒

13. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวมารดา (กรณีมารดามีการเปลี่ยนชื่อ) ๒

14. หลักฐานการเปลี่ยนนามสกุลของมารดา (กรณีมารดามีการเปลี่ยนนามสกุล) ๒

15. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ๒

16. ใบรับรองผลการศึกษา (เฉพาะผูที่ยังไมจบการศึกษา) ๒

17. หนังสือสําคัญ สด.๘ ๒

18. หนังสือสําคัญ สด.๓ ๒

19. หนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยครั้งสุดทายจากผูบังคับบัญชา ๒

ระดับผูบังคับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป (เฉพาะทหารกองประจําการหรือ

เคยเปนทหารกองประจําการ)

20. ใบแสดงวิทยฐานะ (เฉพาะกรณสีําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 3 - 5) ๒

ตารางเอกสารหลักฐานของผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนนายทหารประทวน

คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจําปงบประมาณ 2563

หลักฐานที่ตองสงและทําสัญญา สําเนา หมายเหตุ



1 1001 นาย กิตติพันธ ออนแสง

2 1003 นาย ธนพล เดชกุล

3 1005 นาย สุรวัฒน วิสโยภาส

4 1006 นาย ภูวนาถ เก้ือกูล

5 1007 นาย จาตุรงค นาทสูงเนิน

6 1008 นาย สุทัศน วงศบัณฑิตย

7 1009 นาย ชุติพงศ คงสกุล

8 1010 นาย จุรินทร มวงกอเก้ือ

9 1012 นาย ธนวัฒน พุกขํา

10 1013 นาย รุงอรุณ อุนหลา

11 1014 นาย ธนาศักดิ์ วงศสะอาด

12 1015 นาย ธนวีร ปบัว

13 1016 นาย กิตติศักดิ์ เหลืองออน

14 1020 นาย เอกรินทร ไชยยา

15 1021 นาย มานพ ไชยสงค

16 1022 นาย ภานุพงษ บุญโต

17 1023 นาย วรชาติ สนม

18 1024 นาย วุฒิชัย ศิริมา

19 1026 นาย พงศกร สุวรรณรัตน

20 1029 นาย ยิ่งยง พันธุงาม

21 1030 นาย นันทเดช ฉันสิมา

22 1031 นาย กิตติภพ บูรณารมย

23 1032 นาย นัฐวุฒิ จูมเกตุ

24 1033 นาย สิริชาญวิทย สิงหสุรเชษฐ

25 1036 นาย ภูริเดช อินทรเดช

26 1037 นาย ชนกันต ชูสกุล

27 1043 นาย เกรียงไกร ซุมทรัพย

28 1045 นาย ณัฐพล รุงสวาง

29 1049 นาย ธวัชชัย กงทอง

30 1050 นาย ชัยวุฒิ ยอยฝอย

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

เขารับราชการเปนนายทหารประทวน ประจําปงบประมาณ 2563 (ภาควิชาการ)

ตําแหนง ชางกลโรงงาน

ลําดับ หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

(เรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ)



ลําดับ หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

31 1052 นาย ธวัชชัย จินตะ

32 1053 นาย ศุภศักดิ์ มลิพันธ

33 1054 นาย ศราวุธ บุตตาแสง

34 1055 นาย ณพล ศรีโสภา

35 1057 นาย ภักดี ถาพรผาด

36 1059 นาย พัชรพล สืบดา

37 1060 นาย ติณณภพ ศรีนวล

38 1063 นาย สหัสวรรษ วงคสาธิกุล

39 1065 นาย ทัศไนย แตงสาขา

40 1068 นาย กิตติพงศ จันทรแกมแกว

41 1071 นาย มงคล คําดี

42 1072 นาย ฬียากร วงศตา

43 1075 นาย จิรวัฒน แกวประดิษฐ

44 1076 นาย ชาญณัฏฐ กล่ําเทศ

45 1081 นาย กุลพงษ จันทินมาธร

พล.ต................................................................ประธานกรรมการฯ



1 2002 นาย อนุศาสตร คําทอง

2 2005 นาย ธนวรรธน ดํารงคผาติพงศ

3 2007 นาย สิทธิชาติ อุนใจ

4 2008 นาย  ณัฐวุฒิ ทรัพยแจม

5 2010 นาย กฤษณพจน เกตุมาลา

6 2012 นาย ปุริมพล ศรีการุณ

7 2013 นาย วัชระ จันทรแกววงค

8 2014 นาย แสนสุข บูรณเจริญ

9 2017 นาย หัสนัย ประมูปถัมภ

10 2018 นาย ภูวดล สุวรรณลือ

11 2019 นาย เสฏฐวุฒิ ตูประทุม

12 2023 นาย ชาตรี โคฮดุ

13 2024 นาย จิรวัฒน อินผูก

14 2026 นาย กิตติธัช โพธิ์ศรี

15 2027 นาย ธนิษฐ ตุนดาน

16 2029 นาย ชัยพัทธิ์ จินดาสมุทร

17 2030 นาย อภิศักดิ์ กองแกน

18 2031 นาย ภาณุพงค ไขขาว

19 2032 นาย กิตติคุณ หนูสอน

20 2034 นาย รัชตธร ขันธพานิช

21 2035 นาย สรชัย วรรณเลิศ

22 2036 นาย ธนภัทร ควรฟุง

23 2038 นาย อัลอิคควาน สัจจารักษ

24 2039 นาย นพดล มีมานะ

25 2040 นาย ณัฐวุฒิ พุทธทิพย

26 2043 นาย ปยังกูร คืดนอก

27 2045 นาย ศราวุธ คงตอง

28 2049 นาย รวี กองทอง

29 2050 นาย กฤษฎา ทุรันไธสง

30 2051 นาย นพรัตน เถาวัลย

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

เขารับราชการเปนนายทหารประทวน ประจําปงบประมาณ 2563 (ภาควิชาการ)

ตําแหนง ชางกอสราง

ลําดับ หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

(เรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ)



ลําดับ หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

31 2052 นาย ธนพล พลไพ

32 2053 นาย คีรีรัฐ อินตะ

33 2055 นาย ปยชาติ ชางถม

34 2056 นาย ปณิธิ ปอมเครือ

35 2058 นาย ณพดล หนูเกลี้ยง

36 2059 นาย ศรชัย นอยหรํา

37 2060 นาย อิทธิชัย ใหมแปลง

38 2061 นาย ชยานันต พวงทอง

39 2064 นาย ธีรพันธ สุจินดาวงศ

40 2065 นาย จตุพล หนูวรรณ

41 2066 นาย ธีรภัทร รักษเกลี้ยง

42 2068 นาย พงศภัค รัตนชวย

43 2070 นาย อรรถพร เพชรสงคราม

44 2072 นาย สันชัย จุยจรรยา

45 2073 นาย ศุกันชัย ชวงนิสัย

46 2074 นาย ฤทธิไกร เกยเมือง

47 2075 นาย ธีรการณ ชนะแรง

48 2077 นาย กฤษฎา ทองพันธ

49 2080 นาย ธีรชัย ชมเชย

50 2081 นาย พีรพล วังบุญคง

51 2082 นาย อโนชา กะโหทอง

52 2083 นาย ปติภัทร อ่ิมเอ่ียม

53 2087 นาย สุวิจักขณ ทองแจมแจง

54 2088 นาย ธนาคาร พุกงาม

55 2090 นาย คฑาวุธ ดีสุขยิ่ง

56 2093 นาย สิทธินนท พรหมมานนท

57 2094 นาย ชัยวรรณ เอ่ียมละออ

58 2095 นาย สุวรรณเพชร แสนบุญศรี

59 2097 นาย ธนกร ยกเกิด

60 2098 นาย ฉัตรแกว วิเชียร

61 2099 นาย ธนโชติ อรุณโรจน

62 2100 นาย ชัยวัฒน มีแกว

63 2104 นาย อิทธิพล พลนิกร

64 2107 นาย ดิษฐวัฒน นิสสภา



ลําดับ หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

65 2108 นาย ศุภวิชญ ขําบุญเกิด

66 2111 นาย วสุรัตน เกริกวิเชียร

67 2112 นาย กุมภรักษ พรหมจินดา

พล.ต................................................................ประธานกรรมการฯ



1 3002 นาย สิทธิศักดิ์ ศรีบุรมย

2 3003 นาย ธเนศ โพธิพีรนันท

3 3004 นาย อรรถพล จันดา

4 3006 นาย ปฏิภาณ พรมดวงดี

5 3007 นาย เฉลิมชัย จากถิ่น

6 3008 นาย วุฒิพร โยธา

7 3009 นาย วรัฐชนนท ปะกิระณา

8 3013 นาย ปณณธร สุวรรณ

9 3015 นาย ศุภกฤต คาํหยุน

10 3016 นาย กิตติพงษ ลาเกลี้ยง

11 3017 นาย ธิติพันธ กลัดนิล

12 3018 นาย ชินดนัย วรสาร

13 3022 นาย ศรัณยวุฒิ บุบผา

14 3023 นาย นิติธร ใจกลา

15 3033 นาย ปยะ ภูมินิยม

16 3034 นาย คณินศักดิ์ เพ็ชรแวว

17 3038 นาย กิตติคม จันทวฤทธิ์

18 3047 นาย ยศกร เขียวแกว

19 3048 นาย กฤษณะ โยธาวุธ

20 3049 นาย จิรายุทธ ใจพรม

พล.ต................................................................ประธานกรรมการฯ

ตําแหนง ชางเชื่อม

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

เขารับราชการเปนนายทหารประทวน ประจําปงบประมาณ 2563 (ภาควิชาการ)

ลําดับ หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

(เรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ)



1 4005 นาย นิพิฐพนธ ทองขาว

2 4009 นาย วรพล ชื่นสกุล

3 4010 นาย ธนัฐพงษ กลาหาญ

4 4011 นาย ธีรวัฒน จันปญญา

5 4016 นาย ณัฐชนน เมงหอง

6 4017 นาย ณัฐนันท ไมลหรือ

7 4021 นาย ธนกร เพียรพิทักษ

8 4022 นาย ธีรภัทร ศูนยพลอย

9 4025 นาย อิทธิยา ลบถม

10 4026 นาย พิสุทธิศักดิ์ วิไลเนตร

11 4027 นาย ปรัชญา บัวตะมะ

12 4028 นาย พิสิษฐ กรพิพัฒน

13 4031 นาย สันติชัย ศรีไทยแกว

14 4036 นาย จักรภัทร โมกผา

15 4038 นาย วริศ สุทธิคณุ

16 4042 นาย โชติชวาล ฟอนโคกสูง

17 4044 นาย วัชรพงษ เพ็งคลาย

18 4047 นาย หัฏฐกร แตงออน

19 4052 นาย วัฒนา ยศแกว

20 4063 นาย กิตติธัช กองจันดา

21 4066 นาย ศุภวิชญ เกตุลา

22 4072 นาย สุธีไกร จันทระ

23 4075 นาย อมฤทธิ์ สุขแสง

24 4085 นาย วรเมธ หินออน

25 4086 นาย ธนพัต ปญญาไว

26 4088 นาย จิรวัฒน รอดคลาย

27 4090 นาย นรพนธ รสใจ

28 4098 นาย ปฏิภาณ ปญญาอิทธิกุล

29 4102 นาย ธนธรณ สัตยนาโค

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

เขารับราชการเปนนายทหารประทวน ประจําปงบประมาณ 2563 (ภาควิชาการ)

ตําแหนง ชางไฟฟา

ลําดับ หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

(เรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ)



ลําดับ หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

30 4105 นาย นันทกรณ ไทรทองคํา

31 4110 นาย อัษฎา มณีรึงค

32 4111 นาย วิรัตน แสงมณี

33 4114 นาย ณัฐพร รอยแกว

34 4119 นาย ธนภัทร หลิมเพชร

35 4127 นาย จิตรภณ เพชรแท

36 4129 นาย ฉัตรเพชร เพ็ชรปานกัน

37 4131 นาย ภัทรกูล เนยเอ่ียม

38 4133 นาย ภานุวัฒน มาตรวังแสง

39 4135 นาย ปยพงษ ตราโชว

40 4139 นาย พิเชษฐ ล้ําเลิศหลา

41 4142 นาย อนาวิล บุญมาทัน

42 4146 นาย ธนากร ชวดสุวรรณ

43 4152 นาย คมกริช พลังฤทธิ์

44 4158 นาย ฐานุพัทธ อนุโลก

45 4164 นาย จิรพนธ ศรีสุวรรณ

46 4165 นาย วรท ฐิติเมธีกุล

47 4166 นาย พิทยา กองผล

48 4172 นาย ภานุพงศ ศรีพรม

49 4173 นาย ณัฐวัฒน จันทรลอย

50 4174 นาย ภควัฒน ชื่นเสียง

51 4178 นาย สัญญา ตุดเก้ือ

52 4180 นาย จิรานุวัฒน ทาสวาง

53 4183 นาย ณัฐพงษ อําพันธสุข

54 4186 นาย ชัยณรงค นรินทร

55 4195 นาย สิริพงษ ตีกา

56 4196 นาย ศุภณัฐกานต ประทีป

57 4199 นาย ชนะพงศ วงษษา

58 4201 นาย บดินธรณ รัตนคาม

59 4206 นาย สุทธิกานต โปรงจิตร

60 4209 นาย กฤษดา เยี่ยมอารีย

61 4210 นาย กวินท ขมินทกูล

62 4218 นาย ธนวัฒน เจริญภักดี



ลําดับ หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

63 4220 นาย พรรณา รอดมา

64 4221 นาย ธนพัฒน จงวัฒนะคงคา

65 4223 นาย เกียรติศักดิ์ มีขวัญ

พล.ต................................................................ประธานกรรมการฯ



1 5005 นาย อภิสิทธิ์ เลิศเสม

2 5006 นาย ธันวา นาคะศิริ

3 5007 นาย อภิพล ศรยีะวงษ

4 5010 นาย ธนกฤต วัดตาล

5 5011 นาย วิชัย วิจิตรานนท

6 5012 นาย ภัทราวุธ ปานอยู

7 5013 นาย วีรศักดิ์ พิมพประสาน

8 5017 นาย ธีรยุทธ เต็มนาที

9 5018 นาย บัณฑิต ลิ้นลา

10 5019 นาย ปนัส แกวมูล

11 5020 นาย ณพวุฒิ วงษถาวร

12 5024 นาย สุเมธ จันทรเขียว

13 5029 นาย ธนาวุฒิ ขุนพรม

14 5030 นาย มาวิน กิตติวุฒิกุล

15 5031 นาย ณัฐดนัย ศิริเลิศลักษณา

16 5033 นาย นฤดล แกอินทร

17 5035 นาย จักรกฤษณ ธัญญะ

18 5038 นาย กิตติพงษ ประชุมรัตน

19 5041 นาย อนุสรณ นิสภา

20 5046 นาย เหมสุบรรณ ปตตาละคะ

21 5049 นาย จิรวัฒน บุบผัน

22 5050 นาย ธนพจน ศรัณยวรกุล

23 5055 นาย นิติวรรษ ปราบสงคราม

24 5057 นาย อนุวัฒน พุทธกิจ

25 5061 นาย สิทธิชัย บุญรอด

26 5062 นาย สุรศักดิ์ รอดบุญชัย

27 5065 นาย ตะวัน พลอยชุม

28 5072 นาย เกรียงศักดิ์ ภูทอง

29 5074 นาย ชุติวัฒน โพธิเจริญ

30 5081 นาย จตุรพร โปซิว

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

เขารับราชการเปนนายทหารประทวน ประจําปงบประมาณ 2563 (ภาควิชาการ)

ตําแหนง ชางยนต

ลําดับ หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล

(เรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ)



หมายเหตุลําดับ หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล

31 5082 นาย เกรียงไกร กรงรัมย

32 5084 นาย อติวัฒน เอ่ียมสวิง

33 5092 นาย ศักรินทร วองไว

34 5093 นาย สัจจกุล คําหยุน

35 5094 นาย ปริญญา สิมะพรม

36 5097 นาย พัสกร มณีเลิศ

37 5100 นาย เกียรติกุล ขุนสายทอง

38 5101 นาย อริยะ หละหรูน

39 5105 นาย นันทวัฒน ชูชวย

40 5108 นาย อมรเทพ ชูโชติ

41 5109 นาย กวี ทองใบดี

42 5110 นาย นพนันท ทองกัญญา

43 5116 นาย ธีรพงศ สุริยวงษ

44 5118 นาย ธัญวิทย คงดี

45 5123 นาย ธนพล ศริผิล

46 5125 นาย ธนายุทธ เกตุเนตร

47 5128 นาย นพดล สวัสดี

48 5131 นาย สุดเขต เงินยิ่ง

49 5134 นาย ธนกฤต ทองบอ

50 5140 นาย ชัยวัฒน ดงเล็ก

51 5142 นาย อานนท ทองจันดี

52 5146 นาย ศราวุธ สุขไสย

53 5150 นาย ธนาวุฒิ อุนเรือน

54 5151 นาย วิสิทธิ์ เชื้อคําเพ็ง

55 5157 นาย ภควัฒน ศักดิภาชน

56 5171 นาย ปณณวิชญ ปณณศรีเกียรติ

57 5172 นาย วุฒิกร กาบูลย

58 5175 นาย ชูเกียรติ์ ประกอบกิจ

59 5176 นาย ณัฐวัตร ออนสี

60 5178 นาย ภัทรกร ปวงงาม

61 5179 นาย วายุ หมื่นที

62 5197 นาย สุรเดช พูนสถาพรตระกูล

63 5198 นาย รัตนพล พรมจร

64 5204 นาย บรรพวุฒิ บริบูรณรัตน



หมายเหตุลําดับ หมายเลขประจําตัว ยศ - ชื่อ - สกุล

65 5207 นาย ณัฐวัตร นิลแกว

66 5211 นาย ธีระวัฒน การะกา

67 5218 นาย ธนวัฒน โยธาใหญ

68 5222 นาย ศักรินทร ฆารสวาง

69 5223 นาย เฉลิมชัย จันทวี

70 5236 นาย ขรรคชัย คงเครือ

71 5239 นาย กฤษณะ จันทรทอง

72 5240 นาย ศิรวิทย สวัสดิสาร

73 5247 นาย กษิดิศ อายุวะศรี

74 5248 นาย ปญญาวุฒิ เที่ยงธรรม

75 5253 นาย ชวนากร ภูววรณา

76 5259 นาย ธีรภัทร เพ็ชรเลิศ

77 5269 นาย อังศุธร แสนพาน

78 5272 นาย ภานุพงศ กูเกียรติ

พล.ต................................................................ประธานกรรมการฯ


