
หน้าท่ี 1

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หน่วย หมายเหตุ

1 900021 พลฯ ธีรวงศ์ จันทร์ทอง

2 900024 พลฯ วันชนะ งามล้ํา

3 900026 พลฯ ณรงค์ฤทธ์ิ จันก่ิงทอง

4 900037 นาย เจนวิทย์ น่ิมประสิทธ์ิ

5 900057 นาย ธนากร อุ่นทะยา

6 900059 นาย วีระพล แหยมคง

7 900060 นาย วชิรา จันทร์โทวงศ์

8 900079 นาย กรวิท ปล้องนาค

9 900117 พลฯ ธนพล ไตรสุธา

10 900122 นาย อลงกรณ์ พรหมจันทร์

11 900133 พลฯ กฤษฎา ชมมิน

12 900134 พลฯ สธน นวลงาม

13 900144 นาย สายัณห์ สุบหย๊อ

รายช่ือผู้สอบผ่านการสอบรอบสุดท้าย หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจําปี 2559

ทหารกองประจําการ, พลอาสาสมัคร, อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน (บุคคลตัวจริง)

13 900144 นาย สายัณห์ สุบหย๊อ

14 900161 นาย สําราญ กลองชัย

15 900165 อส.ทพ. อรรถพล ชูศรีหะรัญ

16 900187 อส.ทพ. ยุทธนา ภูมูล

17 900194 นาย กรกช สุขแก้ว

18 900200 พลฯ วุฒิชัย กาบแก้ว

19 900224 พลฯ วุฒิศักดิ์ อินตะ

20 900225 อส.ทพ. ศุภณัฐ คล้ายวุ่น

21 900228 นาย ธนกร ฉิมรักษ์

22 900229 นาย วิรัตน์ พิพัฒดํารง

23 900230 นาย ประพันธ์ แพ่งเมือง

24 900241 นาย จาตุรนต์ ขนายงาม

25 900262 นาย วิโรจน์ จงขวัญ

26 900264 นาย นฤพนธ์ พรประสิทธิกุล

27 900272 พลฯ กิตติพงศ์ ขวัญคํา

28 900285 นาย อนุวัฒน์ กล่อมใจ

29 900288 พลฯ ณัฐพงษ์ ฝ่ายลิพล

30 900291 พลฯ พุทธิพงษ์ ศรีบุตร

31 900295 พลฯ กิตติศักดิ์ แนนไชย31 900295 พลฯ กิตติศักดิ์ แนนไชย

32 900296 พลฯ อภิชัย เจริญพร



หน้าท่ี 2
ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หน่วย หมายเหตุ

33 900298 อส.ทพ. ชัยวัฒน์ ประภาวะกา

34 900302 นาย ชัชวาล อินกอง

35 900303 นาย ยุทธการ มั่งเงิน

36 900313 นาย ชรินทร์ ขวัญคาวิน

37 900314 พลฯ ฤทธิไกร ปันแสน

38 900317 นาย วรุฒ บางเพ็ชร

39 900321 พลฯ ปิยวัฒน์ ศรีคําจักร์

40 900334 พลฯ พัฒนพล ทําจันทา

41 900350 พลฯ วัชรพล หาไชย

42 900358 อส.ทพ. มนตรี แพ่งเมือง

43 900363 พลฯ ณัฐพงษ์ จ่ันเพชร

44 900370 นาย สุรชาติ หรรษกุล

45 900371 พลฯ ธนะพัฒน์ กันตุ่น

46 900409 พลฯ กฤษดา สระเสริม

47 900423 พลฯ อิสระพงศ์ สารีโท

48 900432 นาย รัชพงศ์ คงเทพ

49 900447 พลฯ สุขสวัสดิ์ ขอคํา

50 900461 นาย สิทธิชัย แก้วขอนแก่น

51 900466 นาย ณัฐวุฒิ จอมคําสิงห์

52 900484 พลฯ วัชรพงษ์ ทองนํ้าแก้ว

53 900496 นาย สุวิทย์ จบมะรุม

54 900497 พลฯ ณัฐกิตติ์ โพธ์ิชุ่มช่ืน

55 900499 พลฯ ดุรงค์ฤทธ์ิ แก้วกองบุญ

56 900509 นาย ภาณุวัฒน์ ภูมิสัตยากร

57 900512 นาย อดิเทพ สังสกุล

58 900517 พลฯ กิตติพงศ์ ไตรลิน

59 900522 นาย ณัฐพล สุขคําเมือง

60 900527 นาย สาธิต อนันต์

61 900537 นาย มหภาค ชูแจ้ง

62 900539 นาย ณัฐภัทร ประสานสุข

63 900544 นาย ชนวีร์ บุญฤทธ์ิ

64 900556 พลฯ วสันต์ บุญมา

65 900563 พลฯ นิคม ทรัพย์สมบัติ65 900563 พลฯ นิคม ทรัพย์สมบัติ

66 900564 นาย นรทร ดวงประสาท



หน้าท่ี 3
ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หน่วย หมายเหตุ

67 900570 พลฯ ระพีพัฒน์ จิตต์สุพรรณ

68 900573 พลฯ วีระยุทธ เทพโสภา

69 900581 นาย กริชเพชร ประสิทธ์ิ

70 900588 พลฯ ยุรนันท์ จันเตจ๊ะ

71 900590 นาย อิสระ ดีอันกอง

72 900597 นาย ทศพล รังผึ้ง

73 900603 นาย พงศ์ธร อินทร์เกลี้ยง

74 900620 นาย ณัฐวุฒิ ซินโซ

75 900626 พลฯ ชัยฤทธ์ิ สุริยา

76 900628 อส.ทพ. อัศวินเดชน์ พระกะธรรม

77 900632 อส.ทพ. พลวิทย์ ธีรพงษ์

78 900640 พลฯ มงคล ก่ิงก้าน

79 900646 นาย คมสันต์ โภคาลัย

80 900658 นาย เอกพงศ์ คงจุ้ย

81 900665 นาย อรรถพล วรรณทอง

82 900678 นาย อัครพล พวงบุตร

83 900694 นาย ฤชากร คณะจันทร์

84 900729 นาย อนุสรณ์ แดงนา

85 900730 พลฯ วัฒนา ทองใบ

86 900761 นาย คชพันธ์ จัดประจง

87 900770 พลฯ อุทัย วังตะเคน

88 900798 พลฯ พงศ์ศิริ ขริบเอม

89 900811 ส.ต. ฉัตรเพชร เทอดคุณ

90 900821 นาย ยศวร แก้วสีเป่ง

91 900833 นาย ณัฐพงศ์ แสงบัวท้าว

92 900848 พลฯ ปรีชา นาเจริญ

93 900851 นาย สิทธิชัย พรรัตน์

94 900870 พลฯ นนทวิทย์ อนุภาพ

95 900872 พลฯ พิภพ บัวชุม

96 900873 นาย สุทธิภัทร แก้วหนู

97 900901 พลฯ ณัฐดนัย นาวงศ์

98 900905 นาย อุเทน นํ้าหวาน

99 900914 นาย กฤษฎา ศรีประยงค์99 900914 นาย กฤษฎา ศรีประยงค์

100 900919 นาย ไชยะวัฒน์ ศิริ



หน้าท่ี 4
ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หน่วย หมายเหตุ

101 900923 พลฯ พันธกานต์ เหล่างาม

102 900930 พลฯ ธนะพล สมพงษ์อุทัย

103 900935 นาย ธนนันท์ ฝั้นสกุล

104 900963 นาย ประพันธ์พงศ์ สีลาเดช

105 900971 พลฯ ธนากร สุมินทนะ

106 900977 พลฯ ภานุวัฒน์ บุญสนิท

107 900994 นาย ณรงค์ ตั้งศรีจิตร์ดี

108 901017 นาย ศิวกร เพ็งวิภาส

109 901021 พลฯ เทพสมบัติ รักษ์ศิริ

110 901026 นาย ไกรศักดิ์ ชินปัด

111 901029 พลฯ วิริยะ วรรณแก้ว

112 901031 นาย ประวิทย์ จันทรเทียน

113 901036 พลฯ จิรวัฒน์ ภาระหอม

114 901059 พลฯ อาทิ รําไพ

115 901065 นาย นพรุจ ศรประสิทธ์ิ

116 901067 นาย รักษิต สุขเกตุ

117 901068 พลฯ ปิยะพล พรหมมะ

118 901094 พลฯ พิทยา เมธา

119 901105 พลฯ ณรงค์ อินลี

120 901111 นาย อาทิตย์ สุภาอ้วน

121 901112 นาย ณัฐพล สุดตา

122 901118 พลฯ พงศธร อุทธิยา

123 901128 นาย ชันชิด มนทาน้อย

124 901138 พลฯ พิทักษ์ ทิพย์สุข

125 901142 นาย นพดนัย มากเขียว

126 901151 นาย เกรียงศักดิ์ วิปันโส

127 901161 พลฯ คเณศ ชุมไพร

128 901163 พลฯ สันติ โสภาวรรณ

129 901169 นาย กิตติศักดิ์ ฤทธ์ิธาพรม

130 901196 นาย นันทศักดิ์ รักษ์ศรีทอง

131 901223 นาย สัตยา สําลี

132 901230 นาย กฤตกร ดวงอาราม

133 901233 นาย ไชยวัตร ไร่ประชา133 901233 นาย ไชยวัตร ไร่ประชา

134 901239 นาย มาพิชิต กองสิน



หน้าท่ี 5
ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หน่วย หมายเหตุ

135 901249 นาย อริยะวงศ์ จันทร์แก้ว

136 901258 พลฯ วีระสิทธ์ิ วงค์อุคะ

137 901268 นาย อิทธิรัตน์ พรมเสน

138 901295 พลฯ โกษิต รัมย์ประโคน

139 901298 พลฯ ณรงค์ศักดิ์ เมืองจันทร์

140 901309 นาย พงศกร เหล่านารายณ์

141 901315 พลฯ บารมี ดอนจงรักษ์

142 901329 พลฯ กิตติภณ ชาลีอ่อน

143 901332 นาย อมฤต สิทธิชัย

144 901371 พลฯ อภิสิทธ์ิ สุวรรณหล้า

145 901373 นาย อัจฉริยะ อําพันแสง

146 901395 พลฯ ธนศักดิ์ นาคประสิทธ์ิ

147 901399 พลฯ ชัยชนะ ถุระพัฒน์

148 901407 พลฯ สุดยอด บุตรินดา

149 901410 พลฯ พิทักษ์ไท พาช่ืน

150 901418 พลฯ ทิวา สุขศรี

151 901419 นาย ณัฐพงษ์ อินทร์เจริญ

152 901421 พลฯ บรรจง เลิศศรี

153 901426 พลฯ ภูมินิทัศน์ ใบกว้าง

154 901427 พลฯ อภิรักษ์ ไพศาล

155 901447 พลฯ อังกูร เกตุนาค

156 901453 พลฯ หน่ึงสยาม เช้ือชัย

157 901487 พลฯ อภิสิทธ์ ผลมาตร

158 901536 นาย รัตนศักดิ์ ปาประโคน

159 901564 พลฯ บัณฑิต ศรีขํา

160 901574 นาย พิพัฒน์พงษ์ อุ่นกาเย็น

161 901598 พลฯ ธันวา คําพูล

162 901601 พลฯ บัญชา พลอยรักษาสกุล

163 901604 นาย ชาติศิริ ชมเชย

164 901613 พลฯ นรพนธ์ หอมนาน

165 901614 พลฯ ชญานิน พิมพ์มโนพัฒน์

166 901626 นาย ปัญญากร ศิริโม้

167 901634 นาย ธีรวัฒน์ ทองธิยะ167 901634 นาย ธีรวัฒน์ ทองธิยะ

168 901637 นาย โกมินทร์ วงศ์แก้ว



หน้าท่ี 6
ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หน่วย หมายเหตุ

169 901638 พลฯ เทิดไชย ดาหาญ

170 901644 นาย กษิตินาถ กุณวงษ์

171 901645 พลฯ พชร หงษ์โต

172 901646 นาย พัฒณพงษ์ สุทธิแสน

173 901647 พลฯ กัณต์ฐิติ หนูขาว

174 901684 นาย จักรินทร์ เหลี่ยมดี

175 901693 นาย อนุวัฒน์ คํามูลตรี

176 901698 พลฯ สุรศักดิ์ อาชานัย

177 901721 พลฯ สถาพร ดวงมณี

178 901725 พลฯ ดํารงค์ พาพิรมณ์

179 901726 พลฯ เอกชัย รูปงาม

180 901727 พลฯ พีรวุธ เครื่องกลาง

181 901739 พลฯ ภาณุพงษ์ ศักดี

182 901747 พลฯ ดวงจันทร์ เมฆประสมทรัพย์

183 901750 นาย เดชาพล พลาศักดิ์

184 901774 อส.ทพ. จักราวุธ คุยประโคน

185 901775 พลฯ เทอดศักดิ์ เหล่าหนองจันทร์

186 901783 พลฯ ภาณุพงษ์ แก่นนาคํา

187 901793 พลฯ เอกพล บุญอินทร์

188 901804 พลฯ ธีรชัย ถวิลรักษ์

189 901826 นาย อาทิตย์ เสือเพ็ง

190 901831 พลฯ ปานเทพ พวงสมบัติ

191 901837 พลฯ อิทธิพัทธ์ วงษา

192 901839 พลฯ กมล ศรีบัวลา

193 901854 พลฯ ไพวัลย์ เสนบุญ

194 901863 พลฯ เริงชัย โยธาราฎร์

195 901868 พลฯ ณัฐพล ชูสว่าง

196 901923 นาย จักรพันธ์ เกตุโชติ

197 901946 นาย เจนวิทย์ แก้วกิจ

198 901963 พลฯ จิรวัฒน์ อายุยืน

199 901991 นาย เกียรติศักดิ์ มีรอด

200 902013 นาย คณิศร สดสุชาติ

201 902019 นาย ธานินทร์ บุญเพ็ง201 902019 นาย ธานินทร์ บุญเพ็ง

202 902022 พลฯ ชัยณรงค์ เช้ือกุณะ



หน้าท่ี 7
ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หน่วย หมายเหตุ

203 902047 พลฯ เกียรติศักดิ์ แก้วนคร

204 902050 พลฯ กฤษฎา น้อยโคตร

205 902061 พลฯ กฤษณพร สมวงค์

206 902062 พลฯ กฤษณะ สวนสระน้อย

207 902066 นาย กิตติพงศ์ สุขเกษม

208 902106 นาย วีระกิตติ์ บันเทา

209 902113 นาย รณกฤต แก้วมณี

210 902117 นาย เฉลิมพล ปันนิตามัย

211 902137 พลฯ ปรัชญา ศรีสาธร

212 902147 พลฯ ณพงศ์ ชาวชอบ

213 902170 พลฯ สิริชัย ทิศทาพวน

214 902179 พลฯ ปรีชา โปร่งทราย

215 902182 พลฯ วรเดช ทับอุไร

216 902183 พลฯ ศุภณัฐ สว่างช่ืน

217 902184 นาย พิชญะ จวอรรถ

218 902188 นาย กัญจน์ชาญ วรรณราม

219 902195 พลฯ นิรพล บ่อคําเกิด

220 902196 นาย มงคล ภูดงน้อย

221 902247 นาย นฤนาท ฤทธิสุนทร

222 902272 พลฯ ณัฐพงศ์ แซ่ลิ่ม

223 902274 พลฯ ณัฐวพงษ์ เนียมประโคน

224 902297 พลฯ ธนาวุฒิ หมัดศรี

225 902302 พลฯ พันธกรานต์ มาอินทร์

226 902310 พลฯ กิตติพันธ์ ธรรมเจริญ

227 902322 พลฯ อานนท์ แอแดง

228 902335 นาย จักรพันธ์ุ ภู่เพ็ชร์

229 902345 พลฯ ภานุวัฒน์ รักชู

230 902353 นาย ธีรพงศ์ คงเพ็ง

231 902354 พลฯ ณัฐพงษ์ มาตสีหา

232 902358 นาย เจษฎา ติคํา

233 902369 นาย ธนาธิพล ใจช้ืน

234 902382 นาย สุนทร ลิ้มศิริ

235 902384 นาย กรรธวัฒน์ โมฆรัตน์235 902384 นาย กรรธวัฒน์ โมฆรัตน์

236 902410 พลฯ พนม ปงลังกา
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237 902422 นาย ปฏิภาณ เหล็กเพชร

238 902433 พลฯ ศตวรรษ ถ่ินทัพไทย

239 902468 พลฯ ศิริมงคล คล้ายเเย้ม

240 902469 นาย พิทักษ์พงษ์ วงศ์ยศ

241 902473 พลฯ ปิยพงศ์ ช่วยแก้ว

242 902483 พลฯ ยุทธภูมิ พิกุลแก้ว

243 902484 พลฯ พิทยา จันตา

244 902515 พลฯ พงศ์ อารยะไพฑูรย์

245 902520 พลฯ พงศธร อยู่เจริญ

246 902527 พลฯ อภิสิทธ์ิ รุมพล

247 902553 พลฯ ธณัช เพชร์แสง

248 902595 นาย นฤนาท เพ็งช่วย

249 902604 พลฯ เจริญ จิตแจ่มแจ้ง

250 902619 พลฯ ธนากร สันฐะมิตร

251 902633 พลฯ เกียรติศักดิ์ จันทบุตร

252 902636 พลฯ ศักดิ์สิทธ์ิ สอนผิว

253 902675 พลฯ จงรัก ปุ่นภักดี

254 902694 พลฯ สราวุฒิ ประพรม

255 902696 พลฯ กิตติธัช สุขย่ิงเจริญ

256 902698 นาย สวราชย์ อ้อยทอง

257 902701 พลฯ สายัณห์ ภูมิสุข

258 902767 พลฯ เศกสิทธ์ิ เผือกน้อย

259 902815 นาย สิทธิศักดิ์ ท่ายเซ่ง

260 902818 พลฯ สุเมธ กิจสวรรค์

261 902824 พลฯ อภิเชษฐ์ ชนะภัย

262 902836 นาย ทรงสิทธ์ิ คุ้มเนตร

263 902864 นาย สัมพันธ์ ป้องเรือ

264 902881 นาย สุรศักดิ์ เขียววิจิตร

265 902885 พลฯ สุรวุฒิ สอนสะอาด

266 902889 นาย ภานุพงศ์ โสระเวช

267 902890 นาย สิทธิศักดิ์ สุทธิชล

268 902908 พลฯ ธนบัตร คําแถม

269 902920 พลฯ ธนาวุฒิ บุญจง269 902920 พลฯ ธนาวุฒิ บุญจง

270 902929 พลฯ ย่ิงยง กองทอง
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271 902954 นาย ธีระจักร วงค์จักรติ๊บ

272 902956 พลฯ ธีระ วรรณจาโร

273 902961 พลฯ ธีรศักดิ์ นุชนิยม

274 902970 พลฯ ธีระพงษ์ รัตนวัน

275 902987 พลฯ ถิรยุทธ พิมพ์มหา

276 902989 พลฯ ธวัชชัย ดวงจินา

277 902992 นาย สัจจพล เพลิดดอน

278 902993 พลฯ ธีรชัย บรมสุข

279 902995 พลฯ จักรพันธ์ ฉายเรียม

280 903017 พลฯ ฐิติวัฒน์ กันยาประสิทธ์ิ

281 903027 พลฯ ราเชน ป่ินสุข

282 903030 นาย สรรพวุธ วงศ์ประเทศ

283 903041 พลฯ สัญญา บุญภูมิ

284 903093 พลฯ ถาวร ลํางาม

285 903107 พลฯ วันเฉลิม ภารุนัย

286 903117 นาย วสันติ์ จันธานี

287 903153 นาย พลากร เข่ือนไชยวงค์

288 903163 พลฯ จักรกฤษณ์ คัชมา

289 903175 พลฯ ชานนท์ จอมจักร์

290 903178 พลฯ ฐาปกรณ์ พันธ์พร้อม

291 903192 พลฯ ยุทธนา คําสมบัติ

292 903207 พลฯ ยุทธภูมิ จันทร์แดง

293 903224 พลฯ จามร พนิชการ

294 903237 พลฯ สหรัฐ เพียรชนะ

295 903241 นาย ภาณุมาศ หนูรักษ์

296 903257 พลฯ เกรียงไกร นัยวัน

297 903259 พลฯ มนตรี พุทธดี

298 903276 นาย ณัฐวุทธ์ ศิลบุตร

299 903285 นาย พจนินท์ เจริญศรี

300 903288 พลฯ วีระพงษ์ อบหอม

301 903289 นาย ยุทธชัย เพ็งสกุล

302 903296 พลฯ สุทธิศักดิ์ แสงทา

303 903320 พลฯ ตระกูล งามคง303 903320 พลฯ ตระกูล งามคง

304 903323 นาย ปริเยศ วันชูเสริม
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305 903341 นาย อํานาจ คําพาดี

306 903344 พลฯ สุจินดา ดอนปัด

307 903345 นาย วัชรา เสฐียร

308 903352 นาย กมลเดช เพ่ิมทรัพย์

309 903371 นาย จตุพร นาคสุวรรณ

310 903385 นาย วัชระ สบายใจ

311 903400 นาย ยนต์ตระการ ทองนาคปาน

312 903402 นาย ธีรภัทร เวชโต

313 903423 พลฯ สรายุทธ ไชยยา

314 903425 นาย อารมณ์ พรมลาย

315 903432 นาย นนทสรณ์ แหลงคํา

316 903446 นาย ศุภกฤต ชีชะนะ

317 903470 นาย สราวุธ สุวรรณชาติ

318 903480 นาย ทรงวิทย์ บุญรัตน์

319 903492 พลฯ ลาภภักดี เหมทานนท์

320 903495 นาย เศรษฐโฃติ เสมอภักดิ์

321 903501 นาย วุฒิพันธ์ สมอนา

322 903503 นาย วรัญญู เงินยวง

323 903505 นาย วชิระ รักษ์มณี

324 903506 พลฯ ภานุเดช ประดิษฐ์วงศ์

325 903510 พลฯ ศักดิ์นรินทร์ อ้วนพลี

326 903514 นาย ปรัชญา ป้ันงา

327 903535 นาย ศุภชัย รักเถาว์

328 903571 อส.ทพ. อส.ทพ.พรชัย วิบูลย์ดนัยกุล

329 903572 นาย อนุพงษ์ กันทะปง

330 903599 พลฯ โชติพงศ์ รักแป้น

331 903614 พลฯ สรุชัย ขุนภักดิ์นา

332 903626 พลฯ อาณุวัฒน์ ควรคง

333 903675 นาย นัฐวุฒิ หมั่นดี

334 903722 นาย พิภัทรพงษ์ ทองสุทธ์ิ

335 903727 นาย วัชระ พิมพ์สารี

336 903728 นาย กฤษฎา ชูผอม

337 903733 นาย รัฐธรรมนูญ สําคัญย่ิง337 903733 นาย รัฐธรรมนูญ สําคัญย่ิง

338 903738 นาย อนุชา เกษตระ
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339 903755 นาย พรชัย แรงจบ

340 903772 พลฯ พิตตินันท์ ศุภโชคสิริสาคร

341 903780 พลฯ นฤพนธ์ นนทวงศ์

342 903792 พลฯ อธิพงษ์ ผิวคํา

343 903800 พลฯ อนุชิต พรมวงษ์

344 903809 นาย ธนวัฒน์ เกษณีย์บุตร

345 903835 พลฯ วรายุทธ คําถา

346 903836 พลฯ ทยรรน์ยง วันจันทร์

347 903840 อส.ทพ. สุขเกษม ศรีจันทร์

348 903847 พลฯ สุขสันต์ โซ่เมืองแซะ

349 903851 นาย ณรงฤทธ์ิ สีหารัตน์

350 903859 นาย ภานุเดช หาญแท้

351 903864 พลฯ รัชชานนท์ พิทักษ์แผน

352 903867 พลฯ วรุติ ทิพย์ขํา

353 903869 พลฯ ภูมินทร์ ชาตรี

354 903875 พลฯ สิทธิ สุขีบท

355 903882 พลฯ ย่ิงยศ แก้วมณี

356 903920 พลฯ กษณะพงษ์ ฤาชา

357 903921 พลฯ สมกุล บุญมา

358 903962 นาย พงษ์ศักดิ์ มณีพันธ์

359 903977 พลฯ ภูสิทธ์ิ ธานี

360 903987 พลฯ สมเกียรติ สิงหวรรณกุล

361 904017 นาย อภิรักษ์ ตลึงเพชร

362 904035 อส.ทพ. จักรี สาธุรัมย์

363 904060 พลฯ สุระชัย คนัยรัมย์

364 904112 พลฯ อับดุลคอลิบ ใบกอเด็ม

365 904116 พลฯ ฉัตรมงคล วงสมบัติ

366 904156 พลฯ สุพจน์ แก้วชิณ

367 904164 นาย จักรี ทนที

368 904187 นาย ธนบัตร เบญญาพล

369 904196 พลฯ อรรถพล กาญจนกุล

370 904210 นาย เพ่ิมพูล บุญเรือง

371 904233 นาย อรรถกร ทีสะเกตุ371 904233 นาย อรรถกร ทีสะเกตุ

372 904245 พลฯ ภูมิวินัย ศรีบุตร
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373 904270 พลฯ อนุชิต ทองห่อ

374 904287 พลฯ สุรเชษฐ์ ทวี

375 904288 นาย ธีระศักดิ์ สุขเฉลิม

376 904299 นาย อภิเชษฐ์ ขาวนอก

377 904315 พลฯ แสงสุรีย์ ทองเงิน

378 904318 นาย พุทธชาติ ภูผานี

379 904348 พลฯ เจนศักดิ์ สุพุง

380 904358 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ สีสุราช

381 904383 นาย วิเชียรชัย ไชยบุตร

382 904387 พลฯ อานนท์ แสนกุลนา

383 904389 พลฯ ธัญภัทร ภูศิลาแทน

384 904391 พลฯ เฉลิมชาติ ดัชถุยาวัตร

385 904394 พลฯ เฉลิมพล นาคมี

386 904422 พลฯ อภินัทธ์ รอดเวียง

387 904445 นาย นรินทร์ สมรูป

388 904446 พลฯ ไพบูลย์ คงความดี

389 904460 นาย สมสมัย ร่มเย็น

390 904461 นาย นพดล เจริญสิงห์

391 904462 พลฯ ณัฐพงษ์ เงินโพรง

392 904477 พลฯ สิทธิชัย บัวกอ

393 904498 พลฯ กรกต วรรณี

394 904519 พลฯ ต่อพงศ์ รัตนายน

395 904523 นาย สูตร เอ่ียมพลอยศรี

396 904528 พลฯ กรีฑา อุตสาห์จิต

397 904531 นาย ปฏิพัทธ์ กมลเวช

398 904540 พลฯ เดชา เตาวาน

399 904555 นาย ฉัตรชัย กิจฉวี

400 904577 พลฯ อภิชัย เปียแดง

401 904581 พลฯ โอชิษฐ์ ยศบุญถึง

402 904587 พลฯ สุทัศน์ แก้วยงกฎ

403 904596 พลฯ รังสรรค์ อุบลธรรม

404 904623 นาย กิตติพันธ์ บุญศรีภิรัตน์

405 904627 พลฯ สุขเกษม สุพรมอินทร์405 904627 พลฯ สุขเกษม สุพรมอินทร์

406 904643 นาย ศักดิ์นุสรณ์ มนชู
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407 904655 พลฯ ณัฐพงษ์ กองสิงห์

408 904677 พลฯ วิทยา เถระวัล

409 904689 นาย วิสัน ทิพย์โสดา

410 904698 นาย ประสิทธ์ิพร โนนจันทร์

411 904753 พลฯ เฉลิมชัย อินตะนัย

412 904772 พลฯ วีระยุทธ ขอดทอง

413 904776 พลฯ จิตรติพงค์ เคนไชยวงค์

414 904785 พลฯ พงศธร ช่ืนสร้อย

415 904815 พลฯ ภัทร เลิศรัตนกร

416 904824 พลฯ กฤษณะ สอนแวว

417 904883 พลฯ ภาตินนท์ คชโกศัย

418 904906 พลฯ วีระพล สุทธิพนไพศาล

419 904911 พลฯ ปิยะณัต แก้วลี

420 904927 พลฯ กอบบุญ สําราญวงษ์

421 904975 พลฯ ชัยภักดิ์ พิพิธภักดี

422 904982 พลฯ ไตรรงค์ บุญชุม

423 904991 พลฯ ภมร บุญเกิด

424 905209 นาย วสันต์ ทองคําภา

425 905263 พลฯ ธวัช เกียงคํา

426 905281 นาย พงศ์สิริ สมนาม

427 905308 พลฯ จิรวัฒน์ เลิศวิริยะ

428 905310 พลฯ เด่นชัย สลางสิงห์

429 905362 พลฯ พงษ์พัฒน์ สุวรรณรัตน์

430 905364 พลฯ ศุภพัชญ์ เพชรดี

431 905454 พลฯ ณัฐพล แตงเงิน

432 905464 พลฯ นธี พันธ์พุก

433 905467 พลฯ ชัยโย ใจกล้า

434 905486 พลฯ นพดล เอ่ียมสะอาด

435 905490 พลฯ เกรียงศักดิ์ แสนแก้ว

436 905516 พลฯ คชาธาร เจือสกุล

437 905543 พลฯ สมพร ธรรมชอบ

438 905545 พลฯ ยุทธศาสตร์ พันธ์ุเจริญ

439 905557 พลฯ ธีรวัช แสงศรี439 905557 พลฯ ธีรวัช แสงศรี

440 905564 พลฯ เจนณรงค์ ไทยทมิฬ
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441 905641 พลฯ ฉลอง แขขุนทด

442 905700 นาย ไกรสร ไกรษี

443 905706 พลฯ ชินดนัย อภัย

444 905730 พลฯ ธงชัย รุ่งเรือง

445 905791 พลฯ ศรัณยู เมืองซ่ืฎอ

446 905804 พลฯ คเณศ เพชรภู่

447 905819 พลฯ ศิริวัฒน์ ฤทธ์ิอร่าม

448 905926 พลฯ ธนาวุฒิ เก้ือฉิม

449 905958 พลฯ ปริวรรต โพธ์ิชาธาร

450 905960 พลฯ ภาณุวัฒน์ นวลจันทร์

451 905961 พลฯ สุขสันต์ เงินเต็ม

452 905977 พลฯ กิตติศักดิ์ สุขตะโก

453 905996 พลฯ รณพล แสงมณี

454 906027 นาย ขวัญชัย ด้วงมาก

455 906030 นาย เศกสรรค์ ศรีสวรรค์

456 906038 นาย ศรัณย์ อนุสรณ์รุ่งเรือง

457 906039 นาย ณัฐพล กิมใช้

458 906042 นาย อรรถพันธ์ ฉัตรปทุมทิพย์

459 906044 นาย พันธนา ชัยวงค์

460 906045 นาย พลากรณ์ ศรีก้อม

461 906047 นาย ชาญณรงค์ หงษ์สูง

462 906051 นาย วรวุฒ ศรีวัฒนกุล

463 906054 นาย วัชรพล ช่างทอง

464 906062 นาย ธัญวุฒิ จ้ิวจวบ

465 906071 พลฯ ธนายุทธ ขุมมิล

466 906072 นาย ปิยวัฒน์ ปานนิล

467 906075 นาย กิตติศักดิ์ มูลใจ

468 906086 นาย อรรตพล สาโส๊ะ

469 906088 นาย สมพล นาคสมบูรณ์

470 906102 พลฯ พงศปณต กุนาแหม่ง

471 906106 นาย ทยากร ปัญญาต่อม

472 906128 นาย จิตติณัฏฐ์ สุวรรณทัต

473 906142 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ไตรยขันธ์473 906142 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ไตรยขันธ์

474 906157 นาย นันทชัย สุวรรณเมฆ
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475 906158 นาย ภาณุพงค์ โตเติม

476 906165 พลฯ กิตติพันธ์ุ มั่งมูล

477 906166 นาย พคณศุตม์ ทวนทอง

478 906190 นาย วรากรณ์ ผงสินสุ

479 906200 นาย จักรพล เทียบพุฒ

480 906201 นาย สมพล หลาบสีดา

481 906204 นาย พัชรวัฒน์ วงษ์ศิลวงษ์

482 906222 พลฯ เอกสิทธ์ิ พาดี

483 906246 พลฯ พริษฐ์ พลสุวรรณ

484 906251 พลฯ วรุฒ กลุ่นทอง

485 906274 พลฯ กฤษณะ เสนาการ

486 906279 พลฯ ณัฐพงษ์ งามจิต

487 906282 พลฯ จิรวัฒน์ รินทะลึก

488 906291 พลฯ ณัฐศักดิ์ ภักดีอํานาจ

489 906294 พลฯ ณรงค์ฤทธ์ิ ขุนจันทร์ดี

490 906317 นาย เนรมิต พิสุทธ์ิเสรีวงศ์

491 906323 พลฯ ชิโนรส ประเสริฐศรี

492 906371 พลฯ ปราโมทย์ อรน้อม

493 906373 พลฯ วัชรพล พลเย่ียม

494 906410 นาย ปฏิวัติ ทองแก้ว

495 906434 นาย ศุภวัชช์ รักษาแสง

496 906457 นาย การันต์ จันลอด

497 906464 นาย พัฒนา ช่วยดวง

498 906465 นาย สรนาท เหลืองทอง

499 906478 นาย ธีรศักดิ์ รักษาแสง

500 906483 พลฯ ธวัชชัย ถ่ินหัวเสือ

501 906486 นาย ธีรวัฒน์ สังฆะประดิษฐ์

502 906494 นาย ธีระชัย นามสุขา

503 906501 พลฯ ยศพนธ์ แจะจันทร์

504 906577 นาย ธนากร บัวสิม

505 906607 พลฯ อภิสิทธ์ิ มูลผาลา

506 906613 พลฯ ชุติวัต ฆ้องนอก

507 906615 พลฯ ผดุงพงษ์ คําเกาะหลัก507 906615 พลฯ ผดุงพงษ์ คําเกาะหลัก

508 906638 พลฯ วิศรุต เพ็งพาส
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509 906685 นาย มงคลวัฒน์ เหมาะเป็นดี

510 906695 นาย ศราวุธ สุกานนท์

511 906761 นาย นันทชัย ประชุนหะ

512 907244 พลฯ สิทธิพงษ์ โภชโสภา

513 907253 นาย จักรพันธ์ ผ่องจันทร์

514 907265 พลฯ รุ่งศักดิ์ ยังรัมย์

515 907280 นาย ศรราม ณ สมบัติ

516 907281 พลฯ ไกรศรี เพ็ชรสุข

517 907305 พลฯ เนติกร นพภาพันธ์

518 907310 พลฯ อภิชัย ลาแสดง

519 907315 นาย ภายุรักษ์ นังตะลา

520 907332 พลฯ ธนโชติ ดามา

521 907338 ส.ต. ปิยทัศน์ สุกหลํา

522 907344 พลฯ ปฏิวัฒน์ ฝอยทอง

523 907345 นาย อภิเดช ธนูศิลป์

524 907349 พลฯ สถาพร พรหมบุตร

525 907351 นาย พัฒนา จันลา

526 907359 พลฯ สุธินันท์ เผือกตันเหลา

527 907367 นาย ภาณุพงศ์ โพธ์ิศรี

528 907369 นาย เจตตุรงค์ สุขยา

529 907372 นาย พงศนันท์ จีรพงศ์

530 907393 นาย กิตติศักดิ์ ฉลูทอง

531 907398 พลฯ สุรชาติ โพธ์ิแก้ว

532 907413 นาย จิรกิตติ์ สงสม

533 907462 พลฯ ผดุงเกียรติ ฉวีวงศ์

534 907475 พลฯ ณรงค์ชัย ประทุมวัน

535 907500 นาย พงษธร กันยะกาญจน์

536 907605 นาย อานนท์ ประพงษ์

537 907614 พลฯ ยุทธพิชัย โต่นวุธ

538 907649 พลฯ วันเฉลิม ชัยดํา

539 907711 พลฯ สุริยา บุญชู

540 907726 พลฯ ญาณโชติ คําวิไล

541 907777 พลฯ ศุภพร วุฒินนท์ชัย541 907777 พลฯ ศุภพร วุฒินนท์ชัย

542 907780 นาย นันทกร พลสารัตน์
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543 907789 อส.ทพ. จิรานุวัฒน์ อินทะชุบ

544 907792 พลฯ ไตรภพ ศิริกุล

545 907820 นาย ชินวัฒน์ ปัญญาไว

546 907867 นาย สุรเชษฐ์ เดชจูด

547 907882 พลฯ รัชพล เดชสุข

548 907907 พลฯ วัลลภ กีรติวัฒนานุศาสน์

549 907908 พลฯ ฐิติพงศ์ เพ็ชรเสนา

550 907989 พลฯ รัฐพงศ์ สารสิทธ์ิ

551 908493 พลฯ สันติภาพ สีเนหะ

552 908503 พลฯ ภาณุพัฒน์ เลาหมู่

553 908540 พลฯ ฑิฆัมพร โสดทอง

554 908617 พลฯ ชัยวัฒน์ จริงจิตร

555 908689 พลฯ ดุริยางค์ วาจาจิต

556 908696 นาย ประยุทธ โยธา

557 908711 พลฯ ธิติพัฒน์ กุลภา

558 908749 พลฯ รัตนพล หวานหอม

559 908768 พลฯ ณัฐวัตร ชัยวารี

560 908814 พลฯ วรินทร วงศ์ษา

561 908837 พลฯ ชลธิศ ชมภูหมุด

562 908863 พลฯ ณัฐพล ทองปาน

563 908909 พลฯ อนุชา เมฆะวัน

564 908939 พลฯ วัชรากรณ์ หาราชัย

565 908966 พลฯ ปิยะวุฒิ สุวรรณรัตน์

566 909162 พลฯ วีระวัตร ธรรมเพชร

567 909170 พลฯ อนุชา หาราช

568 909174 พลฯ ดํารงค์ สมพงค์

569 909181 พลฯ นัทธพงศ์ จันทขวัญ

570 909230 พลฯ ณัฐวุฒิ ชนะค้า

571 909311 พลฯ อนุชิต ยะอินต๊ะ

572 909330 พลฯ สงกรานต์ สัตย์สูง

573 909391 พลฯ เอกอนันต์ เภตรา

574 909397 พลฯ รัชตะ เผ่าผาง

575 909420 พลฯ ราชกิจ ปัญญาไทย575 909420 พลฯ ราชกิจ ปัญญาไทย

576 909421 พลฯ ภาณุพัฒน์ เรืองสว่าง



หน้าท่ี 18
ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หน่วย หมายเหตุ

577 909464 พลฯ ณัฐวุฒิ ชอบจิตต์

578 909497 พลฯ ภัทรพงศ์ หมื่นดีศรีสวัสดิ์

579 909531 พลฯ ทวีศักดิ์ ชมจุมจัง

580 909600 นาย ชูศักดิ์ บรรคูหา

581 909607 นาย จิรพันธ์ุ ขอนบุญนาค

582 909625 พลฯ ประพจน์ เจียมคลัง

583 909633 พลฯ สุกฤต นงค์คล้าย

584 909646 พลฯ กําพล สุยังกุล

585 909671 พลฯ ชินภัทร วภักดิ์เพชร

586 909732 พลฯ สามารถ ชานาเมือง

587 909736 พลฯ อนุชา มูณีสวน

588 909809 พลฯ ศุภสิทธ์ิ เมืองแก้ว

589 909818 พลฯ จิรายุ พิมลรัตน์

590 909856 พลฯ กิตติกร ชูวงค์

591 909923 พลฯ พลกฤต มิ่งมิตรมี

592 909956 พลฯ ประสิทธ์ิ ปรารมณ์

593 910087 พลฯ รณพีร์ มากดี

594 910095 พลฯ อภิสิทธ์ิ สาพูนคํา

595 910097 พลฯ ชาตรี คําพิบูลย์

596 910116 พลฯ นพฤทธ์ิ โสระเวช

597 910123 พลฯ สุเมธ ใฝ่มงคลชัย

598 910124 พลฯ เกรียงศักดิ์ วุฒิ

599 910140 พลฯ ศักดิ์ชาย ศรีทอง

600 910184 พลฯ สันติชัย คํามีมา

ตรวจถูกต้อง

              พ.อ.

                     ( ปธาน   ทองขุนนา )

                        ผอ.กคพบ.ยศ.ทบ.


