
หน้าท่ี 1

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หน่วย หมายเหตุ

1 906214 พลฯ วิชัย มณีรัตน์

2 906376 พลฯ พิศาล บุญทม

3 911050 พลฯ นิรุติชัย สายบุญผาง

4 902342 พลฯ วุฒิพันธ์ ขันคูณ

5 906336 พลฯ ปิยนัด ทรัพย์สําราญ

6 906402 พลฯ วรพล เครือแดง

7 906808 พลฯ จักกริช ไชยปรุง

8 907592 พลฯ พิทยาธร กุยรัมภ์

9 909652 พลฯ เสกสรร ภูเบ้าทอง

10 903534 พลฯ กิตติพงศ์ ดํารงกุล

11 911780 พลฯ จักรกฤษณ์ สงโสด

12 901946 พลฯ กิตติศักดิ์ ก่ิงวงษา

13 903176 พลฯ ภาณุพงษ์ กุลดี

14 903493 พลฯ ชยันต์ วีระชุนย์

15 905375 พลฯ พิพัฒน์พงษ์ บํารุงดี

รายช่ือผู้สอบผ่านการสอบรอบสุดท้าย หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจําปี 2558
ทหารกองประจําการ, พลอาสาสมัคร (ประจําการ) และอาสาสมัครทหารพราน (บุคคลสํารอง)

15 905375 พลฯ พิพัฒน์พงษ์ บํารุงดี

16 906264 พลฯ ธนากร กุศลเอ่ียม

17 900061 พลฯ ปฐมชัย ไกรสาลีย์

18 908501 พลฯ กิตติมศักดิ์ ใสนวน

19 910624 พลฯ รณชัย อินทมูล

20 904407 พลฯ คํารณ ธรรมยาฤทธ์ิ

21 902485 พลฯ อภิเดช ไชยนันทน์

22 905783 พลฯ พงษ์เทพ พันธ์ุนิน

23 907596 พลฯ วีระวุฒิ ยาโสภา

24 909850 พลฯ ชนนบ เหล่าคะเน

25 908588 พลฯ ทศพร คนหลัก

26 910903 พลฯ ทศพร รอบคอบ

27 906018 พลฯ วานิช เรือนวงค์

28 909730 พลฯ วีระพล เพ็งเต็ม

29 905560 พลฯ เกียรติศักดิ์ ปานแดง

30 907263 พลฯ ปรัชญา จันทานิตย์

31 904212 พลฯ จิรายุ ชินบุตร

32 905336 พลฯ อดิศร แซ่โล้

33 906456 พลฯ กิตติศักดิ์ พ่ึงกุล

34 912048 พลฯ วรสิทธ์ิ พรมมณี34 912048 พลฯ วรสิทธ์ิ พรมมณี

35 900779 พลฯ พงษ์ทิพย์ นาดี



หน้าท่ี 2

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หน่วย หมายเหตุ

36 901910 พลฯ เอกมงคล เสนางาม

37 908762 พลฯ ฐาปะนา วิเศษการ

38 909233 พลฯ จตุรงค์ เพชรพลอย

39 902759 พลฯ จามร ราชแก้ว

40 909441 พลฯ จักรพงศ์ นุชชาติ

41 902392 พลฯ พีระพล ชูจินดา

42 906228 พลฯ อธิคม แทนโสภา

43 901025 พลฯ จักรพงษ์ ทรงศรี

44 903116 พลฯ อภิเดช วงษ์ฉลาด

45 910904 พลฯ ศรัณย์ ใจหาญ

46 911175 พลฯ อภิสิทธ์ิ โพธ์ิสาลี

47 911380 พลฯ อัครวุฒิ โม้ลี

48 903237 พลฯ ไชยวัฒน์ ลอยหา

49 904261 พลฯ สตางค์ ขาวสังข์

50 900118 พลฯ เศกสิทธ์ิ สิงห์ศรี

51 901161 พลฯ คุณากร พาพู่

52 907034 พลฯ อภิสิทธ์ิ ทองขาว52 907034 พลฯ อภิสิทธ์ิ ทองขาว

53 908528 พลฯ พีรพล แก้วรากมุข

54 904095 พลฯ นิวัฒน์ แคนศรี

55 908332 พลฯ จตุพจน์ ชาญณรงค์

56 911975 พลฯ ประกาศิต สินธุพงษ์

57 901788 พลฯ กฤต กองกุล

58 906003 พลฯ ณัฏฐชัย อู่ทรัพย์

59 910346 พลฯ วรุติ ทิพย์ขํา

60 900122 พลฯ กนกพล คงแก้ว

61 904491 พลฯ ณัฐพงษ์ สอนจันทร์

62 905144 พลฯ กิตติ พรอนุวงศ์

63 908707 นาย จักรกฤษ บริกุล

64 910737 พลฯ เมธา นาคภูมิวชิรชัย

65 904254 นาย ธนาพงษ์ เยาว์มาลย์

66 904375 พลฯ ภาณุมาศ หนูรักษ์

67 906639 พลฯ ทศพล ลาดสะอาด

68 910106 พลฯ ทิวากร เวียงเกตุ

69 905175 พลฯ ศุภกิจ ผิวบาง

70 907559 พลฯ ทัตเทพ บุญสันต์

71 909763 พลฯ ณัฐพงษ์ ฝ่ายลิพล71 909763 พลฯ ณัฐพงษ์ ฝ่ายลิพล

72 909684 พลฯ อนันต์ ขอมก่ิง

73 902258 พลฯ วรวิทย์ บุตรจุมปา
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74 907805 พลฯ ธานีณรงค์ คชสาร

75 906009 พลฯ ณรงค์ฤทธ์ิ สุริย์วงษ์

76 905431 พลฯ วันเฉลิม อินทะสร้อย

77 908390 พลฯ ณัฐพงศ์ สีพุก

78 911521 พลฯ รณชัย แจ่มผล

79 904669 พลฯ จีรศักดิ์ ดรณีรัตน์

80 904480 พลฯ วีระชัย ชูสมบัติ

81 901686 พลฯ ปรเมศร์ จันทิวงศ์

82 905906 พลฯ ภูมิพัฒน์ โคกแดง

83 908677 พลฯ ณัฐวุฒิ เทพพรมวงค์

84 903624 พลฯ ขจรศักดิ์ ภูจอมเดือน

85 908323 นาย อนิวัฒน์ เทพอักษร

86 901088 พลฯ ศรายุทธ์ ชูรัตน์

87 908377 พลฯ ณัฐพงศ์ นะวะเศียร

88 905146 พลฯ ธนกฤต คชขันธ์

89 905563 พลฯ ภุชงค์ พุทธสุภะ

90 900923 พลฯ ภาณุพงศ์ สมมุติรัมย์90 900923 พลฯ ภาณุพงศ์ สมมุติรัมย์

91 905018 พลฯ กิตติพัฒน์ ธรรมษา

92 907310 พลฯ ศิริวัฒน์ ตะวงษา

93 908398 นาย วัฒนา บุญต่อ

94 908467 พลฯ สุทิน อินทา

95 903104 พลฯ ประสิทธ์ิ การณ์สุข

96 905702 พลฯ ณัฐพล แจ้งสนอง

97 900920 พลฯ อัครพล นนนุศาสตร์

98 902183 พลฯ ฐิติวัฒน์ น้อยยะนะ

99 912014 พลฯ อาทิตย์ พรมแจ้ง

100 900144 พลฯ ทนงศักดิ์ บัวทอง

ตรวจถูกต้อง

              พ.อ.

                     ( ปธาน   ทองขุนนา )

                        ผอ.กคพบ.ยศ.ทบ.


