
หน้าท่ี 1

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หน่วย หมายเหตุ

1 103418 นาย ณัฐนันท์ สิทธิสุข

2 110079 นาย จิรายุธ วงเส

3 114000 นาย ไพชยนต์ แสงศรีจันทร์

4 111755 นาย อภิวัฒน์ ปานเปลี่ยน

5 114442 นาย รณชิต ยิ้มแย้ม

6 115636 นาย เกริกเกียรติ แสงใส

7 110687 นาย จักรกฤษณ์ บางศรีองค์

8 107202 นาย อติราช ศรีอักษร

9 104107 นาย ยศพัฒน์ สุวรรณสิทธ์ิ

10 101560 นาย อัครฤทธ์ิ รุ่งโรจน์

11 110118 นาย พชร อักษรศักดิ์

12 109038 นาย สิทธิพร พิมเพชร

13 106076 นาย จักรภัทร พูลสุข

14 105899 นาย วันชนะ ใจช่ืน

รายช่ือผู้สอบผ่านการสอบรอบสุดท้าย หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจําปี 2558
บุคคลพลเรือน  (บุคคลสํารอง)

14 105899 นาย วันชนะ ใจช่ืน

15 104776 นาย เฉลิมชัย จารุรัตนชัย

16 102490 นาย วัชรพล ฤทธินาม

17 113999 นาย วุฒินันท์ เปรมปรี

18 101597 นาย คมกริช นนทไชย

19 102085 นาย ภูเบศ รุ่งสว่าง

20 111509 นาย ทรงศักดิ์ กางการ

21 108026 นาย กล้าณรงค์ วงศ์สาลี

22 100972 นาย สิทธิพร ดนตรี

23 100333 นาย ณัฐพงศ์ หอธรรม

24 114117 นาย สุทธิพงษ์ ปทุมรัตน์

25 100173 นาย วิเศษฐา หนูมอ

26 101348 นาย ธนพล ศรีนวล

27 104934 นาย นิธิกร ศรีบุญเลิศ

28 103208 นาย บุรินทร์ ชะนะเกิด

29 100095 นาย สิริราช ศรีสุวรรณ

30 110275 นาย ยานัต มาคาน

31 110580 นาย ธีรภัทร แก้วอะดิษฐ์31 110580 นาย ธีรภัทร แก้วอะดิษฐ์

32 101250 นาย เจษฎา โยวะ



หน้าท่ี 2
ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หน่วย หมายเหตุ

33 107899 นาย ทนงค์ศักดิ์ ยะปิว

34 111629 นาย ปิยะ หัตรัตไชย

35 109965 นาย ณัฐชนน มณีโชติ

36 102022 นาย เนติพงษ์ เอ่ียมเอ้ือ

37 109169 นาย ณัฐพงศ์ เสาหงษ์

38 115295 นาย ธีรนพ ถือแก้ว

39 115750 พลฯ วสุนันท์ โพธ์ิศรี

40 112490 นาย ภูมิวิฑิต โลกุตตระ

41 100296 นาย ธีระศักดิ์ แสนศรี

42 100888 นาย อภิวัฒน์ วงศ์สุวรรณ

43 110698 นาย ณัฐนันท์ อินทร์จันทร์

44 112395 นาย กฤษณพงศ์ พลเรืองทอง

45 102171 นาย จิระศักดิ์ ไชยประสิทธ์ิ

46 100739 นาย กุลภัทร เมฆใหม่

47 110060 นาย พงษ์ศิริ อะโน

48 105337 นาย ณัฐวุฒิ ลานนท์48 105337 นาย ณัฐวุฒิ ลานนท์

49 105642 นาย อดุลย์ ลาเต๊ะ

50 106201 นาย ธีรชัย สมร

51 111170 นาย ธรรมรัตน์ คล้ายทิพย์

52 100541 นาย สุริยา และสัน

53 101543 นาย วิทวัส บุญเรือง

54 110423 นาย ปรัชญา สาริโก

55 103372 นาย ธัชพล พองผลา

56 108004 นาย ภาณุวิชญ์ บูชารัตนกุล

57 100642 นาย ณัฐนนท์ บุญเรือง

58 100081 นาย ธนภณ จิตรธร

59 111951 นาย อภิวัฒน์ บุบผาเต

60 105377 นาย ปรัชญา จิตร์มา

61 106157 นาย พงศกร สังวรวงค์

62 114462 นาย ภีมะวัชร์ อมัติรัตน์

63 101973 นาย สุทธิพงษ์ สือ่อน

64 108338 นาย ยุทธภูมิ เกษรินทร์

65 106527 นาย ธงชัย เปร็ดแก้ว65 106527 นาย ธงชัย เปร็ดแก้ว

66 115378 นาย พิภาคย์ ชูแก้ว



หน้าท่ี 3
ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หน่วย หมายเหตุ

67 108491 นาย ยศธร วัฒยุ

68 115464 นาย อัยการ คงดี

69 115507 นาย วุฒินันท์ กันภัย

70 107823 นาย คมสัน ศรีสุวรรณ

71 109263 นาย ศักรินทร์ ไชยบุญตา

72 108752 นาย รัตพงศ์ สุขสว่าง

73 103280 นาย ชนน์ชนก ชูแย้ม

74 114729 นาย คณิต พยุหะ

75 109372 นาย ภาณุวัฒน์ สุทิน

76 107007 นาย เกียรติศักดิ์ สมบุตร

77 101123 นาย อธิป การภักดี

78 112807 นาย สิรภพ สิมแสง

79 103535 นาย อนันตชัย ตาดํา

80 103292 นาย พัทธรินทร์ แป้นพยัคฆ์

81 107608 นาย เรวัตร คําใจดี

82 100525 นาย ชินดนัย โกฎเพชร82 100525 นาย ชินดนัย โกฎเพชร

83 110031 นาย อรรฆพร บุญบรรลุ

84 109796 นาย พรรณภพ หนูจันทร์

85 104862 นาย รัชชานนท์ ดีพรมมา

86 100490 นาย บรรณารักษ์ สวนตะโก

87 100050 นาย วัชรพล บุญลิ้ม

88 102467 นาย พชร ศรีสุมล

89 112079 นาย ศราวุฒิ เรืองริวงศ์

90 114538 นาย สิทธิโชค สน่ันนารี

91 111305 นาย ชัชพงค์ ปิมิสา

92 101502 นาย บุญญฤทธ์ิ ก้อนอินทร์

93 107220 นาย พิภพ ใจเกลี้ยง

94 107273 นาย ปรมินทร์ เสาร์แก้ว

95 110096 นาย ชัยวัฒน์ สุวรรณสิงห์

96 107684 นาย วีรภัทร์ กรุงไกรจักร์

97 112575 นาย รัฐธรรมนูญ กําลังสิงห์

98 102158 นาย วชิระ ต้อยติ่ง

99 103830 นาย ศักดิ์สิทธ์ิ แย้มเกษร99 103830 นาย ศักดิ์สิทธ์ิ แย้มเกษร

100 107008 นาย กันตินันท์ ศรีพจน์



หน้าท่ี 4
ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หน่วย หมายเหตุ

101 113915 นาย อติคุณ ศิริเลิศ

102 108518 นาย เฉลิมพล บุญเทพ

103 107105 นาย กันต์กวี บรรยงคิด

104 105109 นาย ธนพล ธนะเพียร

105 100533 นาย วราเทพ แก้วสระแสน

106 113074 นาย กิตติ์ธนา ป้ันนาค

107 100997 นาย ชวลิต ทับทิมทอง

108 114531 นาย พุทธิพงษ์ มากมูล

109 100979 นาย วรนันท์ บุรินทร์วัฒนา

110 101274 นาย ณัฐวุฒิ เพ็ชรสุวรรณ

111 115029 นาย กนกพล คําเฉลิม

112 101042 นาย วิศรุต หมั่นกิจ

113 107448 นาย นพรุจ ศุภรุจิวงศ์

114 108833 นาย สัณหภาส เวลาดี

115 106747 นาย ภูวนาถ ปทุมดํารงค์

116 100067 นาย อดิศักดิ์ ศรีวิไชย116 100067 นาย อดิศักดิ์ ศรีวิไชย

117 113566 นาย ประสิทธ์ิ ทองไสล

118 102747 นาย จิรวัฒน์ เนตรอ่อน

119 102884 นาย คมสรร ปุยวงศ์

120 107120 นาย พัฒนา วงศ์ศิริ

121 112122 นาย อดิศร ท้ิงเหม

122 100425 นาย จักรพงษ์ บุญสวัสดิ์

123 101853 นาย ปฏิภาณ จันธิมา

124 111459 นาย จารุวัฒน์ ภูมิภาค

125 105535 นาย ธนวัฒน์ เกษรสิทธ์ิ

126 115460 นาย ณัฐชนน คนชม

127 102626 นาย พีระพล ลิ้มวงศ์ถาวร

128 107228 นาย ยุทธภูมิ ผันอากาศ

129 101630 นาย วีระศักดิ์ ศรีพะเนิน

130 115685 พลฯ จักรินทร์ วิเศษ

131 109048 นาย พัฒนพงศ์ อําพวัน

132 111741 นาย ปรัชญา เอ่ียมซิ้ว

133 103918 นาย กิตติพิชญ์ เรืองสิน133 103918 นาย กิตติพิชญ์ เรืองสิน

134 102705 นาย พิธี มินานนท์



หน้าท่ี 5
ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หน่วย หมายเหตุ

135 103074 นาย เศก ประดับศรี

136 103508 นาย ถิรเจตน์ อุบลสุข

137 104531 นาย สมรักษ์ สารทอง

138 108969 นาย ปิยภัทร์ เกตุแก้ว

139 110928 นาย วัชรินทร์ ลือพงษ์

140 106591 นาย วีรภัทร จันตาวงศ์

141 106488 นาย นพพล เรืองมาก

142 114108 นาย สุริเยนทร์ ก้อนเพ็ชร์

143 106006 นาย ทินกร นุชโสภา

144 103092 นาย ภัทรพงศ์ อมรสิรินพคุณ

145 102299 นาย เอกรัฐ ทองคําพันธ์ุ

146 100509 นาย จีรศักดิ์ ทองดี

147 105311 นาย วีระชัย ชวนยิ้ม

148 103982 นาย เดชาธร นุ่มมีศรี

149 107364 นาย ณัฐวุฒิ จันดํา

150 111532 นาย สหชัย เมตติกานนท์150 111532 นาย สหชัย เมตติกานนท์

ตรวจถูกต้อง

              พ.อ.

                     ( ปธาน   ทองขุนนา )

                        ผอ.กคพบ.ยศ.ทบ.


