
หน้าท่ี 1

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หน่วย หมายเหตุ

1 906340 พลฯ อานนท์ มีสกุล

2 902141 พลฯ กฤติยากร สาวหยุด

3 906033 นาย สุวภัทร แพเพชรทอง

4 906055 นาย อภิสิทธ์ิ จงกล

5 906135 พลฯ รัถณัฏฐ์ กฤติปุณพัศมิ์

6 906262 พลฯ พชรพล ไชยวุฒิ

7 905259 พลฯ วิสิษฐ์ ไชยโย

8 909546 พลฯ ฤทธิไกร ดีเป็นแก้ว

9 900135 พลฯ สุทธิพงษ์ น่วมเจิม

10 900449 พลฯ สมบูรณ์ สุขมี

11 901763 นาย วรัญญู ไชยจินดา

12 902532 นาย อมรเทพ อุบลจิตร์

13 903137 นาย วิษณุ คําสีทา

รายช่ือผู้สอบผ่านการสอบรอบสุดท้าย หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจําปี 2559

ทหารกองประจําการ, พลอาสาสมัคร, อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน (บุคคลสํารอง)

13 903137 นาย วิษณุ คําสีทา

14 906338 พลฯ โรจน์ พุดภูสา

15 901862 พลฯ ณัฐพงษ์ ภูมิพันธ์ุ

16 903771 นาย ทิวากร เวียงเกตุ

17 900393 พลฯ วรพจน์ หมีทอง

18 900956 นาย พิวัฒน์ สิทธิกรณ์

19 902104 พลฯ พงษ์สิทธ์ิ จองบุญนักธรรม

20 903591 นาย จักรกร ไชยงาม

21 904786 พลฯ ภาสกร ชุนขวัญ

22 900489 นาย จารุกิตต์ ปู่เฮ้า

23 901505 พลฯ เทพฤทธ์ิ ฉิมมาฉุย

24 900722 พลฯ นัทธพงศ์ มากคิด

25 901995 พลฯ กฤตภาส ใจคําแปง

26 903565 นาย สหรัฐ เขาแก้ว

27 909844 พลฯ วงศกร ฉิมพลีพันธ์

28 904257 พลฯ เทพพิทักษ์ ไทยยันโต

29 905213 พลฯ ธีรัช ราชยศ

30 908903 พลฯ สงกรานต์ ชูสุดรักษ์

31 900596 พลฯ สุขสันต์ พวกดอนเค็ง31 900596 พลฯ สุขสันต์ พวกดอนเค็ง

32 900598 พลฯ วัลลภ ต่อมใจ



หน้าท่ี 2
ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หน่วย หมายเหตุ

33 903566 นาย วิทวัฒน์ บัวลง

34 904411 พลฯ จักรกฤษ บุญศรี

35 904735 พลฯ จตุพล สุริยะทองคํา

36 900530 นาย ศิรสิทธ์ิ ลิ้มพานิชย์

37 906172 นาย นววิช แก้วน้อย

38 907892 นาย ยุคนธร คงเขียว

39 907437 พลฯ พงศธร จันมา

40 900104 พลฯ สนธยา เหมศิริ

41 903404 นาย ชัยวัฒน์ ใจยาเปียงแก้ว

42 904669 พลฯ วรากรณ์ ทรงคํา

43 905887 นาย สุริยันณ์ ศรีคํา

44 904719 พลฯ ณัฐพล แก้วสังข์

45 905534 นาย สมบัติ กองวารี

46 905971 พลฯ อนุวัฒน์ นิยมเดชา

47 908486 พลฯ วัชรชาติชาย อนุยูร

48 908943 พลฯ นพพร คําศิริ

49 900809 พลฯ ณัฐพงษ์ แสงสร้อย

50 905991 พลฯ พรประเสริฐ นิลผาย

51 907696 นาย นพนัย จามน้อยพรม

52 900495 นาย จักรพันธ์ แสงแก้ว

53 903736 นาย สุทิน อินทา

54 903756 นาย ธนรัตน์ จิตรัตน์

55 906221 พลฯ โสภณัฐ ว่องวาณิช

56 900189 พลฯ คณานนต์ ไกรนรา

57 902367 พลฯ สุภัทรชัย นิยมไทย

58 906408 นาย สุรศักดิ์ เศวตะทัต

59 904267 นาย กฤษณะ ภู่เพ็ชร

60 905432 พลฯ พิพัฒน์พล ไผ่โสภา

61 909263 พลฯ ชินกร หล้าสิม

62 906386 พลฯ ปฏิภาณ คงแป้น

63 906675 นาย พฤทธ์ิ แพสุพัตร

64 909771 พลฯ ปิยะวัฒน์ หนูทอง

65 909472 พลฯ ธนะวัตร ป้ันชู65 909472 พลฯ ธนะวัตร ป้ันชู

66 909219 พลฯ สุเมต ดรเข่ือนสม
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67 909289 พลฯ ชัยพร แก้วศักดี

68 906678 พลฯ เฉลิมชัย พรมดี

69 908637 พลฯ เบ็ญจ หวานฉํ่า

70 900481 นาย เรวัฒน์ มีเท่ียง

71 900501 พลฯ ศักดิเทพ หนูนารถ

72 901542 นาย ธีรภัทร์ หนูเนตร

73 903726 นาย ธีระพงษ์ นามวงษา

74 903748 พลฯ ไพโรจน์ ไวยะราบุตร

75 909028 พลฯ เสนอ อินทรโสภา

76 901440 นาย อนุชา พงค์ดา

77 904492 นาย ยืนยง บัวอุบล

78 904433 นาย ไพรรัตน์ สีสมัย

79 900654 นาย ธราธร รัตนกาญจน์

80 901474 พลฯ อนุรักษ์ แสนแก้ว

ตรวจถูกต้อง

              พ.อ.

                     ( ปธาน   ทองขุนนา )

                        ผอ.กคพบ.ยศ.ทบ.


