
ช้ันยศ จ ำนวน (นำย) ช้ันยศ จ ำนวน (นำย)
พ.ต. - พ.อ. 33 พ.ต. - พ.อ. 47
ร.ต. - ร.อ. 152 ร.ต. - ร.อ. 149

จ.ส.ต. - จ.ส.อ. 255 จ.ส.ต. - จ.ส.อ. 303
ส.ต. - ส.อ. 326 ส.ต. - ส.อ. 386

พล.อส. 2 พล.อส. 0
รวม 768 รวม 885

ผู้เข้ำกำรทดสอบวันท่ี 2 พ.ค. 65 ผู้เข้ำกำรทดสอบวันท่ี 3 พ.ค. 65

ผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนก ำลังพล คร้ังท่ี 2

ประจ ำปีงบประมำณ 2565

(กพ.ทบ., ทภ.4) (ทภ.3)



ล ำดับ
หมำยเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย

ห
น่
ว

นขต.ทบ.

1 3910500091613 พ.อ.วาทยุทธ ชูช่วย กกพ.ทภ.4 ทภ.4ทภ.4
2 3900300547222 พ.อ.สุริน ทองเต็ม กกพ.ทภ.4 ทภ.4
3 3200900073279 พ.อ.วัฒน กลัดสมบูรณ์ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
4 3940200175544 พ.อ.ก้องเกียรติ หมวดสิงห์ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
5 3300101508079 พ.ท.พงศกรณ์ ตัณติวัฒนศักด์ิ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
6 3901200064336 พ.ท.หญิงพรสวรรค์ ทองสุก กกพ.ทภ.4 ทภ.4
7 3959900443833 พ.ต.โชติ ยินดี กกพ.ทภ.4 ทภ.4
8 3930300499694 พ.ท.ธนกร เหมือนกู้ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
9 3800401109485 พ.ต.พงค์นิกรณ์ บุตรพรหม กกพ.ทภ.4 ทภ.4

10 3900700637750 พ.ต.เสาวนิจ หนูด า กกพ.ทภ.4 ทภ.4
11 3800900579231 ร.อ.สมบูรณ์ จินดาวงศ์ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
12 3901100144401 ร.อ.วิษณุ มาลี กกพ.ทภ.4 ทภ.4
13 3800800448470 ร.อ.สุธน กัณฑะสุวรรณ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
14 5900400018171 ร.ท.วินัย ร่มทอง กกพ.ทภ.4 ทภ.4
15 3800900920227 ร.ท.วัชรพงศ์ จันทร์ช่วยนา กกพ.ทภ.4 ทภ.4
16 3800900448781 ร.ท.จารุตม์ ทองส้ม กกพ.ทภ.4 ทภ.4
17 1809900107846 ร.ท.วันชนะ แสงนิล กกพ.ทภ.4 ทภ.4
18 3801200521312 ร.ต.สมใจ ห้องแก้ว กกพ.ทภ.4 ทภ.4
19 1809900050356 ร.ต.ธีรวัฒน์ ยืนลิบ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
20 3820800007236 ร.ต.วชิระ สิงค์อินทร์ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
21 1901100007857 ร.ต.อนุลักษณ์ แก้วชะโน กกพ.ทภ.4 ทภ.4
22 3801600626987 ร.ต.วิชัย ด้วงสินธ์ุ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
23 1850400040400 ร.ต.ศุภเชษฐ์ กล่ินประยูร กกพ.ทภ.4 ทภ.4
24 3810100002673 ร.ต.ชาญวิทย์ ตาวัน กกพ.ทภ.4 ทภ.4
25 3800100806489 จ.ส.อ.นคร โสภา กกพ.ทภ.4 ทภ.4
26 3570700732021 จ.ส.อ.กิตติคุณ นาทะสัน กกพ.ทภ.4 ทภ.4
27 3800800913440 จ.ส.อ.สายัญ เปาะทองค า กกพ.ทภ.4 ทภ.4
28 3800900136704 จ.ส.อ.ปราโมทย์ รัตนเมือง กกพ.ทภ.4 ทภ.4
29 1800100094377 จ.ส.อ.เจษฎา คงกะพันธ์ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
30 1809800002953 จ.ส.อ.วิชาญ ธุระกิจ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
31 3800100977551 จ.ส.อ.วันเฉลิม หอมหวล กกพ.ทภ.4 ทภ.4
32 1800100174869 จ.ส.อ.วีรไทย ไชยบาล กกพ.ทภ.4 ทภ.4
33 1800100179755 จ.ส.อ.จตุพงศ์ ฤทธิโชติ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
34 1809900246986 จ.ส.อ.คมสัน รัตนมุณี กกพ.ทภ.4 ทภ.4
35 3720500228955 จ.ส.อ.สุเมธ เกียรติกสิกร กกพ.ทภ.4 ทภ.4
36 1801300081407 จ.ส.อ.เสกสรรค์ จันทร์สุข กกพ.ทภ.4 ทภ.4
37 1800100102515 จ.ส.อ.กิตติศักด์ิ จันทสุวรรณ กกพ.ทภ.4 ทภ.4

สอบวันท่ี 2 พ.ค. 65 รอบท่ี 1 เวลำ 0830-1030 (รวม 2 ช่ัวโมง)

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนก ำลังพล คร้ังท่ี 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2565



ล ำดับ
หมำยเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย

ห
น่
ว

นขต.ทบ.

38 3800101961500 จ.ส.อ.สวาท คงอ่อน กกพ.ทภ.4 ทภ.4
39 1809900445946 จ.ส.อ.กิจวิทย์ ยุทธิวัฒน์ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
40 1800100049975 จ.ส.ท.วัฒนพงศ์ รัตนปราโมทย์ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
41 1749900138114 จ.ส.ท.อมฤต ปกาสิต กกพ.ทภ.4 ทภ.4
42 1809900580428 จ.ส.ท.นันทชัย นาคสาร กกพ.ทภ.4 ทภ.4
43 1810400094844 จ.ส.ต.หญิงอังคณิต ฐิติประสาธน์ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
44 1800800007361 ส.อ.หญิงสุภาพร ชัยยัณห์ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
45 1809900124422 ส.อ.อรรถกร ไชยสุภา กกพ.ทภ.4 ทภ.4
46 3800800931561 ส.อ.ไกรศักด์ิ แซ่ล้ิม กกพ.ทภ.4 ทภ.4
47 1340690001857 ส.อ.หญิงจุฑารัตน์ น้อยเทพา กกพ.ทภ.4 ทภ.4
48 1809900879199 ส.อ.ธนสุวรรณ พันจินา กกพ.ทภ.4 ทภ.4
49 1809900398514 ส.อ.จิรพันธ์ ศรีวิรัตน์ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
50 1909800341528 ส.อ.สมชัย คงช่วย กกพ.ทภ.4 ทภ.4
51 1809900631707 ส.อ.พุฒิพงศ์ วิบูลย์กาญจน์ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
52 1800100029443 ส.อ.สิทธิพร ภารพบ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
53 1801500057241 ส.อ.สุทธิพงษ์ เลขพล กกพ.ทภ.4 ทภ.4
54 1809900680635 ส.อ.ยศกร ชนะคช กกพ.ทภ.4 ทภ.4
55 1800800200331 ส.อ.นคเรศ ดอกมาลี กกพ.ทภ.4 ทภ.4
56 1103701289201 ส.อ.ณัฐวุฒิ ฉิมเรือง กกพ.ทภ.4 ทภ.4
57 1800100204903 ส.อ.จีรวัฒน์ ดาวมณี กกพ.ทภ.4 ทภ.4
58 1839900189869 ส.อ.ธนกร ไทรงาม กกพ.ทภ.4 ทภ.4
59 1860700113623 ส.อ.นัฐพงศ์ มัทมิฬ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
60 2809800019536 ส.อ.เอกสิทธ์ิ ศิริชาติ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
61 1809900865139 ส.อ.พงศกร ผอมจีน กกพ.ทภ.4 ทภ.4
62 1800400295271 ส.อ.ก่อพงศ์ นราชัย กกพ.ทภ.4 ทภ.4
63 1809900937351 ส.อ.สุรชา เทียนทอง กกพ.ทภ.4 ทภ.4
64 1809900752237 ส.อ.กฤตนัย ไชยสุภา กกพ.ทภ.4 ทภ.4
65 1801600179038 ส.ท.อนันต์ แก้วทองสอน กกพ.ทภ.4 ทภ.4
66 1539900390362 ส.ท.ณัฐพงศ์ เทียนสวัสด์ิ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
67 1809900178212 ส.ท.ชัยพฤกษ์ รัตนอุบล กกพ.ทภ.4 ทภ.4
68 1809900574142 ส.ท.สุริยะ ทุมธารา กกพ.ทภ.4 ทภ.4
69 1801100047230 ส.ท.ณฐพฤฒ ศรีสุขใส กกพ.ทภ.4 ทภ.4
70 1809900070942 ส.ท.ภาสกร วุฒิสม กกพ.ทภ.4 ทภ.4
71 1800700196669 ส.ท.วรวุฒิ อุรางรัมย์ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
72 1800300058935 ส.ท.พงศ์รนัย ธนูศิลป์ กกพ.ทภ.4 ทภ.4
73 1800101338423 ส.ต.ธิติวุฒิ ตาหลวง กกพ.ทภ.4 ทภ.4
74 1800101341050 ส.ต.สรชัช จินดานิล กกพ.ทภ.4 ทภ.4
75 3800100790353 พ.อ.หญิงสุภาภรณ์ ก าเนิดรักษ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ ทภ.4ทภ.4
76 3800100839611 ร.ต.หญิงชณิตปรียา นาคฤทธ์ิ รพ.ค่ายวชิราวุธ ทภ.4



ล ำดับ
หมำยเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย

ห
น่
ว

นขต.ทบ.

77 1900200008081 จ.ส.อ.ธนา อัตตะ รพ.ค่ายวชิราวุธ ทภ.4
78 1939900185315 ส.ท.หญิงชมพูนุช นนทฤทธ์ิ รพ.ค่ายวชิราวุธ ทภ.4
79 1950100168248 ส.ท.หญิงซูลมานี อาแว รพ.ค่ายวชิราวุธ ทภ.4
80 3930200166308 ร.อ.ส้อบา ศรียศ ส.พัน.24 ทภ.4 ทภ.4ทภ.4
81 3930100390311 ร.อ.ประจักษ์ สุขเกษม ส.พัน.24 ทภ.4 ทภ.4
82 1800800073968 จ.ส.อ.สมศักด์ิ โส้ปะหลาง ส.พัน.24 ทภ.4 ทภ.4
83 1801300112566 ส.อ.ปรัชญา ประชุมทอง ส.พัน.24 ทภ.4 ทภ.4
84 1809900344333 ส.อ.ปิยะพงษ์ รักษาวงศ์ ส.พัน.24 ทภ.4 ทภ.4
85 1939900314123 ส.อ.อดิศร เหลือทิพย์ ส.พัน.24 ทภ.4 ทภ.4
86 1801300234505 ส.อ.ศราวุฒิ ห้องสีปาน ส.พัน.24 ทภ.4 ทภ.4
87 1129700138795 ส.อ.จักรพงษ์ จ าปาสด ส.พัน.24 ทภ.4 ทภ.4
88 1801300019035 ร.อ.วัชรินทร์ เมืองดิษฐ์ กรม ทพ.41 ทภ.4ทภ.4
89 1229900520153 ร.ต.รัตติกร โตรุ่ง กรม ทพ.41 ทภ.4
90 5770600043601 จ.ส.อ.อภิศักด์ิ ม่วงน้อย กรม ทพ.41 ทภ.4
91 3900900425985 จ.ส.อ.ประวิทย์ เพ็ชรด า กรม ทพ.41 ทภ.4
92 1920400095297 จ.ส.อ.วงศกร ทองเหมือน กรม ทพ.41 ทภ.4
93 3320500775453 จ.ส.ท.ณรงค์ หมายลึกดี กรม ทพ.41 ทภ.4
94 1101500574586 ส.อ.อนุพงศ์ เนียมรินทร์ กรม ทพ.41 ทภ.4
95 1499900232458 ส.ต.เอ้ืออังกูร เหล่าเรือน กรม ทพ.41 ทภ.4
96 1709800003306 ร.ท.อาคม ทรัพย์กุล กรม ทพ.42 ทภ.4ทภ.4
97 3841700030431 ร.ต.ไพรัล วุฒิจันทร์ กรม ทพ.42 ทภ.4
98 3959900032086 จ.ส.อ.สิทธิโชติ ไชยเชษฐสุริยัน กรม ทพ.42 ทภ.4
99 3800100091781 จ.ส.อ.คทาวุธ ปรางเพ็ชร กรม ทพ.42 ทภ.4

100 1570500153195 จ.ส.อ.ณัฐพล ดาวค า กรม ทพ.42 ทภ.4
101 1909900067053 จ.ส.ท.ภัทราวุธ ทองวิเศษ กรม ทพ.42 ทภ.4
102 1179900327273 ส.อ.อานนท์ ชอบเจริญ กรม ทพ.42 ทภ.4
103 3860100075182 ส.ท.วินทัด กลีบสมุทร กรม ทพ.42 ทภ.4
104 1311000024305 ร.อ.สมอาจ อ่ิมเอม กรม ทพ.43 ทภ.4ทภ.4
105 3941000032708 ร.อ.พรศิวคนธ์ สุวรรณมณี กรม ทพ.43 ทภ.4
106 3800900760092 ร.ท.เศรษฐ์พล บุญเชิญ กรม ทพ.43 ทภ.4
107 5909999002148 จ.ส.อ.ชลินทร แสงดี กรม ทพ.43 ทภ.4
108 3930500546521 จ.ส.อ.อนันท์ คงเมือง กรม ทพ.43 ทภ.4
109 1809900126816 ส.อ.จิระศักด์ิ รอดพิศดาร กรม ทพ.43 ทภ.4
110 1809900143753 ส.อ.อภิชัย รักดี กรม ทพ.43 ทภ.4
111 1209701754685 ส.อ.สุกิจ สกุลเช้ือ กรม ทพ.43 ทภ.4
112 1769900259523 ส.อ.ประจักร ทองมาก กรม ทพ.43 ทภ.4
113 1349900783749 ส.อ.เฉลิมเกียรติ ละช่ัว กรม ทพ.43 ทภ.4
114 5101800036990 ส.ท.โสภณ อินทร์ชุม กรม ทพ.43 ทภ.4
115 1100500475111 ส.ท.ณฐกรณ์พงศ์ สุขประเสริฐ กรม ทพ.43 ทภ.4



ล ำดับ
หมำยเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย

ห
น่
ว

นขต.ทบ.

116 1930800044398 ส.ท.ธีรรักษ์ คงร่ืน กรม ทพ.43 ทภ.4
117 1909801076275 ส.ท.ศรัญญู พันชู กรม ทพ.43 ทภ.4
118 3809700088607 พ.ต.สมชาย ชูช่วย กรม ทพ.44 ทภ.4ทภ.4
119 1160100024600 ร.ท.นัฏฐปกรณ์ ขุนทอง กรม ทพ.44 ทภ.4
120 1149900140912 ร.ต.ธีระพัฒน์ โรจนบุรานนท์ กรม ทพ.44 ทภ.4
121 1709900703610 ร.ต.นราธิป อินทรประสิทธ์ิ กรม ทพ.44 ทภ.4
122 1809900107293 จ.ส.อ.คุณากร ชุมแก้ว กรม ทพ.44 ทภ.4
123 2770400021595 จ.ส.อ.ทรงกรต โนราช กรม ทพ.44 ทภ.4
124 3501100213716 จ.ส.อ.ไพโรจน์ ใหม่พรหม กรม ทพ.44 ทภ.4
125 1499900062323 ส.อ.พีรวัส ทิพนัส กรม ทพ.44 ทภ.4
126 3760500053977 ส.อ.ยงยุทธ ซ่ือตรง กรม ทพ.44 ทภ.4
127 1801300100835 ส.ท.ธีระวัฒน์ กาญจนสมบัติ กรม ทพ.44 ทภ.4
128 3940800050831 ส.อ.หญิงมรกต ศรีสุวรรณ์ กรม ทพ.44 ทภ.4
129 3860200211827 ร.อ.ณรงค์ เช้ือทอง กรม ทพ.45 ทภ.4ทภ.4
130 3860100775711 ร.ต.สรวิชญ์ ประสพยงค์สกุล กรม ทพ.45 ทภ.4
131 3800900430513 ร.ต.สุรัตน์ชัย โยธา กรม ทพ.45 ทภ.4
132 3809900110592 ร.ต.สามารถ สมบัติชัย กรม ทพ.45 ทภ.4
133 1600100366808 จ.ส.ท.สันติชัย ปราบจินดา กรม ทพ.45 ทภ.4
134 1909800392947 จ.ส.ต.เฉลิมเกียรติ พุทธกูล กรม ทพ.45 ทภ.4
135 2420200016418 ส.อ.สุรพล หอไชย กรม ทพ.45 ทภ.4
136 1349700162872 ส.อ.กิตติ พรมดี กรม ทพ.45 ทภ.4
137 1659902020685 ส.อ.ศุภวิชญ์ นาคบุรี กรม ทพ.45 ทภ.4
138 3301000561048 ร.อ.วรรณชัย จูงกลาง กรม ทพ.46 ทภ.4ทภ.4
139 5659990003519 ร.ท.สรรเสริญ ป่ินทอง กรม ทพ.46 ทภ.4
140 3800700571555 ร.ต.พงศ์ไพบูลย์ ศรีแก้ว กรม ทพ.46 ทภ.4
141 3930100337305 จ.ส.อ.นิมลชัย ทับชุม กรม ทพ.46 ทภ.4
142 3950600554615 จ.ส.อ.ณัฐพนธ์ แก้วคงทน กรม ทพ.46 ทภ.4
143 3800100802149 จ.ส.อ.อภิลักษณ์ สมจิตต์ กรม ทพ.46 ทภ.4
144 3411900410657 จ.ส.อ.ทวีสิทธ์ิ อัปมาโท กรม ทพ.46 ทภ.4
145 1939900196139 จ.ส.ท.ปัณณวิชญ์ แก้วรุ่ง กรม ทพ.46 ทภ.4
146 1301300184367 ส.อ.พงษ์สิทธ์ิ จิตสม กรม ทพ.46 ทภ.4
147 1809900726457 ส.อ.คริสต์ เม่น กรม ทพ.46 ทภ.4
148 1840200155131 ส.ท.ธันวา จุลเกล้ียง กรม ทพ.46 ทภ.4
149 1169800099988 ส.ท.ณัฐวุฒิ แจ้งมงคล กรม ทพ.46 ทภ.4
150 1959900485475 ส.ท.ธนาวุฒิ ลอยวิรัตน์ กรม ทพ.46 ทภ.4
151 1801900000475 ส.ต.วิทยา จันทร กรม ทพ.46 ทภ.4
152 1910100125115 ส.ต.เทพฤทธ์ิ จิตหลัง กรม ทพ.46 ทภ.4
153 3800600305144 ร.อ.มีชัย เงินทอง กรม ทพ.47 ทภ.4ทภ.4
154 5640100018110 ร.ต.เอกประสิทธ์ิ วัชรถาวรศักด์ิ กรม ทพ.47 ทภ.4
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155 1929900492609 ร.ต.นิติพงศ์ ชนะพาล กรม ทพ.47 ทภ.4
156 3930100580901 จ.ส.อ.อาคม จันทร์นุ่น กรม ทพ.47 ทภ.4
157 1800400144329 จ.ส.อ.อภิชาติ ทรงสง่า กรม ทพ.47 ทภ.4
158 1809900291752 จ.ส.ต.นพฤทธ์ิ คีรีวงศ์ กรม ทพ.47 ทภ.4
159 5601190013997 ส.ท.มโนช สุขแช่ม กรม ทพ.47 ทภ.4
160 1860200062523 ส.ต.ทิวา เกาะเครือ กรม ทพ.47 ทภ.4
161 5770690009997 พ.ต.ส าเริงฤทธ์ิ เพชรราช กรม ทพ.48 ทภ.4ทภ.4
162 1451200001961 ร.ท.ธวัชชัย งาสาร กรม ทพ.48 ทภ.4
163 3920300096611 ร.ต.ประดิษฐ์ จิตรบุญ กรม ทพ.48 ทภ.4
164 1119900144420 ร.ต.ณรงค์ยศ ค าประสาท กรม ทพ.48 ทภ.4
165 1919900081447 จ.ส.อ.สมชาย สมคิด กรม ทพ.48 ทภ.4
166 3800100722609 จ.ส.ท.สุรยศ แบ่งส่วน กรม ทพ.48 ทภ.4
167 3920600748207 จ.ส.ท.ศุภพิลาศ บุญแก้ว กรม ทพ.48 ทภ.4
168 3801200194028 ส.อ.จรัส แก้วเมือง กรม ทพ.48 ทภ.4
169 3480600345387 ส.อ.ก าจัด ปู่มารัตน์ กรม ทพ.48 ทภ.4
170 1570700024500 ส.ท.พีรวัส มาศเมฆ กรม ทพ.48 ทภ.4
171 3961100405018 ส.ท.อัมรินทร์ อูมา กรม ทพ.48 ทภ.4
172 1470600117574 ส.ท.ทาวัต โพธิวรรณ์ กรม ทพ.48 ทภ.4
173 5770600003269 พ.ต.พงศ์พิพัฒน์ ไวยสุนีย์ กรม ทพ.49 ทภ.4ทภ.4
174 3930800102726 ร.อ.สมพงค์ แดงสว่าง กรม ทพ.49 ทภ.4
175 3800900914324 จ.ส.อ.สุทธิพงษ์ เพชรอาวุธ กรม ทพ.49 ทภ.4
176 1800800202695 จ.ส.ท.นวพล พันวัน กรม ทพ.49 ทภ.4
177 1809900138571 จ.ส.ท.ณัฐวุฒิ ช้างแก้ว กรม ทพ.49 ทภ.4
178 1810500032581 จ.ส.ต.อนุรักษ์ จันทร์เพ็ญ กรม ทพ.49 ทภ.4
179 1801300098148 ส.อ.น าโชค แก้วศรีจันทร์ กรม ทพ.49 ทภ.4
180 3501200066227 ส.อ.ปรีชา อินต๊ะทา กรม ทพ.49 ทภ.4
181 1669800106564 ส.ท.ปัณณวิชญ์ ภัทรสิริธนวัชร์ กรม ทพ.49 ทภ.4
182 3800100796670 ร.ท.ปรัชญา ลภัสดิษยกุล ฝธก./กพ. ร้อย.ฝรพ.4 ทภ.4ทภ.4
183 3801400522461 จ.ส.อ.กฤษดา เกิดสกุล ฝธก./กพ. ร้อย.ฝรพ.4 ทภ.4
184 1809700031447 จ.ส.อ.พงษ์ศักด์ิ รอดปลอด ฝธก./กพ. ร้อย.ฝรพ.4 ทภ.4
185 1809900464088 ส.อ.ปุญญพัฒน์ รามสวัสด์ิ ฝธก./กพ. ร้อย.ฝรพ.4 ทภ.4
186 3770600656363 พ.ท.วิฑูรย์ บัวน้ าอ้อม กกพ.ทน.4 ทภ.4ทภ.4
187 1609990048030 จ.ส.อ.สิทธิศักด์ิ อินทโชติ กกพ.ทน.4 ทภ.4
188 1909800577653 จ.ส.อ.ชลชาติ สุวรรณมณี กกพ.ทน.4 ทภ.4
189 1709800210573 จ.ส.ต.ชูเกียรติ พวงอินทร์ กกพ.ทน.4 ทภ.4
190 1909802226149 ส.ต.ปวริศร บุญรัตน์ กกพ.ทน.4 ทภ.4
191 3800400648072 ร.ท.ยศพนธ์ สังข์เล่ือน ส.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4ทภ.4
192 2801300017383 ร.ต.จักรรินทร์ จันทรทอง ส.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
193 3800101752064 จ.ส.อ.สุกรี สิริมนต์ ส.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
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194 1801300090902 จ.ส.อ.ธีรยุทธ พลสิทธ์ิ ส.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
195 3841500409895 จ.ส.อ.อาทิตย์ ปรีชา ส.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
196 1909800085599 จ.ส.ต.วัชรพงษ์ ชัยทองรักษ์ ส.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
197 1709901066788 ส.อ.วันชนะ สุขสวย ส.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
198 1859900098456 จ.ส.ต.ภานุเอก ทองพรหมดี ส.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
199 1939900264045 ส.อ.นรากร ปราบปรี ส.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
200 2728500001445 ส.ท.นคร เกตุสมบูรณ์ ส.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
201 1801500071553 ส.ท.วิชาธร สุภาภา ส.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
202 1809900967306 ส.ต.ศุภชัย ไชยศรี ส.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
203 3800700124907 ร.อ.จรูญ มะสุวรรณ ป.5 พัน.5 ทภ.4ทภ.4
204 3901100020582 ร.ท.พิเชษฐ นพถาวร ป.5 พัน.5 ทภ.4
205 3900400162438 ร.ต.ชาญชัย เพชรสุวรรณ ป.5 พัน.5 ทภ.4
206 3900100739233 จ.ส.อ.อุทัย หนูพุ่ม ป.5 พัน.5 ทภ.4
207 1940399000852 จ.ส.อ.มณฑล บุญศาสตร์ ป.5 พัน.5 ทภ.4
208 1909900390806 จ.ส.ท.สัณหพล เสือสิงห์ ป.5 พัน.5 ทภ.4
209 1939900258151 จ.ส.ต.ธีระยุทธ เล่ือนแก้ว ป.5 พัน.5 ทภ.4
210 2930100012319 ส.อ.ธัชพล มิตรจงรัก ป.5 พัน.5 ทภ.4
211 1909900525027 ส.อ.พิรุณเทพ ขาวผ่อง ป.5 พัน.5 ทภ.4
212 1909900513134 ส.ต.อนวัช ศรีชู ป.5 พัน.5 ทภ.4
213 1909900467213 ส.ต.ธนชัย เทพทอง ป.5 พัน.5 ทภ.4
214 3800100823910 ร.อ.ฤทธิเดช ศิขิวัฒน์ ป.5 พัน.25 ทภ.4ทภ.4
215 4610600002397 ร.ท.ไผ่ หล้าบุดดา ป.5 พัน.25 ทภ.4
216 1101500025884 ร.ท.อนุวัฒน์ หวานแก้ว ป.5 พัน.25 ทภ.4
217 1860200062655 จ.ส.อ.อัมรินทร์ แก้วเกตุ ป.5 พัน.25 ทภ.4
218 1869900326947 ส.อ.สิทธิพงษ์ พ่วงแม่กลอง ป.5 พัน.25 ทภ.4
219 1103100235379 ส.อ.ศุภกฤต ช่วยส าราญ ป.5 พัน.25 ทภ.4
220 1860200077326 ส.อ.ผดุงศักด์ิ แก้วเกตุ ป.5 พัน.25 ทภ.4
221 1860200089626 ส.อ.นิรัตน์ รุนทจิตต์ ป.5 พัน.25 ทภ.4
222 1869900349785 ส.ต.นิติรัตน์ ทองภูเบศร์ ป.5 พัน.25 ทภ.4
223 3809700140056 พ.ต.ชลอ สัสดี ร.15 ทภ.4ทภ.4
224 3900700284784 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ ชูศรี ร.15 ทภ.4
225 1959900472837 ส.อ.ภูมินทร์ วิไลศรี ร.15 ทภ.4
226 1849900306920 ส.อ.ปิยะณัฎฐ์ เจริญธรรม ร.15 ทภ.4
227 1800800169671 ส.ท.ปิยณัฐ ส้มแป้น ร.15 ทภ.4
228 1849901325197 ส.ต.อนันทสิทธ์ิ เรืองวุฒิชาติ ร.15 ทภ.4
229 1809800174975 ส.ต.วิชุนัย ชูทอง ร.15 ทภ.4
230 3920600749327 ร.อ.ปริญญา ทองนอก ร.25 พัน.1 ทภ.4ทภ.4
231 3860100446679 ร.ท.รวี เวชสุวรรณ ร.25 พัน.1 ทภ.4
232 3860400389981 จ.ส.อ.(พ)สราวุธ กันพล ร.25 พัน.1 ทภ.4
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233 3860200010015 จ.ส.อ.จตุรงค์ เพ็งคล้าย ร.25 พัน.1 ทภ.4
234 3770500039702 จ.ส.อ.ปราโมทย์ นิลช่วย ร.25 พัน.1 ทภ.4
235 1860200102096 ส.ท.ณัฐฐินันท์ เอียดเพ็ง ร.25 พัน.1 ทภ.4
236 3930100679567 จ.ส.อ.ทนงศักด์ิ ราษแก้ว ร.25 พัน.2 ทภ.4ทภ.4
237 5801000017684 จ.ส.อ.บุญญภัทธ์ เช้ือบ้านเกาะ ร.25 พัน.2 ทภ.4
238 1810700012550 จ.ส.อ.อภิชาติ บุญแก้ว ร.25 พัน.2 ทภ.4
239 1849800081055 จ.ส.อ.ปวิชกฤตย์ ค าโทน ร.25 พัน.2 ทภ.4
240 1860300070706 ส.อ.พัฒนะโชติ ประสาทพร ร.25 พัน.2 ทภ.4
241 1920600192695 ส.ท.จิรวัฒน์ บริพันธ์ ร.25 พัน.2 ทภ.4
242 3820800061893 พ.ท.สกล มีสัมฤทธ์ิ พล.ร.15 ทภ.4ทภ.4
243 3509900144899 พ.ต.ไธพัตย์ สุนทรวิภาต พล.ร.15 ทภ.4
244 3770600713588 พ.ต.บุญส่ง ทองเปลว พล.ร.15 ทภ.4
245 1610400046850 ร.ท.ณัฐพล หล่ังนาค พล.ร.15 ทภ.4
246 1810500034304 ร.ต.เอกชัย แซ่อ๋อ พล.ร.15 ทภ.4
247 1709900008644 ร.ต.นิวัฒน์ พลายแก้ว พล.ร.15 ทภ.4
248 3460400068231 จ.ส.อ.(พ.)ฐิติพงศ์ คุ้มศรีไวย พล.ร.15 ทภ.4
249 1949900083491 จ.ส.อ.นลศักด์ิ แพประสิทธ์ิ พล.ร.15 ทภ.4
250 3460600082645 จ.ส.อ.ธนนท์ นิลนวน พล.ร.15 ทภ.4
251 3500700106243 จ.ส.อ.ทศพร ปานมี พล.ร.15 ทภ.4
252 1969900023200 จ.ส.อ.กฤษฎา พุฒยืน พล.ร.15 ทภ.4
253 1840800057423 จ.ส.ท.จิรวัฒน์ วิสาละ พล.ร.15 ทภ.4
254 1110300113037 จ.ส.ท.พงศกร มูลตรีภักดี พล.ร.15 ทภ.4
255 1959900176146 ส.อ.ณัฐกิตต์ิ แก้วทอน พล.ร.15 ทภ.4
256 1103700109277 ส.อ.ธนาคาร ชุนหอ าไพ พล.ร.15 ทภ.4
257 1100200406903 ส.อ.ชาร์ม พุ่มทอง พล.ร.15 ทภ.4
258 1709700121315 ส.อ.สุกฤษฎ์ิ ศรีงาม พล.ร.15 ทภ.4
259 1809900307616 ส.ท.ฉัตรชัย คงหนู พล.ร.15 ทภ.4
260 1839900257686 ส.ท.ชาญวิวัฒน์ สมัครทะเล พล.ร.15 ทภ.4
261 1801600101896 ส.ท.กรไกร ภูมิชาติ พล.ร.15 ทภ.4
262 1809900573995 ส.ท.สุตนันท์ รัตนภานันท์ พล.ร.15 ทภ.4
263 1909800530533 ส.ท.ปรัชญา ชลภักดี พล.ร.15 ทภ.4
264 1929900710614 ส.ท.ธนพนธ์ เส็มสัน พล.ร.15 ทภ.4
265 1929900449541 ส.ต.ชมชาญ เพชรสุทธ์ิ พล.ร.15 ทภ.4
266 1959900286502 ส.ต.พงษ์สิทธ์ิ อินทรัตน์ พล.ร.15 ทภ.4
267 1959900368592 ส.ต.มงคล เอ้ือปกรณ์ชัย พล.ร.15 ทภ.4
268 5321000060002 ร.ท.ปรีชา อุดมฤทธ์ิ ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.15 ทภ.4ทภ.4
269 3420100585737 ร.ท.ส าราญ จันโทมา ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.15 ทภ.4
270 3251100530200 จ.ส.อ.ไพบูลย์ หาญประสพ ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.15 ทภ.4
271 3571100126511 จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ มณีเชษฐา ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.15 ทภ.4
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272 1960100066879 จ.ส.อ.นูรเดน สะแลแม ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.15 ทภ.4
273 1103701517441 ส.อ.จตุพงศ์ ลิมปิสวัสด์ิ ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.15 ทภ.4
274 1839900198566 ส.อ.วิทยา ถ่ายย้วนกุล ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.15 ทภ.4
275 1901300034017 ส.ท.เสรี ยางทอง ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.15 ทภ.4
276 1819900216157 ส.ท.นันทวัฒน์ เกิดชู ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.15 ทภ.4
277 1849300004850 ส.ต.วรพล พัฒนสิงห์ ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.15 ทภ.4
278 1801600218173 ส.ต.ปัณณธร คงทอง ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.15 ทภ.4
279 1749800005643 ร.ท.โกวิทย์ ดีกระจ่าง ม.พัน.31 พล.ร.15 ทภ.4ทภ.4
280 1190900001205 จ.ส.อ.(พ.)สุเมธ ม่วงจีน ม.พัน.31 พล.ร.15 ทภ.4
281 1141200004865 จ.ส.อ.(พ.)ชโรธร ไตรยนต์ ม.พัน.31 พล.ร.15 ทภ.4
282 1670400087564 จ.ส.ต.พัทธยา ย่ีสุ่นแก้ว ม.พัน.31 พล.ร.15 ทภ.4
283 1100701451430 ส.อ.พิพัฒน์ อภัยรัตน์ ม.พัน.31 พล.ร.15 ทภ.4
284 1409900954780 ส.อ.ปิยะณัฐ อุตรนคร ม.พัน.31 พล.ร.15 ทภ.4
285 1959900336402 ส.อ.อภิชัย จันทรสะโร ม.พัน.31 พล.ร.15 ทภ.4
286 1450100048361 ร.ท.ธงชัย สิงห์กวาง ช.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.4ทภ.4
287 1959900268679 ร.ต.จิระเดช ประทุมวัลย์ ช.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.4
288 3900500041411 จ.ส.ต.อภิรัฐ บุญศิริ ช.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.4
289 1749900293497 ส.อ.อนันต์ มาลัง ช.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.4
290 1959900517245 ส.ท.อิทธิพัทธ์ ศรีราม ช.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.4
291 1969900194608 ส.ท.ซือไลมัน บินมะ ช.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.4
292 1909901550394 ส.ท.พงศ์ธาริน ก้องวัฒนโกศล ช.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.4
293 1920500092346 ส.ท.ณัฐนันท์ ด าท่ัว ช.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.4
294 1679900422077 ส.ต.วิษณุ บุญเนตร์ ช.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.4
295 1679900015820 ร.ท.ชลิตพงษ์ เฮงสวัสด์ิ ส.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.4ทภ.4
296 1900101229003 ส.อ.ศุภณัฐ ชัยสงคราม ส.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.4
297 1801400216177 ส.อ.วีรกานต์ งามข า ส.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.4
298 1920700092315 ส.ท.พีรวิชญ์ รักซ้อน ส.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.4
299 1809700358098 ส.ท.นรปกรณ์ ไชยสุวรรณ ส.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.4
300 1929900809068 ส.ต.นลธวัช ปานนิล ส.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.4
301 1929900785479 ส.ต.ภูวมินทร์ ด าทับ ส.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.4
302 1410400033458 ร.ท.สิทธิชัย รักภักดี หน่วย ขกท.พล.ร.15 ทภ.4ทภ.4
303 3910300198783 ร.ต.กิตติสันต์ หลิมประเสริฐ หน่วย ขกท.พล.ร.15 ทภ.4
304 1469900121613 จ.ส.อ.สมศักด์ิ นนท์เข็มพรหม หน่วย ขกท.พล.ร.15 ทภ.4
305 1849900171455 ส.อ.วีรยุทธ สุขคุ้ม หน่วย ขกท.พล.ร.15 ทภ.4
306 1629900496950 ส.อ.รัฐพล สีทัด หน่วย ขกท.พล.ร.15 ทภ.4
307 1909800591788 ส.ท.อามีน มามุ หน่วย ขกท.พล.ร.15 ทภ.4
308 1909800495771 ส.ท.ศุภพงศ์ เชิงดี หน่วย ขกท.พล.ร.15 ทภ.4
309 1860201156343 ส.ต.พูลศักด์ิ ผลเกิด หน่วย ขกท.พล.ร.15 ทภ.4
310 1840300006803 ร.ท.สราวุธ ตะบูนเพชร ร.151 ทภ.4ทภ.4
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311 1770700031857 ร.ต.ทวีกาญจน์ แก้วถาวร ร.151 ทภ.4
312 1960300013825 ร.ต.สยาม เกิดไกร ร.151 ทภ.4
313 1930100012388 จ.ส.อ.วีระยุทธ กล่ินมณี ร.151 ทภ.4
314 1479900196214 ส.อ.วีระพงษ์ วงค์นาตาล ร.151 ทภ.4
315 1600100430816 ส.อ.วัชระพงษ์ เนียมณรงค์ ร.151 ทภ.4
316 1969900284682 ส.อ.ฮาฟีฟี อุเซ็ง ร.151 ทภ.4
317 1909800964215 ส.ต.ทศพร แก้วโพธิทอง ร.151 ทภ.4
318 3770600396663 ร.ท.อภิเชษฐ์ อินทไทร ร.151 พัน.1 ทภ.4ทภ.4
319 3900100883342 จ.ส.อ.เอกราช ศิริอักษร ร.151 พัน.1 ทภ.4
320 1480100105747 จ.ส.อ.รณชัย ปุ้งโพธ์ิ ร.151 พัน.1 ทภ.4
321 1930300109831 จ.ส.ท.สุวิทย์ หนูชู ร.151 พัน.1 ทภ.4
322 1560300285306 ส.อ.ถิรวุฒิ แดงมณี ร.151 พัน.1 ทภ.4
323 1200900200371 ส.อ.พงศ์พันธ์ หาญพล ร.151 พัน.1 ทภ.4
324 3560300192649 พ.ต.สุชาติ ใจกล้า ร.153 ทภ.4ทภ.4
325 1909800343083 จ.ส.ท.ณัฐวัตร หนูโหยบ ร.153 ทภ.4
326 1949900136021 จ.ส.ต.อัลนาก๊ิฟ ชีระ ร.153 ทภ.4
327 1900700138081 จ.ส.ต.ธราเทพ เพ็ชรศรี ร.153 ทภ.4
328 1840100433431 ส.อ.นัฐพล ยังด า ร.153 ทภ.4
329 1930200070941 ส.ต.ฮะซัน เหล็มปาน ร.153 ทภ.4
330 3801600559830 พ.ต.สุนทร หนูสีคง ร.152 ทภ.4ทภ.4
331 3950300015182 จ.ส.อ.(พ.)นิอับดุลรอเซ๊ะ แวซู ร.152 ทภ.4
332 2800100025713 จ.ส.อ.ศ.ศตวรรษ ธานีพัฒน์ ร.152 ทภ.4
333 1959900133986 จ.ส.อ.สิทธิพล ศรีศรี ร.152 ทภ.4
334 1509900886686 จ.ส.ท.อนุชิต ใยตา ร.152 ทภ.4
335 1869900093322 ส.อ.เบญจพล ประยงค์จินดา ร.152 ทภ.4
336 1930500216673 ส.ท.บุญยรัตน์ บุญศรี ร.152 ทภ.4
337 3470500054143 ร.ต.ชาตรี วงษ์นรา ร.152 พัน.1 ทภ.4ทภ.4
338 2930300014714 จ.ส.ท.ณัฐพงศ์ สมสมัย ร.152 พัน.1 ทภ.4
339 1521200045274 จ.ส.ต.ชาโลม เต็มพระสิริ ร.152 พัน.1 ทภ.4
340 1300100156245 ส.อ.ณัฐพล วิเวกเพลิน ร.152 พัน.1 ทภ.4
341 1840100498869 ส.ท.สุริยะ คงพูน ร.152 พัน.1 ทภ.4
342 1809900603401 ส.ท.มณัชยันต์ ม่ันยืน ร.152 พัน.1 ทภ.4
343 3340701485193 ร.ท.สมคิด สร้อยปัสสา ร.152 พัน.3 ทภ.4ทภ.4
344 4310100007171 ร.ท.กฤษธ์ชญพัฒน์ ม่ังมีโชติโสภา ร.152 พัน.3 ทภ.4
345 1800700092910 ร.ต.ตรีสุริยา แป้นพุ่ม ร.152 พัน.3 ทภ.4
346 3810100504351 จ.ส.อ.(พ.)ทีปกร หมันบุตร ร.152 พัน.3 ทภ.4
347 1910100081096 จ.ส.อ.(พ.)สุไลมาน สังยาหยา ร.152 พัน.3 ทภ.4
348 1460500150987 ส.อ.ณัฐพล พูลเพ่ิม ร.152 พัน.3 ทภ.4
349 1411200175055 ส.อ.ธีระ ศิลา ร.152 พัน.3 ทภ.4
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350 1801300137305 ส.อ.รชานนท์ ฤทธ์ิมนตรี ร.152 พัน.3 ทภ.4
351 3500500282994 จ.ส.อ.(พ.)วีรยุทธ ม่วงงาม ร.152 พัน.3 ทภ.4
352 1929900040058 จ.ส.อ.(พ.)ชัยชนะ จุ้ยเริก ร.152 พัน.3 ทภ.4
353 3900600139979 จ.ส.อ.(พ.)อ าพร ทองสี ร.152 พัน.3 ทภ.4
354 3501900547325 จ.ส.อ.(พ.)คมสัน แสนฟองมูล ร.152 พัน.3 ทภ.4
355 3940300013651 ร.ท.อัสมีน ยูโซะ ร.152 พัน.2 ทภ.4ทภ.4
356 3340600277951 จ.ส.อ.(พ.)รัชตะ ค ามีแก่น ร.152 พัน.2 ทภ.4
357 5302000074993 จ.ส.อ.(พ.)ประมวล เหียดขุนทด ร.152 พัน.2 ทภ.4
358 1809900124163 จ.ส.อ.(พ.)เอกชัย จันธิปะ ร.152 พัน.2 ทภ.4
359 1800700108492 จ.ส.อ.(พ.)อภิรักษ์ ทองปานดี ร.152 พัน.2 ทภ.4
360 1840200009282 ส.อ.เก่งกาจ นพมิตร ร.152 พัน.2 ทภ.4
361 1900501135138 ส.ท.ซันวาร์ มะประสิทธ์ิ ร.152 พัน.2 ทภ.4
362 1550600007018 ร.ท.พงษ์พันธ์ ต๊ะชา ร.153 พัน.1 ทภ.4ทภ.4
363 1929900146620 จ.ส.อ.นัฎธนาวุธ ชอบชูผล ร.153 พัน.1 ทภ.4
364 1709700094903 ส.อ.วัฒนา แคล้วเครือ ร.153 พัน.1 ทภ.4
365 1320300171981 ส.อ.วรสิทธ์ิ พรมมณี ร.153 พัน.1 ทภ.4
366 1330500274148 ส.อ.จิรายุ ไชยา ร.153 พัน.1 ทภ.4
367 1749900377267 ส.ท.ณรงค์ชัย ไชยฤทธ์ิ ร.153 พัน.1 ทภ.4
368 1860800055471 ส.ท.ปริญญา ดวงสุวรรณ ร.153 พัน.1 ทภ.4
369 3800600367140 ร.ท.สุภาพ วัดสี ร.153 พัน.2 ทภ.4ทภ.4
370 3449900102135 จ.ส.อ.(พ.)วีระยุทธ คงอินทร์ ร.153 พัน.2 ทภ.4
371 3250800178001 จ.ส.อ.(พ.)เอนก เสียงสมใจ ร.153 พัน.2 ทภ.4
372 1560100196920 จ.ส.ท.นัฐพล ทุกสุข ร.153 พัน.2 ทภ.4
373 1550700082313 จ.ส.ท.พรชลิต ค าสุหล้า ร.153 พัน.2 ทภ.4
374 1550400069028 ส.อ.ชัยยา นันฝ้ัน ร.153 พัน.2 ทภ.4
375 1959900307232 ส.ท.ณธกร ลอองแก้ว ร.153 พัน.2 ทภ.4
376 3930500898665 ร.อ.พชรพล คงด า ร.153 พัน.3 ทภ.4ทภ.4
377 1800700029339 ร.ต.ทวีศักด์ิ ทิพย์กองลาศ ร.153 พัน.3 ทภ.4
378 5910300001358 จ.ส.อ.เศรษฐพัส สุขสุวรรณ์ ร.153 พัน.3 ทภ.4
379 1840900004020 จ.ส.อ.พงษ์ศักด์ิ สวนแก้ว ร.153 พัน.3 ทภ.4
380 2809700017175 จ.ส.อ.พงษ์พัฒน์ ก่ัวพานิช ร.153 พัน.3 ทภ.4
381 2840201035307 ส.อ.นราวิชญ์ ส่งสุข ร.153 พัน.3 ทภ.4
382 1939900203305 ส.อ.ภาณุมาศ หนูรักษ์ ร.153 พัน.3 ทภ.4
383 3470500195251 ร.อ.ทักษ์ศิลป์ โพนแป๊ะ กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4ทภ.4
384 3630200026118 ร.ท.กิตติพงษ์ ริปูราบ กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
385 1800400123496 จ.ส.อ.สันติ ศรีสัตบรรณ์ กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
386 1709900648279 จ.ส.อ.ปริญญา สมเทพ กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
387 1200100316880 ส.อ.ไกรศร ส่งเสริมธนะ กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
388 1809900652674 ส.อ.นโรดม สุทธิรักษ์ กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
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389 1909800552731 ส.อ.พีรยุทธ์ บุญชู กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
390 1801300189305 ส.อ.อภิวัฒน์ นุ่นสุวรรณ กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
391 1809900934301 ส.อ.ชยพล ทองเน้ือห้า กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
392 1429900165165 ส.อ.วรวุฒิ เสาวดี กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
393 1100702461404 ส.ต.ธีรเดช ถาพิลา กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
394 1809700008411 ร.ท.ณัฐพงษ์ นุ่นจุ้ย มทบ.41 ทภ.4ทภ.4
395 1800800226322 ร.ท.หญิงวรัญญา แก้วสุวรรณ มทบ.41 ทภ.4
396 1809900791321 ส.อ.ณัฐดนัย ไพรศรีสวรรค์ มทบ.41 ทภ.4
397 2809900041371 ส.ต.หญิงอมิตา สุรัตน์ มทบ.41 ทภ.4

1 3102200597952 ร.อ.ศรายุทธ จันทร์พุฒ พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4ทภ.4
2 4130100005472 จ.ส.อ.(พ.)ศิริชัย เว่ินทอง พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
3 1250200079341 จ.ส.อ.(พ.)สุเมธ ศรีค าภาวรโรจน์ พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
4 1720700071921 จ.ส.อ.นิตินนท์ พานทอง พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
5 1103701454041 จ.ส.ท.โอภาส สีสาเอ่ียม พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
6 1102001412271 ส.อ.บุรินทร์ ทองอร่าม พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
7 1949900019890 ส.อ.ศราวุฒิ สืบประดิษฐ์ พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
8 1949900078799 ส.อ.วิษณุ ปานจรูญ พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
9 1909800770585 ส.ท.อิลยาส ยีรามัน พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4

10 1801100126245 ส.ท.พรพินิต โกศล พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
11 1959900346718 ส.ต.จักรกฤษณ์ ชูศรี พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
12 3710500962837 ร.ท.อนุรักษ์ หัสดีผง พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4ทภ.4
13 3601200245848 ร.ท.วสันต์ อุบลสะอาด พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
14 1969900012615 จ.ส.อ.จตุพร คงเต็ม พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
15 1510300070261 จ.ส.ต.ธนกฤต มูลสวัสด์ิ พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
16 1839900381352 ส.อ.อาทิตย์ ซุ่ยรักษา พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
17 1102001920196 ส.อ.วราธร สิงห์ยม พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
18 1470800289867 ส.อ.พิพัฒนพงค์ สุนารักษ์ พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
19 1869900325762 ส.อ.ชนสรณ์ วิทูรพงศ์พินิจ พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
20 1319900516619 ส.ท.ศุภวิทย์ อุตส่าห์ พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
21 1900101205520 ส.ท.กิตติพงศ์ สุวรรณรัตน์ พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
22 3450300171189 ร.อ.ธนัช เพ่ิมพูล พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4ทภ.4
23 3960200037486 ร.ต.ชาตรี ปุยพรม พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
24 3160500275118 จ.ส.อ.วิเชษฐ กล่อมตระกูล พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
25 1930300086881 จ.ส.อ.ชลิต หนูฤทธ์ิ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
26 1520600059328 จ.ส.ต.สถาพร กล้าจริง พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
27 1909800350616 ส.อ.ธีระศักด์ิ ศรีสุวรรณ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
28 1160100530963 ส.อ.ธนวัฒน์ สนเผือก พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
29 1100500162589 ส.อ.สุพล บุตรเขียว พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4

สอบวันท่ี 2 พ.ค. 65 รอบท่ี ๒ เวลำ 1100 - 1300 น (รวม 2 ช่ัวโมง)
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30 1841600054634 ส.อ.วัชระศักด์ิ พรหมฤทธ์ิ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
31 1909801062479 ส.ต.ธนกฤต ฉิมนวน พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
32 3450600377033 ร.ท.ยอดรัก สิงหาทอ กรมพัฒนา 4 ทภ.4ทภ.4
33 1869900014473 จ.ส.อ.สราวุฒิ บุญเจริญ กรมพัฒนา 4 ทภ.4
34 1100700272507 จ.ส.อ.เอกชัย ชุ่มแก้ว กรมพัฒนา 4 ทภ.4
35 1959900034538 จ.ส.อ.โกสิทธ์ิธาดา พรายพรรณ กรมพัฒนา 4 ทภ.4
36 1809900109202 จ.ส.อ.เลอเกียรติ คงสวี กรมพัฒนา 4 ทภ.4
37 1909800808116 ส.อ.ภาสกร ด้วงศิริ กรมพัฒนา 4 ทภ.4
38 1909800654496 ส.ท.ณัชพล สิงหะโรทัย กรมพัฒนา 4 ทภ.4
39 1240500043325 ส.ท.กฤษกร ผดุงศักด์ิ กรมพัฒนา 4 ทภ.4
40 2920300008790 ร.อ.ไกรษร ชัยแก้ว พัน.พัฒนา 4 ทภ.4ทภ.4
41 3901100012237 ร.ต.พงษ์เจริญ สุวรรณ์ พัน.พัฒนา 4 ทภ.4
42 3800100818304 ร.ต.ประกาศิต รักษ์จูล พัน.พัฒนา 4 ทภ.4
43 3319900207019 จ.ส.อ.อนนท์ หินค า พัน.พัฒนา 4 ทภ.4
44 1101400906722 จ.ส.อ.วีระวิชญ์ จุลละโพธิ พัน.พัฒนา 4 ทภ.4
45 1909800633715 จ.ส.อ.เอกวริน หลีสัน พัน.พัฒนา 4 ทภ.4
46 1901500023591 ส.ท.ณัฐวุฒิ ธรรมเสโณ พัน.พัฒนา 4 ทภ.4
47 1839900449232 ส.ท.ไกรวิชญ์ พรหมณะ พัน.พัฒนา 4 ทภ.4
48 1909802429571 ส.ท.จิรายุ แก้วเป็นบุญ พัน.พัฒนา 4 ทภ.4
49 1929900402154 ส.ท.ศักด์ินรินทร์ เจือกโว้น พัน.พัฒนา 4 ทภ.4
50 1909801072440 ส.ท.พิสิษฐ์ ศรีเดชาสินธ์ุ พัน.พัฒนา 4 ทภ.4
51 3800900072854 ร.ท.สมพงษ์ ละวู่ พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ทภ.4ทภ.4
52 3560400085917 จ.ส.อ.อุดร บรรจง พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ทภ.4
53 1929900146662 จ.ส.อ.กฤษดา แคนยุกต์ พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ทภ.4
54 1939900011236 จ.ส.ต.อมฤต ม่วงทอง พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ทภ.4
55 1800600016537 ส.อ.ภานุวัฒน์ คณะหนู พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ทภ.4
56 1800901215971 ส.ท.ณัฐวรรธน์ หนูภัยยันต์ พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ทภ.4
57 1339900474126 ส.ท.ศักดา อินทปัญญา พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ทภ.4
58 3800900834339 พ.ท.สุรพัศ ทองเน้ือห้า บชร.4 ทภ.4ทภ.4
59 3801000167159 ร.อ.สมบูรณ์ สุดถนอม บชร.4 ทภ.4
60 3800400378164 ร.ต.วินัย ทองฉิม บชร.4 ทภ.4
61 1930300092857 ร.ต.วัชระ จันทร์แก้ว บชร.4 ทภ.4
62 3800900725203 จ.ส.อ.อนุชา ผิวนวล บชร.4 ทภ.4
63 1929900030451 จ.ส.อ.ภูวณัฏฐ์ ปาลวัฒน์ธีรกุล บชร.4 ทภ.4
64 1459900061548 จ.ส.อ.ชัยศักด์ิ พรรณขาม บชร.4 ทภ.4
65 1809900349386 จ.ส.อ.สราวุธ ใหมดี บชร.4 ทภ.4
66 3501100286594 จ.ส.ท.ชิษณุพงศ์ นรปัญญา บชร.4 ทภ.4
67 1809700118054 จ.ส.ต.พงศกร อินทนพ บชร.4 ทภ.4
68 1769900500450 ส.อ.จตุรงค์ ท้วมทรัพย์ บชร.4 ทภ.4
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69 1800400209471 ส.อ.อัครเดช ชูรอด บชร.4 ทภ.4
70 1920600100405 ส.ท.ศุภมิตร ทองแก้ว บชร.4 ทภ.4
71 1800300076585 ส.ต.อภิสิทธ์ิ ศรีดอกไม้ บชร.4 ทภ.4
72 1800500013013 จ.ส.อ.ไพศาล จินาภิรมย์ ศคบ.บชร.4 ทภ.4ทภ.4
73 1809800175939 ส.ต.นพณัฐ ช่อผูก ศคบ.บชร.4 ทภ.4
74 3860100774633 พ.ต.ชัยณรงค์ เพ็ชรสวี พัน.สบร.24 บชร.4 ทภ.4ทภ.4
75 3930500060513 ร.ท.สุรพล มีแก้ว พัน.สบร.24 บชร.4 ทภ.4
76 3930400078909 จ.ส.อ.จิตรสุภาพ เขียวจีน พัน.สบร.24 บชร.4 ทภ.4
77 1809900210761 จ.ส.อ.พิธาร วรรณพิบูลย์ พัน.สบร.24 บชร.4 ทภ.4
78 1800900010917 จ.ส.อ.อมร ศรีระษา พัน.สบร.24 บชร.4 ทภ.4
79 1920200001442 จ.ส.อ.สมรักษ์ ท้ิงเหม พัน.สบร.24 บชร.4 ทภ.4
80 1920100096832 จ.ส.อ.ศุภฤทธ์ิ พรมสังฆ์ พัน.สบร.24 บชร.4 ทภ.4
81 1809900323042 จ.ส.ต.กิตติวัฒน์ แสงแก้ว พัน.สบร.24 บชร.4 ทภ.4
82 1809900417241 จ.ส.ต.จาตุรนต์ แก้วเติมทอง พัน.สบร.24 บชร.4 ทภ.4
83 1929900182634 ส.อ.สิริพงษ์ ตันเจริญ พัน.สบร.24 บชร.4 ทภ.4
84 1929900478126 ส.อ.สสิพงษ์ คงผล พัน.สบร.24 บชร.4 ทภ.4
85 3800700159549 ร.อ.วิรวัฒน์ มากนวล พัน.ซบร.24 บชร.4 ทภ.4ทภ.4
86 3900100661625 ร.ต.พลวัฒน์ กมลเจริญ พัน.ซบร.24 บชร.4 ทภ.4
87 1931000012557 จ.ส.อ.วสันต์ เมืองชุม พัน.ซบร.24 บชร.4 ทภ.4
88 1910400057301 จ.ส.ท.อับดลฮานี ระสา พัน.ซบร.24 บชร.4 ทภ.4
89 1102001918442 ส.อ.ธาวิต ตุ้งซ่ี พัน.ซบร.24 บชร.4 ทภ.4
90 1840100403078 ส.อ. บวรศักด์ิ เครือง้าว พัน.ซบร.24 บชร.4 ทภ.4
91 1800300089741 ส.อ.ธณัฐ ชูกล่ิน พัน.ซบร.24 บชร.4 ทภ.4
92 1809900671407 ส.อ.อมรเทพ ช่วยกรด พัน.ซบร.24 บชร.4 ทภ.4
93 1839900396571 ส.อ.กฤตภาส ไชยทอง พัน.ซบร.24 บชร.4 ทภ.4
94 1801790000417 ส.ท.วิชัยยุธ แพ่งโยธา พัน.ซบร.24 บชร.4 ทภ.4
95 1800800236701 ส.ท.จักรกฤษณ์ มะยะเฉียว พัน.ซบร.24 บชร.4 ทภ.4
96 1909900414764 ส.ท.ธีรนัย ประสพสุข พัน.ซบร.24 บชร.4 ทภ.4
97 1800200066871 ส.ท.อมรเทพ ชูโชติ พัน.ซบร.24 บชร.4 ทภ.4
98 3800901084678 ร.ต.วิศชาติ มณีโชติ พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.4ทภ.4
99 3930500482302 จ.ส.อ.สมพร ชูเน่ือง พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.4

100 3920600669838 จ.ส.อ.เลอเกียรติ คีรีรักษ์ พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.4
101 3800901056844 จ.ส.อ.ยุทธิศักด์ิ จริตงาม พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.4
102 1929900517687 ส.อ.คณัฐพล หลงขาว พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.4
103 1801400126127 ส.อ.อภินันท์ ส้มแป้น พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.4
104 1100702366371 ส.อ.ปวรมณฑล ธนิศรานนท์ พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.4
105 1103703114719 ส.ต.ปิยะพงษ์ โพธิจามร พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.4
106 1809901059276 ส.ต.สิทธิชัย พรหมช่วย พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.4
107 3330700142233 ร.ท.มานพ พระจันทร์ตรา พัน.สห.41 ทภ.4ทภ.4
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108 3660700141251 จ.ส.อ.พงศ์ภวัน แจ้งแสง พัน.สห.41 ทภ.4
109 1361300070906 จ.ส.อ.อาทิตย์ เกิดมงคล พัน.สห.41 ทภ.4
110 1809900581025 ส.อ.ภานุกรณ์ นาคแก้ว พัน.สห.41 ทภ.4
111 1849900097921 ส.ท.พิทยาพล ด ารงชนกกุล พัน.สห.41 ทภ.4
112 1809700132511 ส.ท.หญิงพิมพ์ชณา แทนฟัก พัน.สห.41 ทภ.4
113 1809900653921 ส.ต.อรรณพ ผลรัตนไพบูลย์ พัน.สห.41 ทภ.4
114 3801300035231 พ.ต.โสภาส เด่นดวง ศฝ.นศท.มทบ.41 ทภ.4ทภ.4
115 2800600019461 จ.ส.อ.นครชน ปานนาค ศฝ.นศท.มทบ.41 ทภ.4
116 3809900563198 จ.ส.ท.วิทวัส จันทรอาภา ศฝ.นศท.มทบ.41 ทภ.4
117 1840100249591 ส.อ.หญิงวราภรณ์ เทพชู ศฝ.นศท.มทบ.41 ทภ.4
118 1949900252276 ส.อ.หญิงอังศิมา สินสมบูรณ์ ศฝ.นศท.มทบ.41 ทภ.4
119 4930500004417 พ.ต.สาโรจน์ พูลทอง กกพ.มทบ.42 ทภ.4ทภ.4
120 3930400026801 ร.ท.ทรงวิทย์ ชุมสงค์ กกพ.มทบ.42 ทภ.4
121 3810500025182 จ.ส.อ.สุริยา เวชสิทธ์ิ กกพ.มทบ.42 ทภ.4
122 4959900006601 จ.ส.อ.อุทัย ชูผล กกพ.มทบ.42 ทภ.4
123 5961100005792 จ.ส.อ.พงษ์พันธ์ รอดโพธ์ิทอง กกพ.มทบ.42 ทภ.4
124 3860400185820 จ.ส.อ.ศุภกฤษฎ์ิ บุญกาญจน์ กกพ.มทบ.42 ทภ.4
125 3901101115285 จ.ส.ต.ธนภู จิตร์ภักดี กกพ.มทบ.42 ทภ.4
126 1920600211231 ส.อ.พงศธร อ่อนทอง กกพ.มทบ.42 ทภ.4
127 1939900215265 ส.ท.หญิงภัทร์ธีรา จีนศรีคง กกพ.มทบ.42 ทภ.4
128 3900100361532 ร.อ.ธารา นิลปักษ์ พัน.มทบ.42 ทภ.4ทภ.4
129 1800700108514 ร.ต.วีรชัย คู่มณี พัน.มทบ.42 ทภ.4
130 1709900303921 จ.ส.อ.ปรวรรต ตุ้มสุวรรณ์ พัน.มทบ.42 ทภ.4
131 1909800551174 ส.ท.นพดล เทศกุล พัน.มทบ.42 ทภ.4
132 3801200311083 ร.อ.อุทัย ปรางอ่อน รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ทภ.4ทภ.4
133 1470400131263 ร.ต.นริศชัย นรสาร รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ทภ.4
134 3720200284060 จ.ส.อ.หญิงน้ าอ้อย เทพก าเนิด รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ทภ.4
135 1103700130322 ส.อ.ณัฐพล เกตุเวช์ช รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ทภ.4
136 3920100039380 พ.ต.เจตน์ มาศนุ้ย มทบ.43 ทภ.4ทภ.4
137 3800900996291 ร.อ.อนันต์ หนูในน้ า มทบ.43 ทภ.4
138 3900100020301 ร.ท.วีรภัทร โปด า มทบ.43 ทภ.4
139 3700500455137 ร.ต.สุญาสิทธ์ิ เข็มทรัพย์ มทบ.43 ทภ.4
140 4100100006070 จ.ส.อ.หญิงอรัญญา พันธ์ุเพียรธรรม มทบ.43 ทภ.4
141 1800700038770 จ.ส.อ.ศักดิเทพ คงแก้ว มทบ.43 ทภ.4
142 3800901083906 จ.ส.อ.กลยุทธ นุ่นจุ้ย มทบ.43 ทภ.4
143 1959900169751 ส.อ.หญิงยุวัลล์ฎา คูหามุข มทบ.43 ทภ.4
144 1809700135587 ส.อ.หญิงจารุวรรณ ชาฎา มทบ.43 ทภ.4
145 1809700280340 ส.ท.หญิงพัชราภรณ์ เกตุรัตน์ มทบ.43 ทภ.4
146 1959900355571 ส.ต.หญิงสุนิสา ยอดระบ า มทบ.43 ทภ.4
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147 1929900545028 ส.ต.หญิงวรรณิกา เสาวภาคย์ มทบ.43 ทภ.4
148 1800300059141 จ.ส.อ.อาริเยศร์ ผลลาภ มทบ.43 ทภ.4
149 1849900125593 ส.อ.ประกาศเกียรติ ศรีสุวรรณ มทบ.43 ทภ.4
150 1329900493520 ส.อ.ศักย์ศรณ์ ลีบุญ มทบ.43 ทภ.4
151 1929900597559 ส.ท.ภานุวัฒน์ รอดคืน มทบ.43 ทภ.4
152 1929900600819 ส.ท.ธนภัทร สุเหร็น มทบ.43 ทภ.4
153 5801400003982 จ.ส.อ.สุมนตรี บุญช่วย มทบ.43 ทภ.4
154 1801300253861 ส.ท.กฤษณะ พรหมจันทร์ มทบ.43 ทภ.4
155 1920300043791 ส.ท.หญิงพัชรี รักษ์ทอง มทบ.43 ทภ.4
156 3860100827061 พ.ท.วิมล อ าพันสุข มทบ.44 ทภ.4ทภ.4
157 3860100104085 พ.ต.ทนะ ปรีชาชน มทบ.44 ทภ.4
158 3860200377806 ร.อ.ด ารงค์ สังข์กล่ า มทบ.44 ทภ.4
159 3920600749092 ร.ท.หญิงประไพพรรณ ดาราวลี มทบ.44 ทภ.4
160 3900700048754 จ.ส.อ.สมชาย สุวรรณรัตน์ มทบ.44 ทภ.4
161 1869900055773 จ.ส.อ.หญิงหยาดพิรุณ นิรภัย มทบ.44 ทภ.4
162 1860700004735 จ.ส.ท.สุพจน์ ภู่ขันเงิน มทบ.44 ทภ.4
163 1840100282173 จ.ส.ต.อนุรักษ์ ศิลปี มทบ.44 ทภ.4
164 1869900233906 ส.อ.นิธินนทน์ ภิรมย์ศักด์ิ มทบ.44 ทภ.4
165 1869900017430 ส.อ.หญิงพัชราภรณ์ พัฒราช มทบ.44 ทภ.4
166 1860700123955 ส.อ.หญิงเจนจิรา เข่ืองแก้ว มทบ.44 ทภ.4
167 1860400078008 ส.ท.เฉลิมชัย สุวรรณยอด มทบ.44 ทภ.4
168 1103703404601 ส.ต.หญิงธนพร เสพสุข มทบ.44 ทภ.4
169 1800300050217 ร.อ.หญิงกัลยา พิธีการ มทบ.45 ทภ.4ทภ.4
170 1101401292914 ร.ท.หญิงณัฏฐ์ชัชจิรา เกิดสมบูรณ์ มทบ.45 ทภ.4
171 5160100083943 ร.ท.ชัยพงษ์ ชมนิสัย มทบ.45 ทภ.4
172 1969900205529 ร.ท.หญิงวิลาสินี สีจันทร์ มทบ.45 ทภ.4
173 3800300228217 ร.ท.สมเดช ศรีกาญจน์ มทบ.45 ทภ.4
174 1860400017921 ร.ท.ศุภวัฒน์ พรหมสวัสด์ิ มทบ.45 ทภ.4
175 1560300037388 ร.ท.สิทธิพงษ์ วงศ์ขุนทอง มทบ.45 ทภ.4
176 3860100556814 ร.ต.วินัย สังขเวชยาคม มทบ.45 ทภ.4
177 1849900002220 จ.ส.อ.อนุวัฒน์ เมืองแดง มทบ.45 ทภ.4
178 3840100217459 จ.ส.อ.เกษม สมบูรณ์ มทบ.45 ทภ.4
179 3869900023169 จ.ส.อ.ณพงศ์ ศิลปไชย มทบ.45 ทภ.4
180 1820700003640 จ.ส.อ.ศรายุทธ ชัยนาคิน มทบ.45 ทภ.4
181 1841500002616 จ.ส.อ.ธีรวัฒน์ บัวแย้ม มทบ.45 ทภ.4
182 1840200027213 จ.ส.อ.อรรถพล หีตพัฒน์ มทบ.45 ทภ.4
183 1929700008738 จ.ส.อ.อธิวัฒน์ ร่มแก้ว มทบ.45 ทภ.4
184 1102001415556 จ.ส.ต.จามิกร นาคทน มทบ.45 ทภ.4
185 1840100014276 จ.ส.ต.รณกร นุ้ยเนียม มทบ.45 ทภ.4



ล ำดับ
หมำยเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย

ห
น่
ว

นขต.ทบ.

186 1869900176309 ส.อ.จิรศักด์ิ ถนนแก้ว มทบ.45 ทภ.4
187 1849900155573 ส.อ.ปวีณ กล่อมสุวรรณ มทบ.45 ทภ.4
188 1840100213198 ส.อ.สาโรจน์ อินทพัฒน์ มทบ.45 ทภ.4
189 1640100129351 ส.อ.หญิงชนิกรรดา คงอินทร์ มทบ.45 ทภ.4
190 1801400139181 ส.ท.หญิงก่ิงกาญจน์ รุ่งวงศ์ มทบ.45 ทภ.4
191 1809901019096 พล.อส.ศักด์ิชัย มาลาเวช มทบ.45 ทภ.4
192 3120200304007 พ.อ.ณัฏฐ์พัชร์ สทิสินทร์ มทบ.46 ทภ.4ทภ.4
193 3200900316236 พ.ท.ภูมิ พิทักษ์พงษ์ไพศาล มทบ.46 ทภ.4
194 3950600374081 จ.ส.อ.อาซิ ลาเต๊ะ มทบ.46 ทภ.4
195 3940900311513 จ.ส.อ.จักรกฤษณ์ คันธชาติกุล มทบ.46 ทภ.4
196 3941000335174 จ.ส.อ.ธวัชชัย ไชยแสงศรี มทบ.46 ทภ.4
197 3960800091121 ส.อ.หญิงโนรีซา ด๊ะหยี มทบ.46 ทภ.4
198 1909800539514 ส.อ.สุทัศน์ แก้วชูช่ืน มทบ.46 ทภ.4
199 1949900022173 ส.อ.พงศ์ธร พรหมพุฒ มทบ.46 ทภ.4
200 1730200226896 ส.ท.สามารถ ทองดอนจุย มทบ.46 ทภ.4
201 1801300160323 พล.อส.เอกพงศ์ ทองขาว มทบ.46 ทภ.4
202 3341900865060 พ.ต.กิตต์ิธเนศ อัครนิธิเสรีกุล รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ทภ.4ทภ.4
203 1200100298857 ร.ต.ทรงกิต เช้ือเกตุ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ทภ.4
204 3961100112266 จ.ส.อ.(พ)วีระยุทธ พิมเสน รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ทภ.4
205 1949900075447 จ.ส.ท.หญิงจรรยา กอพูนพัฒน์ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ทภ.4
206 1960900032561 ส.ท.หญิงอนิตา มะสามัน รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ทภ.4
207 1900900084235 ส.อ.ส.อ.ปัญญา คังคะมะโน พล.พัฒนา 4 ทภ.4ทภ.4
208 1929900448316 ส.อ.ปฏิภาณ คงแป้น พล.พัฒนา 4 ทภ.4
209 1959900390148 ส.ท.ส.ท.นพเดช เขียวจักร์ พล.พัฒนา 4 ทภ.4
210 1909800784985 ส.ท.ส.ท.ฉัตรชัย แซ่อ่ึง พล.พัฒนา 4 ทภ.4
211 1869900310641 ส.ท.ส.ท.ปกรณ์ บุญพัตร พล.พัฒนา 4 ทภ.4
212 1909900330765 ส.ต.กิตติ แผ่ผล พล.พัฒนา 4 ทภ.4
213 2810500021081 ส.ต.เอกชัย คงเรือง พล.พัฒนา 4 ทภ.4
214 3800100838381 ร.ท.หญิงประสพพร มณฑา มทบ.41 ทภ.4
215 3800800471803 ร.ต.กิตติสันต์ ขนาบแก้ว มทบ.41 ทภ.4
216 5801300022233 จ.ส.อ.เกรียงไกร ทิพย์ยอดศรี มทบ.41 ทภ.4
217 1809900535473 จ.ส.ท.ปรวิทย์ หมุดหละ มทบ.41 ทภ.4
218 1809900296410 ส.อ.กิตติศักด์ิ มุสิเกิด มทบ.41 ทภ.4
219 1929900214366 ส.อ.บัณฑิต พลหลา มทบ.41 ทภ.4
220 1809800119591 ส.อ.สิรวิชญ์ ฤกษ์เมือง มทบ.41 ทภ.4
221 1809900190247 ส.ต.หญิงวรรณพร อนันตวงศ์ มทบ.41 ทภ.4
222 5800100061366 ส.ต.หญิงชุลีพร ค าฟู มทบ.41 ทภ.4
223 3930500546394 ร.ท.จตุพล เพ็งด้วง ศฝ.นศท.มทบ.42 ทภ.4ทภ.4
224 3950100613728 ร.ต.ราเมศร์ เพชรวิชิต ศฝ.นศท.มทบ.42 ทภ.4
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225 1959900021789 จ.ส.อ.ภูวนาท พุดประกอบ ศฝ.นศท.มทบ.42 ทภ.4
226 3770200287310 จ.ส.อ.ธนกิจ ไทรทองค า ศฝ.นศท.มทบ.42 ทภ.4
227 1920600238997 ส.อ.อิสระ อนุกูล ศฝ.นศท.มทบ.42 ทภ.4
228 3900500073216 ส.อ.หญิงใบดีน๊ะ จันอิ ศฝ.นศท.มทบ.42 ทภ.4
229 1910600072347 ส.อ.หญิงผกาวลี กาญจนพรหม ศฝ.นศท.มทบ.42 ทภ.4
230 1940200065980 ส.อ.หญิงวิมล คงสมบัติ ศฝ.นศท.มทบ.42 ทภ.4
231 3940800009769 ส.อ.หญิงรัตนา สวนแดง ศฝ.นศท.มทบ.42 ทภ.4
232 1800400179068 ส.ต.หญิงอังคณา บุญชู มทบ.44 ทภ.4
233 3909900367061 ร.ต.หญิง วรวรรณ สังข์แจ้ง หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.46ทภ.4ทภ.4
234 1949900165187 จ.ส.ท.หญิง แพรหยก วรเดช หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.46ทภ.4
235 1959900067606 จ.ส.อ.หญิงนริษา โจโฉ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.46ทภ.4
236 3900700627941 ร.อ.สมเกียรต์ิ หมุกรอด ม.พัน.16 พล.ร.5 ทภ.4ทภ.4
237 1809900284772 ร.ต.ชัชชัย สุขขะ ม.พัน.16 พล.ร.5 ทภ.4
238 1929900171021 จ.ส.ท.วัชระ สุวรรณมานพ ม.พัน.16 พล.ร.5 ทภ.4
239 1671000049682 จ.ส.ต.ชัยญา ประยุเนต ม.พัน.16 พล.ร.5 ทภ.4
240 1920600222292 ส.อ.สุริยะชัฎ เล่งล้วน ม.พัน.16 พล.ร.5 ทภ.4
241 1509901473067 ส.อ.ณัฐพงศ์ ป่ินทอง ม.พัน.16 พล.ร.5 ทภ.4
242 1929900540204 ส.อ.นัฎกานต์ สมาธิ ม.พัน.16 พล.ร.5 ทภ.4
243 1909800695494 ส.ท.ถิรวัฒน์ บุญรังษี ม.พัน.16 พล.ร.5 ทภ.4
244 1959900409361 ส.ท.อดิรุจ ทองแก้ว ม.พัน.16 พล.ร.5 ทภ.4
245 1330400146415 ร.ต.อนันต์ ศรีวินัย พัน.สร.๕ พล.ร.๕ ทภ.4ทภ.4
246 1840100376038 จ.ส.ท.ฮาริส พรชัย พัน.สร.๕ พล.ร.๕ ทภ.4
247 1301000082429 จ.ส.ต.ศราวุฒิ ปล่ังกลาง พัน.สร.๕ พล.ร.๕ ทภ.4
248 1959900195078 จ.ส.ต.ยศธร เปรมปรีด์ิ พัน.สร.๕ พล.ร.๕ ทภ.4
249 1801700091531 ส.ต.เตมีย์ อ่อนแก้ว พัน.สร.๕ พล.ร.๕ ทภ.4
250 3301700733852 ร.ท. คุณากร แย้มศรี ป.5 ทภ.4ทภ.4
251 3801200591337 จ.ส.อ. เกรียงไกร อินทร์จันทร์ ป.5 ทภ.4
252 1800400181992 จ.ส.อ. อรรถกรณ์ ไกรภูมิ ป.5 ทภ.4
253 1801300254611 ส.อ. พศวัต กล่ันสุวรรณ ป.5 ทภ.4
254 1819900212771 ส.ต. เศวตชัย ชูทอง ป.5 ทภ.4
255 3800100397783 ร.อ. พีรพงศ์ ค าทอง ร.5 ทภ.4ทภ.4
256 1550900051985 ร.ท. พรสันต์ ภิมาล ร.5 ทภ.4
257 3930100084059 จ.ส.อ. จรัล ทองสม ร.5 ทภ.4
258 3959900150038 จ.ส.อ. ปกครอง ตันเปรมวงศ์ ร.5 ทภ.4
259 1900900090642 จ.ส.อ.สรศักด์ิ โกญจา ร.5 ทภ.4
260 1959900310501 จ.ส.อ.สรายุทธ แก้วมลทิน ร.5 ทภ.4
261 1900400044781 จ.ส.ต.ประนอม ทองแก้ว ร.5 ทภ.4
262 1959900568702 ส.ท.จตุรภัทร สาอุ ร.5 ทภ.4
263 1909801122811 ส.ต.โรซาดีย์ ฝายเส็ม ร.5 ทภ.4
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264 3800200048811 ร.อ. เพียรศรี อร่ามโชติ ร.5 พัน 1 พล.ร.5 ทภ.4ทภ.4
265 5900199006477 ร.ท. ประกอบ จันทร์สุวรรณ ร.5 พัน 1 พล.ร.5 ทภ.4
266 3860400397029 จ.ส.อ.ธ ารงค์ศักด์ิ ชูวุฒิยานนท์ ร.5 พัน 1 พล.ร.5 ทภ.4
267 3900900279873 จ.ส.อ.ฤทธิพงค์ สุวรรณมณี ร.5 พัน 1 พล.ร.5 ทภ.4
268 1909700046061 จ.ส.อ.ชิณณวรรธน์ แก้วเดิม ร.5 พัน 1 พล.ร.5 ทภ.4
269 1909700046371 จ.ส.อ.นฤดล ปัตตานี ร.5 พัน 1 พล.ร.5 ทภ.4
270 1909900305086 จ.ส.ต.ภิญโญ เพชรชนะเลิศ ร.5 พัน 1 พล.ร.5 ทภ.4
271 1800800140291 ส.อ.ปิยะพงศ์ จันทร์แจ่ม ร.5 พัน 1 พล.ร.5 ทภ.4
272 1909802195251 ส.ท.วัตรพล วงษ์รุ่งเรือง ร.5 พัน 1 พล.ร.5 ทภ.4
273 1900200078020 ส.ท.ณัฐชนน จิตรณรงค์ ร.5 พัน 1 พล.ร.5 ทภ.4
274 3900101080015 ร.ท.จารึก เพชรรัตน์ ร.5 พัน 2 พล.ร.5 ทภ.4ทภ.4
275 3930100697166 จ.ส.อ.องอาจ จันทรัตน์ ร.5 พัน 2 พล.ร.5 ทภ.4
276 1801100044303 จ.ส.อ.ประดิษฐ์ ม่ันคง ร.5 พัน 2 พล.ร.5 ทภ.4
277 3800100226822 จ.ส.อ.เกียรติศักด์ิ มณีพงศ์ ร.5 พัน 2 พล.ร.5 ทภ.4
278 1920100142991 จ.ส.ต.วันชัย หยู่เก้ียง ร.5 พัน 2 พล.ร.5 ทภ.4
279 1919900178025 ส.อ.ฮาดิษ บ่าวเตบ ร.5 พัน 2 พล.ร.5 ทภ.4
280 3800800608205 ร.อ. ณัฏฐพล ร่ืนรส ร.15 พัน 1 ทภ.4ทภ.4
281 3810400286821 ร.ท.ชรินทร์ หิรัญวงษ์ ร.15 พัน 1 ทภ.4
282 1841600020926 จ.ส.อ.สรพงษ์ ทองด้วง ร.15 พัน 1 ทภ.4
283 1801300141663 จ.ส.อ.อนุชิต พูลวงค์ ร.15 พัน 1 ทภ.4
284 5500690000860 จ.ส.อ.ชนธัญ สุวรรณ์ ร.15 พัน 1 ทภ.4
285 1939900008413 จ.ส.อ.วิทยา รัตนชุม ร.15 พัน 1 ทภ.4
286 3810100678812 ส.อ.ธนกฤต วิภัคเมธีกุล ร.15 พัน 1 ทภ.4
287 1929900493257 ส.ท.ธัญพิสิทธ์ิ คงมีสุข ร.15 พัน 1 ทภ.4
288 1801100150928 ส.ท.ธีรวัฒน์ ไม้แก้ว ร.15 พัน 1 ทภ.4
289 1100600383382 ส.ท.ณัฐนนท์ สืบสังข์ ร.15 พัน 1 ทภ.4
290 1809900535163 ส.ต.ธนกร ทองสีนุช ร.15 พัน 1 ทภ.4
291 1920200036378 ร.ท.ดนุพล แหมะหวัง ร.15 พัน 2 ทภ.4ทภ.4
292 3800300096299 จ.ส.อ.ยุทธภูมิ ผสารพจน์ ร.15 พัน 2 ทภ.4
293 1100701580876 จ.ส.อ.ธเนศร์ คันธรักษ์ ร.15 พัน 2 ทภ.4
294 1801200091753 จ.ส.อ.เอกรินทร์ บินวาฮับ ร.15 พัน 2 ทภ.4
295 1809800081977 จ.ส.อ.สนธยา จันทร์แก้ว ร.15 พัน 2 ทภ.4
296 1809900361068 จ.ส.อ.สันติพัฒน์ ประภัสสรวัฒนา ร.15 พัน 2 ทภ.4
297 1801400211451 ส.อ.วิทวัส ชูแก้ว ร.15 พัน 2 ทภ.4
298 1841500137708 ส.อ.ศักรินทร์ นนทศักด์ิ ร.15 พัน 2 ทภ.4
299 1800801356742 ส.ท.ธนชิต บวรสุวรรณ ร.15 พัน 2 ทภ.4
300 3840800150101 ร.อ.พูลสุข ชูพร้อม ร.15 พัน 4 ทภ.4ทภ.4
301 3920100528801 จ.ส.อ.พุฒิพงศ์ โพชสาลี ร.15 พัน 4 ทภ.4
302 1969900020936 จ.ส.อ.วัชรันดร์ ศรีเกรียน ร.15 พัน 4 ทภ.4
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303 1930500088071 จ.ส.อ.มนตรี เส้งเอียด ร.15 พัน 4 ทภ.4
304 1920600096599 ส.อ.จิรายุทธ รองวัง ร.15 พัน 4 ทภ.4
305 1901400016169 ส.ท.อาซาน หมัดอะด้ า ร.15 พัน 4 ทภ.4
306 1929900660463 ส.ท.ธนธัส ชาติกุล ร.15 พัน 4 ทภ.4
307 3840900102354 ร.อ. ศราวุธ จรจรัส ร.25 ทภ.4ทภ.4
308 1809900214031 จ.ส.อ.อภิศักด์ิ ด่านประสิทธ์ิ ร.25 ทภ.4
309 1809900376286 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ ริยาพันธ์ ร.25 ทภ.4
310 180110089188 จ.ส.ท. สุเมธ ขวัญเมือง ร.25 ทภ.4
311 3920200150509 จ.ส.ต.วิษณุ หลงสะ ร.25 ทภ.4
312 1840100418016 ส.อ. ญัฐพล เดชมณี ร.25 ทภ.4
313 1840100449698 ส.ท. ทวีวุฒิ ไตรพรชัยกิจ ร.25 ทภ.4
314 3901000506564 ร.อ.ปวีธณัฐฏ์ จันทร์แก้ว ร.25 พัน.2 ทภ.4
315 3841700306852 ร.อ. ชูเกียรติ กลางณรงค์ ร.25 พัน.3 ทภ.4ทภ.4
316 1910600068129 จ.ส.อ.สิทธิชัย ทองแดง ร.25 พัน.3 ทภ.4
317 1770300056011 จ.ส.อ.อนุลักษณ์ ทับแก้ว ร.25 พัน.3 ทภ.4
318 1849800099914 ส.อ.วรนันท์ ชุ่มแก้ว ร.25 พัน.3 ทภ.4
319 1841100036220 ส.ท.ภาณุพงศ์ นิลแสง ร.25 พัน.3 ทภ.4
320 1809700281184 ส.ต.นิพิฐพนธ์ จันทร์อุดม ร.25 พัน.3 ทภ.4
321 3801600171513 ร.อ.พิเชษฐ์ ถาวรนุรักษ์ ช.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4ทภ.4
322 1809900141769 ร.ต.พรพิพัฒน์ ไทยถานันดร์ ช.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
323 1841600021957 จ.ส.อ.วิชัย เขียวสวัสด์ิ ช.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
324 1800400121779 จ.ส.อ.สรายุทธ เสนามิตร ช.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
325 1909900065468 จ.ส.อ.อนุชิต แก้วสุกใส ช.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
326 1809800098080 จ.ส.อ.โชติวัฒน์ ซ้วนล่ิม ช.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
327 1800400170664 จ.ส.ท.กิตติเบศร์ คล้ิงคล้าย ช.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
328 1809900802633 ส.อ.อภิรัตน์ สัตย์นาโค ช.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
329 1920500088900 ส.อ.บูรณ์พิภพ พงษ์แพทย์ ช.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
330 1849801174588 ส.อ.ศุภวัฒน์ เกษเพชร ช.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
331 1849900261357 ส.ท.ศุภกานต์ พรหมอุบล ช.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.4
332 1749900042184 ร.ท.พิษณุ ชุ่มเพ้ียน ร.151 พัน 2 ทภ.4ทภ.4
333 1240800004597 จ.ส.อ.ยศ สับผาง ร.151 พัน 2 ทภ.4
334 1409900563471 จ.ส.อ.อภิศักด์ิ มูลลา ร.151 พัน 2 ทภ.4
335 1509901359311 ส.อ.นรินทร์ กันทะวงค์ ร.151 พัน 2 ทภ.4
336 1959900235371 ส.อ.สุทธิพงศ์ จันทอง ร.151 พัน 2 ทภ.4
337 1939900177029 ส.ท.เมธี วัฒนะ ร.151 พัน 2 ทภ.4
338 5760600018576 ร.อ.ณรงค์ ขวงพร ร.151 พัน 3 ทภ.4ทภ.4
339 3489900158611 ร.ท.เช่ียวชาญ สุทธิบริบาล ร.151 พัน 3 ทภ.4
340 5361000054924 จ.ส.อ.ศราญ สิทธิสมาน ร.151 พัน 3 ทภ.4
341 3160100059001 จ.ส.อ.ภูริต หอมขจร ร.151 พัน 3 ทภ.4



ล ำดับ
หมำยเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย

ห
น่
ว

นขต.ทบ.

342 1710500153754 ส.อ.อ านาจ สวัสด์ิน า ร.151 พัน 3 ทภ.4
343 1459900325928 ส.อ.อภิสิทธ์ิ ผดุงลม ร.151 พัน 3 ทภ.4
344 1409901481362 ส.อ.อดิศร กุดก้ี ร.151 พัน 3 ทภ.4
345 1800900006961 ร.ต.พรชัย จันทร์ส่องแสง ร.152 พัน.1 ทภ.4
346 1329900012378 จ.ส.อ.วีรพร พุ่มพา พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ทภ.4
347 3160100046952 พ.ท.พงศ์พันธ์ พิมพ์ทอง พล.พัฒนา 4 ทภ.4
348 1801300042797 ร.ท.ศราวุธ สีหะรัตน์ พล.พัฒนา 4 ทภ.4
349 3900900084894 ร.ต.กฤตคุณ นิติธรเมธา พล.พัฒนา 4 ทภ.4
350 3900200448184 จ.ส.อ.พรชัย อัตตะ พล.พัฒนา 4 ทภ.4
351 1849900083262 จ.ส.อ.กิตติธัช พ่ึงตัว พล.พัฒนา 4 ทภ.4
352 1909800152547 จ.ส.อ.อัตรเดช เล่ือมใส พล.พัฒนา 4 ทภ.4
353 3560100589651 ร.อ.ไกรฤทธ์ิ ดูแก้ว ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ทภ.4ทภ.4
354 1320200021121 ร.ท.วิษณุ นามบุตร ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ทภ.4
355 1930300007809 จ.ส.อ.สวัสด์ิ ด้วงมา ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ทภ.4
356 1939900261968 จ.ส.ต.กรกช เมืองสง ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ทภ.4
357 1709900886897 จ.ส.ต.คฑายุทธ เรียบเรียง ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ทภ.4
358 1103700685243 ส.อ.สืบสกุล จิตรประไพ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ทภ.4
359 1939900161891 ส.อ.ศรัณย์ ทองสลับ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ทภ.4
360 1939900354320 ส.อ.กรชกาย อินทร์นิพัฒน์ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ทภ.4
361 1750300061309 ส.อ.ธนวัฒน์ ปานนาค ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ทภ.4
362 1929900704746 ส.ท.สิรวิชญ์ จันทร์เกษม ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ทภ.4
363 1939900247060 ส.ท.จตุรงค์ คงทอง ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ทภ.4
364 3350600094377 พ.อ.พูลสิทธ์ิ สายรัตน์ กพ.ทบ. กพ.ทบ.กพ.ทบ.
365 3120200174791 ร.อ.วิโรจน์ ไม้สุวรรณ กพ.ทบ. กพ.ทบ.
366 3309901285064 ร.ต.สุรสิทธ์ิ เจริญทนัง กพ.ทบ. กพ.ทบ.
367 1100700950394 ร.ท.หญิง พรพรรณ สิงหรัตน์ กพ.ทบ. กพ.ทบ.
368 1150100051127 ร.ต.หญิง อรวรรณ เพ็งใย กพ.ทบ. กพ.ทบ.
369 1529900105919 ส.ท.หญิง จริยา ปิลาเป็ง กพ.ทบ. กพ.ทบ.
370 1100800511406 ส.ท.หญิง ภัททิยา ประณีตทอง กพ.ทบ. กพ.ทบ.
371 1739900291176 ส.อ.หญิง สุภชัญญา คงย่ิง กพ.ทบ. กพ.ทบ.



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

1 ***************** พ.อ.นคร พูลคุ้ม ทภ.3 ทภ.3
2 3670300316045 พ.อ.วุทธิพัฒน์ ปรัชญ์ฐากรณ์ ทภ.3 ทภ.3
3 3410101874317 พ.อ.อดิเรก ศรีอ าไพวราภรณ์ ทภ.3 ทภ.3
4 1659900110318 พ.ท.ปฐมพล จันทร์เมือง ทภ.3 ทภ.3
5 3570800186443 พ.ท.วรปรัชญ์ กาศสกุล ทภ.3 ทภ.3
6 3670400529580 พ.ท.อัศวพงศ์ สิงห์รักษ์ ทภ.3 ทภ.3
7 1509900135745 พ.ท.วัชรพล แก้วปัญญา ทภ.3 ทภ.3
8 3650100545750 พ.ท.หญิง จิตลาวัณย์ ระวีศรี ทภ.3 ทภ.3
9 3100601901472 พ.ท.หญิง ฉัตรวิภา สาตราวุธ ทภ.3 ทภ.3

10 1609900019329 พ.ต.ชัฎสุ สุธาพจน์ ทภ.3 ทภ.3
11 1529900072204 พ.ต.ธนพล อุทิตสาร ทภ.3 ทภ.3
12 3501300560312 พ.ต.จอม อุดมดี ทภ.3 ทภ.3
13 3650100648435 ร.อ.ชาญณรงค์ พูลเกษร ทภ.3 ทภ.3
14 3540100140475 ร.อ.ขวัญชาติ กรุงศรี ทภ.3 ทภ.3
15 3609900620541 ร.อ.ธรัช ส่องพราย ทภ.3 ทภ.3
16 3650101152743 ร.ท.เอนก อยู่รอด ทภ.3 ทภ.3
17 3650101058631 ร.ท.ชัยณรงค์ ล้ินจ่ีขาว ทภ.3 ทภ.3
18 3650101159951 ร.ท.ชัชชัย พุ่มโพธ์ิ ทภ.3 ทภ.3
19 3650100439305 ร.ท.หญิง สุภาพร ทาโส ทภ.3 ทภ.3
20 1650600072625 ร.ท. สราวุธ นุ่มจันทร์ ทภ.3 ทภ.3
21 3650100929582 ร.ท.จักราวุธ โตศรี ทภ.3 ทภ.3
22 3640900252315 ร.ต.วิชัย ต๊ิบปินวงค์ ทภ.3 ทภ.3
23 3530100112293 ร.อ.เลิศศักด์ิ ขันทอง ฝทพ.ศปก.ทภ.3 ทภ.3
24 3650100139891 ร.อ. ธวัชชัย ช้างรบ กรม ทพ.31 ทภ.3
25 1100500376210 ร.ท. โชติอนันต์ สุขเกษม กรม ทพ.31 ทภ.3
26 3629900066102 ร.ต. นิทัศน์ สิงห์คราม กรม ทพ.31 ทภ.3
27 3540100370110 พ.ต.สุรินทร์ สติม่ัน กรม ทพ.32 ทภ.3
28 3440900512041 ร.ท. สยาม มูลทรา กรม ทพ.33 ทภ.3
29 1700400191905 ร.ต. สุนทร ปฐมชัยรุ่งเรือง กรม ทพ.33 ทภ.3
30 1800700162926 ร.ท. ไกรวิชญ์ ขุนน้อย กรม ทพ.35 ทภ.3
31 3560600250300 ร.ต. ฐกร ยมสุขุมประภา กรม ทพ.35 ทภ.3
32 4609900003729 ร.ท. อัษฎาวุธ สุขไสย กรม ทพ.36 ทภ.3
33 3580400140861 ร.ต. อัมรินทร์ จ าปา กรม ทพ.36 ทภ.3
34 3650800061895 ร.ท. ประจักษ์ จ่างสะเดา ส.พัน.23 ทภ.3 ทภ.3
35 1320800067202 ร.ต.กฤตยศ กะการดี ร้อย.ฝรพ.3 ทภ.3
36 3550500535442 ร.ต.ประเทือง ไชยบุญเรือง ร้อย.ฝรพ.3 ทภ.3
37 4650100010609 พ.ต.นครินทร์ เครือรัตน์ ทน.3 ทภ.3

สอบวันท่ี 3 พ.ค. 65 รอบท่ี 1 เวลำ 0830-1030 (รวม 2 ช่ัวโมง)

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนก ำลังพล คร้ังท่ี 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2565



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

38 3560700299041 ร.ต.ธนกฤต ปารัตน์ ทน.3 ทภ.3
39 5650600025701 พ.ท. ส าราญ ร่ืนอุรา บชร.3 ทภ.3
40 3660700070027 ร.อ. ยุทธชัย เดชบุญ บชร.3 ทภ.3
41 1659900362431 ร.ท. สาโรช ชูจิตร บชร.3 ทภ.3
42 3650100023991 ร.อ.สรพิสิษฐ์ เช่ียววิจิตร ศคบ.บชร.3 ทภ.3
43 3640700370438 ร.ท. ธเนศ จงจ า พัน.สบร.23 บชร.3 ทภ.3
44 3650300024745 ร.ท.วิทยา จันทอง พัน.ซบร.23 บชร.3 ทภ.3
45 3650100063356 ร.ต.บุญเลิศ หมีนาค พัน.ซบร.23 บชร.3 ทภ.3
46 3550600314812 ร.อ.สุเมศ สุทธิแสน พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
47 1250100141605 ร.ท.บวร โชติช่วง พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
48 3659900283146 ร.ท. พงศ์พิสุทธ์ิ พลบ ารุง พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ทภ.3
49 3349900527048 ร.ท.นพดล โคตรสมบัติ พัน.สร.23 บชร.3 ทภ.3
50 3640600689271 ร.อ. สวน เกิดทอง มทบ.31 ทภ.3
51 1659900297345 ร.อ.หญิง พินิจนันท์ จันทร์มณี มทบ.31 ทภ.3
52 3609900936514 ร.ท. ถิรวัฒน์ เทอดเทียนวงษ์ มทบ.31 ทภ.3
53 3570400346605 พ.ต.หญิง ศรัณย์พร เภารัตน์ รพ.ค่ายจิรประวัติ ทภ.3
54 3600400572744 ร.ท. อาทิตย์ ทองบุญ รพ.ค่ายจิรประวัติ ทภ.3
55 3630100240258 ร.ท. สมรักษ์ ม่วงแก้ว รพ.ค่ายจิรประวัติ ทภ.3
56 3609800081037 พ.ท. สังวาลย์ เนรมิตร ศฝ.นศท.มทบ.31 ทภ.3
57 5600490010437 ร.อ. หญิง ปรียา พันธ์วงศ์ ศฝ.นศท.มทบ.31 ทภ.3
58 1660600010671 ร.ท. อาทิตย์ แช่มช่ืน ศฝ.นศท.มทบ.31 ทภ.3
59 3520101264089 พ.อ.พีรยศ กิตติโสภณ มทบ.32 ทภ.3
60 3550100579256 พ.ท.อุดร วงค์สวัสด์ิ มทบ.32 ทภ.3
61 3520101201419 ร.ท. พิเชฐ ร้อยสอน มทบ.32 ทภ.3
62 3521000244695 ร.ต. อาจหาญ สุขป้อ มทบ.32 ทภ.3
63 3560300195681 พ.ท.สมเพชร แสงศรีจันทร์ รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ทภ.3
64 3560100477046 ร.อ.เด่นชัย ชวนมา รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ทภ.3
65 5570400063324 ร.ท.รัชชานนท์ ช่างปัด รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ทภ.3
66 3529900349644 ร.ต.จักรพรรณ์ ทิพย์เลิศ รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ทภ.3
67 3311300273200 พ.ต.ศิริ อัครสิรภัทร ศฝ.นศท.มทบ.32 ทภ.3
68 3501500128163 พ.อ.ธีรยุทธ ล่ิมอรุณ มทบ.33 ทภ.3
69 3770600470880 พ.ท. สมศาสตร์ เครือนวล มทบ.33 ทภ.3
70 3500200765132 ร.อ. กฤษดา แก้วสมวาง มทบ.33 ทภ.3
71 1570190004014 ร.อ. เกรียงไกร ใหม่วงค์ มทบ.33 ทภ.3
72 3540100905285 พ.ต.หญิง โสภา บุญชุม รพ.ค่ายกาวิละ ทภ.3
73 3560600394042 พ.ต.หญิง แสงเทียน นิลพัฒนางกูร รพ.ค่ายกาวิละ ทภ.3
74 3400800078331 ร.อ. รังสรรค์ ปัดลี ศฝ.นศท.มทบ.33 ทภ.3
75 1509900241065 ร.ท.ปรีดี วังจินา ศฝ.นศท.มทบ.33 ทภ.3
76 3160101785830 ร.ต.บัญชา อินทะราชา ศฝ.นศท.มทบ.33 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

77 3560200195816 พ.ต.ทิพดล ตาค า มทบ.34 ทภ.3
78 3570700620265 ร.ท.ทวี คีลาวงค์ รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ทภ.3
79 3110300620822 ร.ท.สุวิวัฒน์ น้อยศิริ รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ทภ.3
80 1301700050988 ร.ท.ปรีชา แข็งขัน นฝ.นศท.มทบ.34 ทภ.3
81 1100600152496 ร.ท.วิมลเดช รักสกุล นฝ.นศท.มทบ.34 ทภ.3
82 3650101052617 พ.อ. รพินทร์ ร่ ารวย มทบ.35 ทภ.3
83 3530800108264 พ.ท. สมศักด์ิ เพ็งเปล่ียน มทบ.35 ทภ.3
84 3660600266213 พ.ต. สมบัติ สอาดอ่ า มทบ.35 ทภ.3
85 1101401646872 ร.ต.ปราบ เกตุโต รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ทภ.3
86 1101400081731 ร.อ.ณัฐพันธ์ ค าแพทย์ นฝ.นศท.มทบ.35 ทภ.3
87 5670100020939 พ.ท.อ านวย ทิมจ้อย มทบ.36 ทภ.3
88 3670100773353 ร.อ.สนุก แผลงดี มทบ.36 ทภ.3
89 1670500258638 ร.ท.หญิง รัชนีกรณ์ มุสิกานิลท์ มทบ.36 ทภ.3
90 5670190013881 ร.อ.ไพวรรณ์ ป้านตัน รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ทภ.3
91 3400900145243 ร.อ.สมทรง แก้วใส นฝ.นศท.มทบ.36 ทภ.3
92 3670501072780 ร.ต.บุญช่วย รินลา นฝ.นศท.มทบ.36 ทภ.3
93 3700400439954 พ.อ. รัตนสิทธ์ิ แจ่มรัตนกุล มทบ.37 ทภ.3
94 3570100678963 พ.ท. ลาภิศ ประสาทเขตต์การ มทบ.37 ทภ.3
95 3520300275111 ร.ต. วชิรศักด์ิ ตันชัยสิริมณีกุล มทบ.37 ทภ.3
96 1739900024071 ร.ต. วัชรเวศ ตุ่มพลอย มทบ.37 ทภ.3
97 3570700699023 ร.อ. ณัฐชนนท์ ปงกันค า รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ทภ.3
98 3100203099196 ร.ต.หญิง แสงรวี รูปะวิเชตร์ นฝ.นศท.มทบ.37 ทภ.3
99 3550600148076 ร.ท.สมบัติ โลราช มทบ.38 ทภ.3

100 3169900311870 ร.ท.พิเชษฐ์ น้ าดอกไม้ มทบ.38 ทภ.3
101 3410900110997 ร.อ. รัศมี ฤทธ์ิมหา รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ทภ.3
102 3550900132345 พ.ต.นิรพล สุทธิ นฝ.นศท.มทบ.38 ทภ.3
103 3550300001673 ร.อ.นฤดล หมอป่า นฝ.นศท.มทบ.38 ทภ.3
104 1571000008618 ร.ท.กิตติพงษ์ นิเวศน์ นฝ.นศท.มทบ.38 ทภ.3
105 5520100054966 พ.อ.บุริม เครือเป็งกุล มทบ.39 ทภ.3
106 3100200056356 พ.ต.คมสันต์ ระวังกลาง มทบ.39 ทภ.3
107 3530700585575 ร.อ.มนัส สนอ่อง มทบ.39 ทภ.3
108 3650101026306 ร.ต.วิทยา มากะนัตย์ มทบ.39 ทภ.3
109 3670400445769 ร.ต.บัวเรา มานะ มทบ.39 ทภ.3
110 3160600580991 พ.ต.มานิต บุญแก้ว รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทภ.3
111 3410600033741 ร.ท.ชยานันต์ รอดขันเมือง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทภ.3
112 1539900085667 ร.ท.ทรงยศ มะม่อม รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทภ.3
113 3539900214544 พ.ต.คงเดช เอมเอ่ียม นฝ.นศท.มทบ.39 ทภ.3
114 3260100410904 พ.อ.สุทธิศักด์ิ ไหลเต่ือย มทบ.310 ทภ.3
115 3660500506026 พ.ท.เกรียงไกร สวนสุข มทบ.310 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

116 3530100264999 ร.ท.คัมภีร์ จุลทร รพ.ค่ายวชิรปราการ ทภ.3
117 1650500053785 ร.ท.พัลลภ พรหมสมบูรณ์ นฝ.นศท.มทบ.310 ทภ.3
118 1100200074340 พ.ท.ชาครีย์ แก้วศรีศุภวงศ์ พล.ร.4 ทภ.3
119 3609800136320 พ.ต.พิชัย กฤชชวาสุวรรณ์ ร.4 ทภ.3
120 3770600471665 ร.อ.สมาน อุปรี ร.4 ทภ.3
121 1670700022778 ร.ท.ขจรศักด์ิ ก าไรทอง ร.4 พัน.1 ทภ.3
122 3600100888771 ร.ท.ส าเนาว์ เทียนแขก ร.4 พัน.1 ทภ.3
123 3530700265783 ร.ท.นวกร แก้วอ่ า ร.4 พัน.2 ทภ.3
124 3600900240121 ร.ท.สัมฤทธ์ิ บุญรอด ร.4 พัน.3 ทภ.3
125 1551100002913 ร.ท.วีรพล กันไชย ร.7 ทภ.3
126 3510100331939 ร.อ.ภูมิ ภู่มี ร.7 พัน.1 ทภ.3
127 3501100440887 ร.ท.กฤตพัศ ธนะสาร ร.7 พัน.1 ทภ.3
128 3520100887791 ร.อ.มนพ โพธ์ิค า ร.7 พัน.2 ทภ.3
129 3199900421918 ร.ท.กฤษณ์ มงคล ร.7 พัน.5 ทภ.3
130 1679900008416 ร.ต.เอกดนัย พูลสอน ร.7 พัน.5 ทภ.3
131 1630100001800 ร.ท.วีรศักด์ิ ทวีทรัพย์ล้ าเลิศ ร.14 ทภ.3
132 5540200004031 ร.อ. อุเทน สุริยะ ร.14 พัน.1 ทภ.3
133 1639900016583 ร.ต.จีรวัฒน์ เกตุขาว ร.14 พัน.1 ทภ.3
134 3520700326537 ร.ท.บุญเกิด อธิพงศ์ไพศาล ร.14 พัน.2 ทภ.3
135 3770600472033 ร.อ.สุวัฒน์ ศรีสมบัติ ร.14 พัน.3 ทภ.3
136 3650600228214 ร.อ.มนตรี ไกรสีขาว ป.4 ทภ.3
137 3650600092959 ร.ต.พงษ์ศักด์ิ ทิมโพธ์ิทอง ป.4 ทภ.3
138 3560100579701 ร.อ.ชวฤทธ์ิ จ ารัส ป.4 พัน.4 ทภ.3
139 3501201040833 ร.อ.ธานินทร์ ใจแก้ว ป.4 พัน.7 ทภ.3
140 1579900581958 ร.ท.ถิรพัชร สามค า ป.4 พัน.17 ทภ.3
141 1560100144156 ร.ต.กิตติศักด์ิ สิงห์แก้ว ป.4 พัน.17 ทภ.3
142 3540100020747 ร.ท.มรกต คมเขียว ป.4 พัน.104 ทภ.3
143 3501400188474 ร.ต.ณัฐพล เยาว์ใจ ป.4 พัน.104 ทภ.3
144 1679900029685 ร.ต.ธีระ บางเอ่ียม ป.21 ทภ.3
145 3430600404651 ร.ท.ฑิฆัมพร แก้วอุดร ป.21 พัน.20 ทภ.3
146 1520200004259 ร.ต.ธีรพล เครือสืบ ป.21 พัน.30 ทภ.3
147 3620600057754 ร.ท. อนุวัชรอนุวัชร หงษ์ยนต์ ม.พัน.9 พล.ร.4 ทภ.3
148 3560200325566 ร.อ.ฐิติวัฒน์ ทวีจันทร์ ช.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3
149 3650300115449 ร.ท.นิรันศักด์ิ ติดชัย ส.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3
150 3600200305700 ร.ต. พีรพงษ์ นิลสนธิ พัน.สห.31 ทภ.3
151 3521000160904 ร.ต.วิสุทธ์ิ เป้ียเหมย พัน.สร.4 ทภ.3
152 3560100464394 พ.ท.กอบชัย สุยะ พล.ร.7 ทภ.3
153 3570500380856 ร.อ.สมศักด์ิ สุวงค์ พล.ร.7 ทภ.3
154 3501400655358 ร.ต.บุญชุม สุทธวิชา พล.ร.7 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

155 3560300131828 พ.ต. บุญเลิศ ค้ าจุน ร.17 ทภ.3
156 3550700531076 ร.อ. สิริชัย ดวงจันทร์ ร.17 ทภ.3
157 5550500397534 ร.ท.อนุชา เนตรทิพย์ ร.17 พัน.2 ทภ.3
158 3770600476110 ร.ต. พีรทัต ยังสังข์ ร.17 พัน.2 ทภ.3
159 3570300630077 ร.ท.วินัย บุดดี ร.17 พัน.3 ทภ.3
160 1560100020040 ร.ท.อรรถกร วงค์ไชยา ร.17 พัน.4 ทภ.3
161 3520600206912 พ.ท.คมสรรณ์ เป็นใย พล.ม.1 ทภ.3
162 3550600168247 พ.ต.วรสันต์ แก้วทิตย์ พล.ม.1 ทภ.3
163 3520100722466 พ.ต.อัศวิน บุญช่วยสุข พล.ม.1 ทภ.3
164 3341700263473 ร.อ.กฤษณา มุ่งหมาย พล.ม.1 ทภ.3
165 3451100229001 ร.อ.ไพบูลย์ สมสมัย พล.ม.1 ทภ.3
166 3300100736663 ร.อ.ปรีดี ชะนะภักด์ิ พล.ม.1 ทภ.3
167 3670101631854 ร.ท.วสันต์ กล่ินจ าปี พล.ม.1 ทภ.3
168 1150500050225 ร.ท.ชัชวาล แก้วเลิศ พล.ม.1 ทภ.3
169 3169900334012 ร.ต.ชนินทร์ พรหมมินทร์ พล.ม.1 ทภ.3
170 3740300352831 ร.ต.เอกชัย นิรันดร์โสภณ พล.ม.1 ทภ.3
171 3409900145608 ร.ต.วัชราช วรรณทอง พล.ม.1 ทภ.3
172 3411400833397 ร.ต. ประมวล นาหนองตุม พล.ม.1 ทภ.3
173 3101402979855 ร.อ.พัฒรักษ์ สุฉายา ม.2 ทภ.3
174 3550700123610 ร.ต.เผดิมศิลป์ ทิพย์ตุ้ย ม.2 พัน.7 ทภ.3
175 1559900194636 ร.ต.  ณัฐวุฒิ ตาขันทะ ม.2 พัน.10 ทภ.3
176 3550600076326 ร.ท.เอกชัย เชียงหนุ้น ม.2 พัน.15 ทภ.3
177 3400500527629 ร.ท. ฉัตรนาวี ศรีขน ม.3 ทภ.3
178 3670400528168 ร.ท. รฐนนท์ กุนมล ม.3 พัน.13 ทภ.3
179 3579900321154 ร.ท. ณัฐภูมิ ชัยชนะ ม.3 พัน.18 ทภ.3
180 3670500485401 ร.ต.วิวัฒน์ ก้อนเทียน ม.3 พัน.26 ทภ.3
181 3540400083779 ร.ท.ชัยวิชิต กองกลม ม.พัน.12 พล.ม.1 ทภ.3
182 3670300416899 ร.ท. วราพงศ์ อุ่นเรือน ม.พัน.28 พล.ม.1 ทภ.3
183 3430300905115 ร.อ.รัชโยธิน โพธ์ิสืบ ช.พัน.8 พล.ม.1 ทภ.3
184 3601101564376 ร.ท.ไพเราะ อดทน ช.พัน.8 พล.ม.1 ทภ.3
185 3301200884177 ร.อ. สุนทร แลบัว ส.พัน.11 พล.ม.1 ทภ.3
186 3200100328108 ร.ต. วิวัฒน์ หาเรือนธรรม พัน.สร.8 ทภ.3
187 3570300302118 ร.ต. มรกต ตุ้ยค า พัน.สร.8 ทภ.3
188 3410100908099 พ.ท. เกียรติศักด์ิ พฤฒิสาร พล.พัฒนา 3 ทภ.3
189 3530700366229 ร.อ. เจษฎา เสนชัย พล.พัฒนา 3 ทภ.3
190 3659900531310 ร.ต. สัมพันธ์ ไตรถวิลละ พล.พัฒนา 3 ทภ.3
191 1509900864071 ร.ต. บรรจง ทิศลังกา พล.พัฒนา 3 ทภ.3
192 3170500037209 ร.อ. นิรุตต์ิ หาญข าพงษ์ ช.3 ทภ.3
193 3670400227141 ร.อ. ทวีศักด์ิ ดีสะท้าน ช.3 พัน.302 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

194 3170300162760 ร.ต. อภินันต์ ง้ิวราย ช.3 พัน.302 ทภ.3
195 3530700198211 ร.อ.ไพฑูรย์ นวลแหยม พัน.พัฒนา 3 ทภ.3
196 1509900303257 ร.ท.ปรัชญา ใจซ่ือ พัน.พัฒนา 3 ทภ.3
197 3650900263015 จ.ส.อ.ดอกพุทธ เพ็งย่น ทภ.3 ทภ.3
198 3560600014029 จ.ส.อ.รัชพล แก้วชมภู ทภ.3 ทภ.3
199 1659900340381 จ.ส.อ.สุรเชษฐ์ สวยรักษ์ ทภ.3 ทภ.3
200 3671000059854 จ.ส.อ.แวว กองเกิน ทภ.3 ทภ.3
201 3650101044932 จ.ส.อ.กิตติราช ขันติเจริญ ทภ.3 ทภ.3
202 3659900763890 จ.ส.อ.จีรพงษ์ เพ็ญโพธ์ิ ทภ.3 ทภ.3
203 1549900045541 จ.ส.อ.บัลลือ เล่ือมใส ทภ.3 ทภ.3
204 1659900185768 จ.ส.อ.หญิง ธชยา อินทนันชัย ทภ.3 ทภ.3
205 3660100925315 จ.ส.อ.สราวุธ พูลคล้าย ทภ.3 ทภ.3
206 3620101403029 จ.ส.อ.รัฐธนพัฒน์ พุทธนบุตรวงศ์ ทภ.3 ทภ.3
207 3650100161102 จ.ส.อ.สมประสงค์ น่วมมี ทภ.3 ทภ.3
208 1659900378434 จ.ส.อ.ณัฐพล สายทอง ทภ.3 ทภ.3
209 3650800482084 จ.ส.อ.หญิง ปริตา ศิรินธรรม ทภ.3 ทภ.3
210 1650100073649 จ.ส.ท.ชัยณรงค์ คุณรอด ทภ.3 ทภ.3
211 1640600142755 จ.ส.ท.ภิรมย์ เขียวพุต ทภ.3 ทภ.3
212 3630100744736 จ.ส.ต.หญิง สกุลณี บุญมี ทภ.3 ทภ.3
213 1659900412730 ส.อ.พิทักษ์พงษ์ คงถาวร ทภ.3 ทภ.3
214 1719900195207 ส.อ.ธีทรัศ งามข า ทภ.3 ทภ.3
215 1659900048833 ส.อ.ธนารัฐ บ ารุงไทย ทภ.3 ทภ.3
216 1650100060407 ส.อ.หญิง วิจิตรา กอวิเศษ ทภ.3 ทภ.3
217 1411300161293 ส.อ.หญิงอุษณีย์ สิงหเดช ทภ.3 ทภ.3
218 1659900176122 ส.อ.หญิง ชนิตนันท์ ทองเผือก ทภ.3 ทภ.3
219 1659900419866 ส.อ.ศตวรรษ บุญไม่เศร้า ทภ.3 ทภ.3
220 3650101145364 ส.อ.กิตติ รุ่งเรือง ทภ.3 ทภ.3
221 1659900453711 ส.อ.วรกร เกษสุวรรณ ทภ.3 ทภ.3
222 1539900443687 ส.อ.ปิยะวัฒน์ คูณสว่างไสว ทภ.3 ทภ.3
223 1650100013913 ส.อ.กฤษฎาพล กิตติโรจนสกุล ทภ.3 ทภ.3
224 1659900840782 ส.อ.อภิวัฒน์ ประยูรค า ทภ.3 ทภ.3
225 1509901020704 ส.อ. นพพร แสงอุทัยวัฒนา ทภ.3 ทภ.3
226 1660300054303 ส.ท.หญิง ภัทรธิรา พักดี ทภ.3 ทภ.3
227 1200600098415 ส.ท.จักรรัฐ อุรุเอกโอฬาร ทภ.3 ทภ.3
228 1659900307481 ส.ท.ธนภัทร อยู่เย็น ทภ.3 ทภ.3
229 1659900625491 ส.ท.วีระยุทธ ภู่ค า ทภ.3 ทภ.3
230 1410600317166 ส.ท.ธนกร เหมือนมี ทภ.3 ทภ.3
231 1450200173701 ส.ท.พศิน เกตุแย้ม ทภ.3 ทภ.3
232 1650100087666 ส.ต.หญิง อชิรญา กอบโกย ทภ.3 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

233 3650600653624 จ.ส.อ.ปราโมทย์ พวงอุไร ฝทพ.ศปก.ทภ.3 ทภ.3
234 1640700031459 ส.อ.สุทัศน์ มีแก้ว ฝทพ.ศปก.ทภ.3 ทภ.3
235 1659900419661 ส.อ.เฉลิมพล เจียวัฒนากุล ฝทพ.ศปก.ทภ.3 ทภ.3
236 1659900437988 ส.ท.หญิง ชมัญพร เจิมรอด ฝทพ.ศปก.ทภ.3 ทภ.3
237 1570500153667 จ.ส.อ. ลิขิต สุยะต๊ะ กรม ทพ.31 ทภ.3
238 1560400005666 จ.ส.ต. อดิศร อานัน กรม ทพ.31 ทภ.3
239 1659900295393 ส.อ. อมรพันธ์ พันธ์แสงดาว กรม ทพ.31 ทภ.3
240 1560400044548 ส.อ. ปภาวิน ต๊ะวัง กรม ทพ.31 ทภ.3
241 1571300008915 ส.ท. สงกรานต์ ก่ิงจันทร์ กรม ทพ.31 ทภ.3
242 1549900171083 จ.ส.อ.นัคเรศ สติม่ัน กรม ทพ.32 ทภ.3
243 1559900202086 จ.ส.ท.นฤเบศร์ ตุนโนกบุตร กรม ทพ.32 ทภ.3
244 5550500466579 ส.อ.กิตติศักด์ิ ธิยาวงศ์ กรม ทพ.32 ทภ.3
245 1659900673665 ส.อ.วชิรวัฒน์ ดู่มณี กรม ทพ.32 ทภ.3
246 1539900216486 ส.อ.อุเทน นาครุ้ง กรม ทพ.32 ทภ.3
247 1550500001603 ส.อ.จิรายุภณ ไชยสมบูรณ์ กรม ทพ.32 ทภ.3
248 1549900341671 ส.อ.อภิสิทธ์ิ สังหาร กรม ทพ.32 ทภ.3
249 1570500202757 จ.ส.อ. พัชรพล มโนวรรณ กรม ทพ.33 ทภ.3
250 1570400141004 จ.ส.อ. พุธกานต์ ภิวงค์ กรม ทพ.33 ทภ.3
251 1600100360613 จ.ส.อ. พิมาย สังนาค กรม ทพ.33 ทภ.3
252 1570400196682 จ.ส.อ. มนตรี สิงห์ต้ือ กรม ทพ.33 ทภ.3
253 1659900401631 ส.ท. เลิศชนะกิจ คงค า กรม ทพ.33 ทภ.3
254 1559900038260 ส.ท. ณัฐพงศ์ ปร่ าเป็ง กรม ทพ.33 ทภ.3
255 1640100173171 ส.ท. สุรเชษฐ เพ็งย้ิม กรม ทพ.33 ทภ.3
256 1639900278081 ส.ท. เกียรติวุฒิ พุฒนาค กรม ทพ.33 ทภ.3
257 1650200154535 ส.ต. กิตติคุณ บุญมาแก้ว กรม ทพ.33 ทภ.3
258 3629900061275 จ.ส.อ. วชิรชัย ปานค า กรม ทพ.35 ทภ.3
259 3650400536756 จ.ส.อ. วีระชัย ปรีชา กรม ทพ.35 ทภ.3
260 3649900046756 จ.ส.อ. ศิริชัย แสงทอง กรม ทพ.35 ทภ.3
261 1639900073188 ส.อ. สุพล แสงส่อง กรม ทพ.35 ทภ.3
262 1189900075797 ส.อ. พีระพล ทองจีน กรม ทพ.35 ทภ.3
263 1560100450737 ส.อ. ภูวทัศน์ เครือมา กรม ทพ.35 ทภ.3
264 1529900670870 ส.ท. ภาณุวัฒน์ แปงจิตย์ กรม ทพ.35 ทภ.3
265 1639800129271 ส.ต. นฤเบศร์ น้อยจุ้ย กรม ทพ.35 ทภ.3
266 3310800160942 จ.ส.อ. ภาวิช ครุฑรัมย์ กรม ทพ.36 ทภ.3
267 3580400336618 ส.อ. สวาท ธรรมมงคล กรม ทพ.36 ทภ.3
268 1659900044072 ส.อ. สิทธิเดช ทองแพง กรม ทพ.36 ทภ.3
269 1640100180381 ส.ท. สิริชัย ไกรกิจราษฎร์ กรม ทพ.36 ทภ.3
270 1580400132072 ส.ท. ชูศักด์ิ ใฝ่เภสัช กรม ทพ.36 ทภ.3
271 1659900431564 จ.ส.อ. กฤตภาส อินทรทัต ส.พัน.23 ทภ.3 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

272 1659900093405 ส.อ. ณัฐวุฒิ จันทรารัตน์ ส.พัน.23 ทภ.3 ทภ.3
273 1540500051902 ส.อ. สุรศักด์ิ ช่วงโชติ ส.พัน.23 ทภ.3 ทภ.3
274 1510100157797 ส.อ. วีระพงษ์ ดวงแก้วเรือน ส.พัน.23 ทภ.3 ทภ.3
275 1659901899420 ส.ต. เกียรติพงศ์ สุริยันต์ ส.พัน.23 ทภ.3 ทภ.3
276 3560500051712 จ.ส.อ.รุ่งโรจน์ เรือนกูล ร้อย.ฝรพ.3 ทภ.3
277 1650100069153 จ.ส.ต.รัฐพล ทรัพย์แก้ว ร้อย.ฝรพ.3 ทภ.3
278 1669900173166 ส.อ.อมรฤทธ์ิ ขันสิงหา ร้อย.ฝรพ.3 ทภ.3
279 1610200057891 ส.ต.โยธการ บุพบุรุษ ร้อย.ฝรพ.3 ทภ.3
280 3650100072771 จ.ส.อ.ทนงศักด์ิ อารีสน่ัน ทน.3 ทภ.3
281 1659900096366 จ.ส.อ.พลรบ พรมแดน ทน.3 ทภ.3
282 1659900068711 จ.ส.ท.นคร บุญจุ้ย ทน.3 ทภ.3
283 1679900112604 ส.อ.ปรินทร์ ปรึกษากร ทน.3 ทภ.3
284 1659900784416 ส.อ.รชฏ บัวค า ทน.3 ทภ.3
285 3650400037008 จ.ส.อ. รณธิชัย เพ่ิมพล บชร.3 ทภ.3
286 1650200029170 จ.ส.อ. อาทร บุญเฮียง บชร.3 ทภ.3
287 1650100072502 จ.ส.อ. ฐานวีร์ มีอุดร บชร.3 ทภ.3
288 1659900584565 ส.อ. พชร ทองเพ่ิม บชร.3 ทภ.3
289 1101500339366 ส.อ. วรพงษ์ บุตรจันทร์ บชร.3 ทภ.3
290 1640600125338 ส.ท. ด าเนิน พรเจริญ บชร.3 ทภ.3
291 1600100639685 ส.ท. ณัฐกร ขาวราศรี บชร.3 ทภ.3
292 1650301091075 ส.ท. สิทธิชัย สีฟอง บชร.3 ทภ.3
293 1600100532252 ส.ต.หญิง สุพัชชา จินดาวงษ์ บชร.3 ทภ.3
294 1539900524474 ส.ต.หญิง อาทิตติยา มาดี บชร.3 ทภ.3
295 3650100511081 จ.ส.อ.สายันต์ พูนุช บชร.3 ทภ.3
296 1659900260255 จ.ส.อ. ชัยธวัช ธูปเรือง บชร.3 ทภ.3
297 1659900440831 จ.ส.อ. พิสิทธ์ิ เดียวสุขประเสริฐ บชร.3 ทภ.3
298 1659900814269 ส.ต. ศุภวิชญ์ ป่ินสุวรรณ บชร.3 ทภ.3
299 3650700053343 จ.ส.อ.มนัส แก้วทิม ศคบ.บชร.3 ทภ.3
300 3650100069028 จ.ส.อ. สุพีร์ ค าสีสังข์ ศคบ.บชร.3 ทภ.3
301 1659900320983 จ.ส.อ. พูนทรัพย์ ช่วงโชติ ศคบ.บชร.3 ทภ.3
302 3540200107909 จ.ส.อ.กฤษดา พรมส้มซ่า ศคบ.บชร.3 ทภ.3
303 1550500065733 จ.ส.อ.พีระพงษ์ วังแสง ศคบ.บชร.3 ทภ.3
304 1539900440432 ส.ท.อาทิตย์ ฉัตรทอง ศคบ.บชร.3 ทภ.3
305 1679900449854 ส.ท.ธวัชชัย แวววับ ศคบ.บชร.3 ทภ.3
306 1199700002966 จ.ส.อ.พงศธร คัมภีระ พัน.สบร.23 บชร.3 ทภ.3
307 1470600049846 จ.ส.อ.นันยศ กาญบุตร พัน.สบร.23 บชร.3 ทภ.3
308 1659900185784 จ.ส.อ.จิรภัทร ช้างพินิจ พัน.สบร.23 บชร.3 ทภ.3
309 1659900406608 จ.ส.อ.อาทิตย์ พ่วงเฟ่ือง พัน.สบร.23 บชร.3 ทภ.3
310 1659900086450 จ.ส.ท.สิทธิพงษ์ ท่าผา พัน.สบร.23 บชร.3 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

311 1100701537709 ส.ต.ณัฐพลภัค คงเพ็ชรศักด์ิ พัน.สบร.23 บชร.3 ทภ.3
312 3650100435628 จ.ส.อ.ศราวุธ ด่านสัมฤทธ์ิ พัน.ซบร.23 บชร.3 ทภ.3
313 3650101062663 จ.ส.อ.เจษฎา ภู่เกตุ พัน.ซบร.23 บชร.3 ทภ.3
314 1659900352311 จ.ส.อ.สุทธิพงษ์ ค าสุวรรณ์ พัน.ซบร.23 บชร.3 ทภ.3
315 1659900104555 จ.ส.ต.ตุลยะ กาสยานนท์ พัน.ซบร.23 บชร.3 ทภ.3
316 1669900401371 ส.อ.ดิเรก เพชรคง พัน.ซบร.23 บชร.3 ทภ.3
317 1505300005430 ส.อ.ศราวุฒิ ปินตา พัน.ซบร.23 บชร.3 ทภ.3
318 3659900473115 จ.ส.อ. บุญเลิศ แสงสิงห์ พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
319 3650100658198 จ.ส.อ. ปรีชา นาคเจือทอง พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
320 3660400093277 จ.ส.อ. ประภาส มานะคง พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
321 1550600045939 จ.ส.อ.กฤษฏ์ิ กิตินันท์ พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
322 1650100060121 จ.ส.ต.ปุณณัตถ์การิน ตุ้มทอง พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
323 1659900800381 ส.อ.ภูมมินทร์ บ่อแก้ว พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
324 1640100120094 ส.ท. ภคิน สอนแหยม พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
325 3670300097645 จ.ส.อ. ธงไชย ทิอ่อน พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
326 3670301360064 จ.ส.อ. ประพันธ์ ฤทธ์ิยา พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
327 3650101152492 จ.ส.อ. รณรงค์ ม่วงเขียว พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
328 3660700419666 จ.ส.อ. อุดมณัช  ทองชาติ  พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
329 1559900159458 จ.ส.ท.วสันต์ เขียวทิพย์ พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
330 1679900225298 ส.อ. พรเทพ แสน้ าเงิน พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
331 1639900303256 ส.อ. ภานุพงศ์ วงษ์เสนสะ พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
332 1100703095215 ส.ท. ศุภวิชญ์ แสงปาน พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
333 1660600139614 ส.ต. ไตรเทพ ภู่น้อย พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.3
334 3659900325167 จ.ส.อ. สมศักด์ิ พงศ์สิริภาคย์ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ทภ.3
335 3550900182148 จ.ส.อ.เพชรมงคล จิตตรง พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ทภ.3
336 1650800027941 จ.ส.อ. สุชิน อุดมศิลป์ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ทภ.3
337 3650600236462 จ.ส.อ. นัทวุฒิ มากงาม พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ทภ.3
338 1659900527600 ส.ต. พงษ์ศักด์ิ เพชรล้อมทอง พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ทภ.3
339 3650100445810 จ.ส.อ.นรากรณ์ เพชรแพง พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ทภ.3
340 1640100174101 ส.ท. ทัศนัย ทองหล่อ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ทภ.3
341 3650100541584 จ.ส.อ. บุญฤทธ์ิ โบแก้ว พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ทภ.3
342 1619900299267 ส.อ. ปารมินทร์ ธรรมสอน พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ทภ.3
343 3600700829996 จ.ส.อ.คธาทิพย์ ชมภูศรี พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ทภ.3
344 1600100326806 จ.ส.ท. พงศ์ชัย กุมกร พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ทภ.3
345 3659900349040 จ.ส.อ.นิรัญ อินดี พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ทภ.3
346 1600100382188 ส.ท. ชวินท์ วงษ์จันทร์ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ทภ.3
347 3650100432262 ส.อ. มนตรี เงินมาก พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ทภ.3
348 3650600604551 จ.ส.อ.สมบูรณ์ น่ิมทอง พัน.สร.23 บชร.3 ทภ.3
349 1669900192187 จ.ส.อ.พรชัย กาเล่ียน พัน.สร.23 บชร.3 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

350 1659900247003 จ.ส.ท.กิตติ คงสกุล พัน.สร.23 บชร.3 ทภ.3
351 1579900559774 ส.ท.ณัฐวัฒน์ รัตนยศ พัน.สร.23 บชร.3 ทภ.3
352 1361000139196 ส.ท.หญิง กัญญาพร เพ็ชรนอก พัน.สร.23 บชร.3 ทภ.3
353 1530100064829 ส.ต.ธนาวิน ปิติวรรณ พัน.สร.23 บชร.3 ทภ.3
354 3650801037220 ส.ท.หญิง เจริญพร ป่ินดอนทอง พัน.สร.23 บชร.3 ทภ.3
355 1620600129261 ส.ท.วราวุฒิ พิมเสน พัน.สร.23 บชร.3 ทภ.3
356 1659900511827 ส.ต.วิฑูรย์ แย้มโพธ์ิใช้ พัน.สร.23 บชร.3 ทภ.3
357 3601101451270 จ.ส.อ.สมศักด์ิ จูเมา มทบ.31 ทภ.3
358 1650100082834 จ.ส.ต.วสุภัทร์ มัคเจริญ มทบ.31 ทภ.3
359 1600100352165 ส.อ. ด ารง เอ่ียมส าอางค์ มทบ.31 ทภ.3
360 3660800530950 ส.อ. เอกชัย ย่ีเทพ มทบ.31 ทภ.3
361 1100800817203 ส.อ. เกียรติศักด์ิ จ าเนียรกาล มทบ.31 ทภ.3
362 1600100679369 ส.อ. ภูริวัจน์ สมัครกสิกิจ มทบ.31 ทภ.3
363 1100701889168 ส.ท.ชิษณุพงษ์ แสงแก้ว มทบ.31 ทภ.3
364 1600100374495 ส.ท. ชยากร พันธ์ุเกษ มทบ.31 ทภ.3
365 1609900383543 ส.ต.หญิงกานต์สินี โลหะเวช มทบ.31 ทภ.3
366 3600101027302 จ.ส.อ. สุทธิเชษฐ เนียมสนิท รพ.ค่ายจิรประวัติ ทภ.3
367 1520700010517 จ.ส.อ. อาทิตย์ แจ่มอ่วม รพ.ค่ายจิรประวัติ ทภ.3
368 3600100660575 ส.อ.หญิง เตือนใจ ศิริวัฒพงศ์ รพ.ค่ายจิรประวัติ ทภ.3
369 3430501097814 จ.ส.อ. สุรินทร์ สกุลชัย ศฝ.นศท.มทบ.31 ทภ.3
370 1600100618521 ส.อ. ภูวณัฏฐ์ ใจฉ่ า ศฝ.นศท.มทบ.31 ทภ.3
371 1600100573650 ส.อ. ทศพล รังผ้ึง ศฝ.นศท.มทบ.31 ทภ.3
372 1600100626117 ส.อ. วรปรัชญ์ ช่ืนอยู่ ศฝ.นศท.มทบ.31 ทภ.3
373 1600100087071 ส.อ.หญิง นภัสรพี คงภักดี ศฝ.นศท.มทบ.31 ทภ.3
374 1409901803980 ส.อ. ฤทธิเกียรติ ศาตราวงศ์ ศฝ.นศท.มทบ.31 ทภ.3
375 1609900351269 ส.ท. พชรพงศ์ สมรภูมิ ศฝ.นศท.มทบ.31 ทภ.3
376 1600800019841 ส.ต.หญิง ณัฏฐ์ชานันท์ เฉลยไข ศฝ.นศท.มทบ.31 ทภ.3
377 3529900119444 จ.ส.อ. อัครณัฏฐ์ สว่างสุวรรณภัช มทบ.32 ทภ.3
378 1529900300088 ส.อ. อนัตต์ แสงทอง มทบ.32 ทภ.3
379 1529900343780 ส.อ. กิตติคุณ ก าลังไว มทบ.32 ทภ.3
380 1101400595808 ส.อ. เทวสิทธ์ิ วงษ์ดี มทบ.32 ทภ.3
381 3650100763986 ส.อ. รชฎ โกลาหะฬะ มทบ.32 ทภ.3
382 1529900864593 ส.ต. ณัฐกาล วงศ์แก้วเขียว มทบ.32 ทภ.3
383 1710501455410 ส.ต.หญิง กนกวรรณ โสจันทร์ มทบ.32 ทภ.3
384 1560100318928 ส.ท. วิสิษฎ์ ค้าสม มทบ.32 ทภ.3
385 3580100159974 ส.อ. นพดล สุขสานต์ิ มทบ.32 ทภ.3
386 3521200070909 ส.อ. เอนก หาญกิจอุดมสุข มทบ.32 ทภ.3
387 1529900959489 ส.อ. สถิตคุณ แสนวงค์ มทบ.32 ทภ.3
388 1529900912245 ส.ต. นุพัชร คุ้มภัยเพ่ือน มทบ.32 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

389 1529901003842 ส.ท. ฐาปกรณ์ โปธิปัน มทบ.32 ทภ.3
390 1549900169577 ส.อ.ชนินทร์ สิงคิบุตร มทบ.32 ทภ.3
391 3521300186887 จ.ส.อ.บัณฑิต หมูดวง รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ทภ.3
392 3520101004893 จ.ส.อ.สมบูรณ์ นันตาวงค์ รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ทภ.3
393 2650200017056 ส.ท.กรวิทย์ ค าวงษา รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ทภ.3
394 1559900168023 ส.ต.หญิงกรรณิการ์ บรรจง รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ทภ.3
395 1559900202281 จ.ส.ท.ณัฐพล นันทกิจโกมล ศฝ.นศท.มทบ.32 ทภ.3
396 1529900348323 จ.ส.ท.โอภาส พันราตรี ศฝ.นศท.มทบ.32 ทภ.3
397 1529900093058 จ.ส.ต.ธนกฤต บุญเรือง ศฝ.นศท.มทบ.32 ทภ.3
398 1500400004571 ส.อ.หญิง สกุณา ต๊ะปา ศฝ.นศท.มทบ.32 ทภ.3
399 2580700017676 ส.อ.หญิง ทัศวรรณ พัชรกอบชัย ศฝ.นศท.มทบ.32 ทภ.3
400 1640700087357 ส.ท.กรกต รอดคล้ายขลิบ ศฝ.นศท.มทบ.32 ทภ.3

1 1509900119081 จ.ส.อ.(พ.) ณัฐพงศ์ ไชยเทพ มทบ.33 ทภ.3
2 3550700491040 จ.ส.อ.หญิง สุรีรัตน์ แก้วใจ มทบ.33 ทภ.3
3 1510100135912 จ.ส.อ. อุดม ลาพิงค์ มทบ.33 ทภ.3
4 1129900215165 จ.ส.ต.หญิง จรินธรณ์ สุโพธ์ิ มทบ.33 ทภ.3
5 1500200162008 ส.อ. พิทยา จันตา มทบ.33 ทภ.3
6 1520800067090 ส.อ.หญิง อาภัสรา สุภาจันทร์ มทบ.33 ทภ.3
7 1509900474001 ส.ท.หญิง โสภาพรรณ สลาทองค า มทบ.33 ทภ.3
8 3640600159565 จ.ส.อ.พิเชษฐ แสงศิลป์ รพ.ค่ายกาวิละ ทภ.3
9 1502000042116 จ.ส.อ.นที จดา รพ.ค่ายกาวิละ ทภ.3

10 1501701087883 ส.ท.หญิงนัทธ์ชนัน เด่นด ารงค์ฤทธ์ิ รพ.ค่ายกาวิละ ทภ.3
11 3160101785996 จ.ส.อ.(พ.)คมสัน ปีศิริ ศฝ.นศท.มทบ.33 ทภ.3
12 3501400574277 จ.ส.อ.นัฏฐพล บุญเคลือบ ศฝ.นศท.มทบ.33 ทภ.3
13 3550900224126 จ.ส.ท.คมกริช ปันชุน ศฝ.นศท.มทบ.33 ทภ.3
14 1500400001636 ส.อ.หญิง ธนัชญา ศรีธิ ศฝ.นศท.มทบ.33 ทภ.3
15 1580400023770 ส.อ.หญิง ก่ิงกาญจน์ เนตรงามตา ศฝ.นศท.มทบ.33 ทภ.3
16 1101401599874 ส.อ.ธิติ โลหะธนกุล ศฝ.นศท.มทบ.33 ทภ.3
17 3560100635334 จ.ส.อ.อัษฏายุทธ เสมอเช้ือ มทบ.34 ทภ.3
18 3540100721923 จ.ส.อ.นาท สิงหกูล มทบ.34 ทภ.3
19 1560100088027 จ.ส.อ.ยุทธการ สารเร็ว มทบ.34 ทภ.3
20 1269900216225 ส.อ.ธนพงษ์ จินะโกฏิ มทบ.34 ทภ.3
21 1520600036522 ส.อ.สายัณห์ อัดแอ มทบ.34 ทภ.3
22 1560600075285 ส.อ.เสรี บุญเรือง มทบ.34 ทภ.3
23 1520600065166 ส.ต.หญิง พัชราภรณ์ เปียงปัน มทบ.34 ทภ.3
24 1560100270101 จ.ส.ต.วรา ยะเรือน รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ทภ.3
25 1559900151422 ส.อ.เฉลิมพล เพชรสุก รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ทภ.3
26 1579900364329 ส.อ.กิตติพงศ์ มะหิตธิ รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ทภ.3

สอบวันท่ี 3 พ.ค. 65 รอบท่ี 2 เวลำ 1100 - 1300 น (รวม 2 ช่ัวโมง)



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

27 3570500552592 จ.ส.อ.อุดรชัย พรมจักร์ นฝ.นศท.มทบ.34 ทภ.3
28 1560100333846 ส.อ.ศุภกร แก้วเทพ นฝ.นศท.มทบ.34 ทภ.3
29 1570400169189 ส.อ.ณัฐพงศ์ กาวิชัย นฝ.นศท.มทบ.34 ทภ.3
30 1500901241974 ส.ท.เกียรติศักด์ิ หม่ืนแสน นฝ.นศท.มทบ.34 ทภ.3
31 1560100416954 ส.ท.กิติวัฒน์ บริบูรณ์ นฝ.นศท.มทบ.34 ทภ.3
32 3709900318828 จ.ส.อ.หญิง กชมล เทียนชัย มทบ.35 ทภ.3
33 1539900287359 ส.ท. ภัทรภณ จ่ันจีน มทบ.35 ทภ.3
34 1719900212225 ส.ท.หญิง ชลิดา พันธ์ค า มทบ.35 ทภ.3
35 1539900078504 จ.ส.ต.กิติภูมิ บุญแก้ว รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ทภ.3
36 3539900211189 จ.ส.อ.เจษฎา บัวแก้ว นฝ.นศท.มทบ.35 ทภ.3
37 1549900313635 ส.อ.นพรุจ ศรประสิทธ์ิ นฝ.นศท.มทบ.35 ทภ.3
38 3670300530071 จ.ส.อ.อภิรักษ์ สารี มทบ.36 ทภ.3
39 3329900224436 จ.ส.อ.กฤษฎา รัตนผล มทบ.36 ทภ.3
40 3670300450892 จ.ส.อ.หญิงวิมล กองพล มทบ.36 ทภ.3
41 5530690018530 จ.ส.อ.ณภัทร กองพล มทบ.36 ทภ.3
42 1679900165881 ส.อ.ทศพร มณีย์ประเสริฐ มทบ.36 ทภ.3
43 1640900060312 ส.ท.ณัฐภัทร จินะวุฒิ มทบ.36 ทภ.3
44 1670500174825 ส.ท.หญิงอรอุมา ศรีจันทร์ มทบ.36 ทภ.3
45 1670700223528 ส.ต.หญิงเพ็ญวิภา บุญอ้น มทบ.36 ทภ.3
46 1669900227321 ส.ต.ธนพล ยอดนุ่ม มทบ.36 ทภ.3
47 3230100234146 จ.ส.อ.วีรวัฒน์ สีสม รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ทภ.3
48 1670400108600 จ.ส.ต.กฤษดา ไชยนิคม รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ทภ.3
49 1679900238241 ส.อ.ปิยะวัฒน์ สมจิตพิจารณ์ รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ทภ.3
50 3670100393739 จ.ส.อ.บัณดิษฐ ศรีบัวรินทร์ นฝ.นศท.มทบ.36 ทภ.3
51 1679900102277 ส.อ.พิพัฒน์ มีผล นฝ.นศท.มทบ.36 ทภ.3
52 1669900153297 ส.อ.หญิง ภัทริญา เสริชัย นฝ.นศท.มทบ.36 ทภ.3
53 3570400733927 จ.ส.อ.(พ.)  ธีรพงษ์ ต๊ะล้อม มทบ.37 ทภ.3
54 3570400698293 จ.ส.อ.(พ.)  สวัสด์ิ ล ามะศักด์ิ มทบ.37 ทภ.3
55 3570400723727 จ.ส.อ. นรา นิกรพันธ์ มทบ.37 ทภ.3
56 3200100500938 จ.ส.อ. นิรันดร์ ค าดี มทบ.37 ทภ.3
57 1571200034809 ส.อ. ยุทธนา พัฒนา มทบ.37 ทภ.3
58 1579900303486 ส.ท. พงศ์ธร จันทร์ค า มทบ.37 ทภ.3
59 1579900517796 ส.ท.  กิตติศักด์ิ รุ่งชัยยันต์ มทบ.37 ทภ.3
60 1579900392748 ส.ท. พุฒิพงศ์ พงษ์วารินทร์ มทบ.37 ทภ.3
61 1579900255538 ส.ท. ยุทธพล ฝาระมี มทบ.37 ทภ.3
62 1579900510473 ส.ท.  ณัฐกานต์ อาภา มทบ.37 ทภ.3
63 3570900511745 จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ ใจจู รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ทภ.3
64 1509900921121 ส.อ. ปิยะ ใจเงิน รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ทภ.3
65 1579900472857 ส.อ. วิทวัส วงษา รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

66 1103700627430 ส.ท.หญิง มณีพันธ์ุ คล้ายยา รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ทภ.3
67 1579900649820 จ.ส.ต.  ชาคริต ค าฟู นฝ.นศท.มทบ.37 ทภ.3
68 1579900764475 ส.อ.     พัสกร สิทธิยศ นฝ.นศท.มทบ.37 ทภ.3
69 1571200079730 ส.ท.    ปฏิภาค ไชยเนตร นฝ.นศท.มทบ.37 ทภ.3
70 1570400219909 ส.ท.    วรายุทธ ใจช่ืน นฝ.นศท.มทบ.37 ทภ.3
71 3550900127511 จ.ส.อ.ยุทธนา ฟ้าสาร มทบ.38 ทภ.3
72 1180200053016 จ.ส.อ.สมยศ จันทร์วงษ์ มทบ.38 ทภ.3
73 1559900306931 จ.ส.ต.นัฐนันท์ มูลจะค า มทบ.38 ทภ.3
74 1559900283094 ส.อ.รัฐวัตร์ โนราช มทบ.38 ทภ.3
75 5720799007026 จ.ส.อ.หญิง วรรณา มูลสิงห์ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ทภ.3
76 3550100010709 จ.ส.ต. เมทิน สีค า รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ทภ.3
77 3550600355675 ส.อ.หญิง นันทิยา ไชยขันธ์ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ทภ.3
78 5550500190450 จ.ส.อ.ประพันธ์ ริพล นฝ.นศท.มทบ.38 ทภ.3
79 5550500308469 จ.ส.ท.สิทธิพล จิตอารี นฝ.นศท.มทบ.38 ทภ.3
80 1559900182310 จ.ส.ท.กิตติวุฒิ ดวงแก้ว นฝ.นศท.มทบ.38 ทภ.3
81 3550300065078 จ.ส.อ.นิพล มงคล นฝ.นศท.มทบ.38 ทภ.3
82 5550800019659 จ.ส.อ.เฉลิมพันธ์ เจนป่า นฝ.นศท.มทบ.38 ทภ.3
83 3540200618385 จ.ส.อ.เอกลักษณ์ พุฒตาล นฝ.นศท.มทบ.38 ทภ.3
84 1559900197376 ส.อ.ภานุพงษ์ สาภักดี นฝ.นศท.มทบ.38 ทภ.3
85 1550600043847 ส.อ.หญิงนกน้อย วงษ์ดอน นฝ.นศท.มทบ.38 ทภ.3
86 1550600090055 ส.ท.นพคุณ ค าปัน นฝ.นศท.มทบ.38 ทภ.3
87 1509900609151 จ.ส.อ. ปฎิภาณ มาลัยวรรณ์ มทบ.39 ทภ.3
88 1659900465833 จ.ส.ต.หญิง รุ่งทิวา ฮับหลี มทบ.39 ทภ.3
89 1150600077061 ส.อ.หญิง อุสุมา นกภักตร์ มทบ.39 ทภ.3
90 1659900416433 ส.ท. ศิวกร ข าอยู่ มทบ.39 ทภ.3
91 1659900300095 ส.ท. คเชนทร์ เกิดช้าง มทบ.39 ทภ.3
92 1520700082607 ส.ต. ภาคภูมิ บุญมาสืบ มทบ.39 ทภ.3
93 3719900101179 จ.ส.อ. รณภูมิ สุวรรณนารี รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทภ.3
94 3650100764885 ส.อ. ปุณยวัจน์ ปทุมมาศ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทภ.3
95 1659900194414 ส.อ. วิชิต ยอดเพชร รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทภ.3
96 1539900300614 ส.อ.  พีรพันธ์ ฉันทะมิตร์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทภ.3
97 1101401341524 ส.ท. สรายุทธ ศรีสด รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทภ.3
98 1659900503999 ส.ท. จักรภัทร เครือฟัก รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทภ.3
99 3650101154118 จ.ส.อ.สารัตน์ กันจู นฝ.นศท.มทบ.39 ทภ.3

100 3650400180862 จ.ส.อ. สุรกิจ จันทร์ทอง นฝ.นศท.มทบ.39 ทภ.3
101 3600400053411 จ.ส.อ.อาจหาญ มากน้อย นฝ.นศท.มทบ.39 ทภ.3
102 1659900012901 จ.ส.ท.เอกรัฐ ทับทิมทอง นฝ.นศท.มทบ.39 ทภ.3
103 1659900421208 ส.อ.หญิง ภัทราภรณ์ คงกล้า นฝ.นศท.มทบ.39 ทภ.3
104 1659900561867 ส.ท.ชัยวัฒน์ แสนประสิทธ์ิ นฝ.นศท.มทบ.39 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

105 1650200083433 ส.ท.เธียรวิทย์ วิสูตรโยธิน นฝ.นศท.มทบ.39 ทภ.3
106 1659900732335 ส.ท.ทศพร พ่วงกระแสร์ นฝ.นศท.มทบ.39 ทภ.3
107 3630100131416 จ.ส.อ.เกียรติก้อง กล่ าบุตร มทบ.310 ทภ.3
108 1639800078111 จ.ส.ต.จรัสวงศ์ ค าแปง มทบ.310 ทภ.3
109 1639900083183 ส.อ. ธนาพัทธ์ ป่ินมณี มทบ.310 ทภ.3
110 1679900274566 ส.ท.พิพัฒน์พงศ์ บรรลือ มทบ.310 ทภ.3
111 1509600001794 ส.ท.ธนภัทร ชมภูน้อย มทบ.310 ทภ.3
112 1730600074724 ส.ท.หญิง นิภาวรรณ ทิมแพร มทบ.310 ทภ.3
113 1639900152444 ส.ต.อดิศักด์ิ พรมบุญชู มทบ.310 ทภ.3
114 2500701023041 ส.ต.แสงตะวัน บุญรัง มทบ.310 ทภ.3
115 1600500144691 ส.ท. วชิรวิทย์ ภูนวล รพ.ค่ายวชิรปราการ ทภ.3
116 1659900338297 ส.อ. ฤทธิชัย ยอดเกตุ พล.ร.4 ทภ.3
117 1669800166168 ส.ท. กวีวัธน์ อิทธิกุลพินันท์ พล.ร.4 ทภ.3
118 1520100102941 ส.ท.  สหรัฐ อินทราวุธ พล.ร.4 ทภ.3
119 1103100457649 ส.ต. พัชรกิจ กวยทองเปลว พล.ร.4 ทภ.3
120 3770600483698 จ.ส.อ. วรวิทย์ ป้องโรคา ร.4 ทภ.3
121 1600100079973 จ.ส.อ. ศิริกุล บุญสนอง ร.4 ทภ.3
122 3600100712061 จ.ส.อ. ธนินทร์ ทองบุญ ร.4 ทภ.3
123 3600200331107 จ.ส.อ. นพรัตน์ น้อยเอ่ียม ร.4 ทภ.3
124 3569900098048 จ.ส.อ. สุวัฒน์ พันธ์วงศ์ ร.4 ทภ.3
125 1600400117552 ส.อ. จ าลอง เมืองแป้น ร.4 ทภ.3
126 1600100323301 ส.อ. พงศกร สนธิรักษ์ ร.4 ทภ.3
127 1619900273578 ส.อ. พรดิษฐา ทันใจ ร.4 ทภ.3
128 1640100221745 ส.ท. ภานุพงศ์ ตุ้มบุตร ร.4 ทภ.3
129 1669900273641 ส.ท. ณัฐพล คุณมาก ร.4 ทภ.3
130 1579900653487 ส.ท. อนุรักษ์ รัตนะชุมภู ร.4 ทภ.3
131 1620600123041 ส.อ. ภาสิต เมฆะ ร.4 ทภ.3
132 1600100575164 ส.อ. ชญานิน เสือแขม ร.4 ทภ.3
133 1609900269031 ส.ท. ภูริภัทร ชีวัตร์ ร.4 ทภ.3
134 1209700639131 ส.ท. สมบัติ แย้มบาน ร.4 ทภ.3
135 1619900098865 จ.ส.อ.อรรคพล อัมระนันท์ ร.4 พัน.1 ทภ.3
136 1100500351586 ส.อ.ณัฐพงษ์ สุขแก้วฟ้า ร.4 พัน.1 ทภ.3
137 1729900257547 ส.ท.อภิสิทธ์ิ ขาวเนตร ร.4 พัน.1 ทภ.3
138 1560100419082 ส.ท.กิตติพันธ์ จักรแก้ว ร.4 พัน.1 ทภ.3
139 1619900147700 จ.ส.อ. ศราวุธ สุขเกษม ร.4 พัน.2 ทภ.3
140 3600100840735 จ.ส.อ. ปริญญา ศิริเกตุ ร.4 พัน.2 ทภ.3
141 1650500011161 จ.ส.อ. จิรวัฒน์ บุญทา ร.4 พัน.2 ทภ.3
142 1629900136767 จ.ส.อ. พงษ์ดนัย สิทธิโสภณ ร.4 พัน.2 ทภ.3
143 1300400113134 จ.ส.อ. ณัฐพร โคเพ็ชร์ ร.4 พัน.2 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

144 1620500150772 ส.อ. วุฒิชัย บุญลือ ร.4 พัน.2 ทภ.3
145 1609900309581 ส.ท. ธนวัฒน์ นิธิรัตนประภา ร.4 พัน.2 ทภ.3
146 1909800989986 ส.ต. ชนะพล หนูเก้ือ ร.4 พัน.2 ทภ.3
147 3660500243041 จ.ส.อ.เจน วรรณทิพภากรณ์ ร.4 พัน.3 ทภ.3
148 1640400066729 จ.ส.อ.ณัฐพงษ์ ค าอ่อนดี ร.4 พัน.3 ทภ.3
149 3659900728202 จ.ส.อ.ธนภณ ธูปกล่ิน ร.4 พัน.3 ทภ.3
150 1640700100451 ส.ท.วัชระพงศ์ แก้วเนตร ร.4 พัน.3 ทภ.3
151 1659900620995 ส.ท.ปิยรัฐ ทิมงาม ร.4 พัน.3 ทภ.3
152 1100201271033 ส.ท.วุฒิพงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ร.4 พัน.3 ทภ.3
153 1530400031543 จ.ส.อ.ชลวิทย์ พวงสายใจ ร.7 ทภ.3
154 1510100151870 จ.ส.ต.เผด็จ ค าเดชศักด์ิ ร.7 ทภ.3
155 1509900541719 จ.ส.ต.วิชัยรัตน์ ผักหวาน ร.7 ทภ.3
156 3509900004493 จ.ส.ต.สุทัน ค าปันทิพย์ ร.7 ทภ.3
157 1509901066241 ส.อ.ศุภโชค แก้วฟู ร.7 ทภ.3
158 1549900286930 ส.อ.นฤนาท สุเมธะรา ร.7 ทภ.3
159 1509970130645 ส.อ.ณัฐพงษ์ จันต๊ะก๋อง ร.7 ทภ.3
160 1409901591206 ส.ท.พงศกร แสนคง ร.7 ทภ.3
161 1501601133697 ส.ต.ณัฐพร ชัยวงค์ ร.7 ทภ.3
162 3501300376821 จ.ส.อ.วิเชียร ลาขัติ ร.7 พัน.1 ทภ.3
163 1509900206251 จ.ส.อ.นครินทร์ วงค์ค าปัน ร.7 พัน.1 ทภ.3
164 1570400174573 จ.ส.อ.ยุทธภูมิ เพชราช ร.7 พัน.1 ทภ.3
165 1520100086601 จ.ส.อ.ศรัญญู ศิริดี ร.7 พัน.1 ทภ.3
166 1570900067130 ส.ท.เอกราช สุขเสาร์ ร.7 พัน.1 ทภ.3
167 1509901418902 ส.ต.กฤษดา มหาพร ร.7 พัน.1 ทภ.3
168 3520600128105 จ.ส.อ.เฉลิมวุฒิ กันทะหล้า ร.7 พัน.2 ทภ.3
169 1801100009486 จ.ส.อ.ปกรณ์ เพ็งสกุล ร.7 พัน.2 ทภ.3
170 1501100007893 จ.ส.อ.ศราวุธ แสนช่ัง ร.7 พัน.2 ทภ.3
171 2500900021839 ส.อ.อรรถพล ฝ้ายตระกูล ร.7 พัน.2 ทภ.3
172 3501200411731 จ.ส.อ. สรชัช กันทะอ้าย ร.7 พัน.5 ทภ.3
173 3580300134754 จ.ส.อ. อ านาจ แก้วตา ร.7 พัน.5 ทภ.3
174 1560300184852 ส.อ. สุกิจจา ก๋าค า ร.7 พัน.5 ทภ.3
175 1580500065202 ส.อ. นนทสรณ์ แหลงค า ร.7 พัน.5 ทภ.3
176 1500700172339 ส.อ. สุริยะ ไชยสวัสด์ิ ร.7 พัน.5 ทภ.3
177 3411400370907 จ.ส.อ.อรรคพล ดานะ ร.14 ทภ.3
178 1769900254556 จ.ส.อ.วุฒิวัฒน์ สุขศรี ร.14 ทภ.3
179 1639900025353 จ.ส.ต.วัชราวุธ เครือมี ร.14 ทภ.3
180 1560300148015 ส.อ.กฤษกร ศรีแก้ว ร.14 ทภ.3
181 1509970022206 ส.อ.ธิติพงศ์ ช่ืนใจ ร.14 ทภ.3
182 1849700064671 ส.ต.พุฒิชงค์ ช่ืออยู่ ร.14 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

183 1659900623102 ส.ต.จารุกิตต์ิ หวังสุข ร.14 ทภ.3
184 1103700668179 จ.ส.ท. จารุพัฒน์ แก้วพิพัฒน์ ร.14 พัน.1 ทภ.3
185 2639900017189 ส.อ. สมพงษ์ พุทธพิมพ์ ร.14 พัน.1 ทภ.3
186 3609900530763 จ.ส.อ.ราเมศ ย้ิมแช่ม ร.14 พัน.2 ทภ.3
187 3670500151350 จ.ส.อ.วศานนท์ จิตรีศัพท์ ร.14 พัน.2 ทภ.3
188 1520400046338 จ.ส.ต.สากล ปิงต๊ิบ ร.14 พัน.2 ทภ.3
189 1580200047314 ส.ท.ปภังกร แน่นแหน้ ร.14 พัน.2 ทภ.3
190 1659901929043 ส.ต.รัชพล สิงหเดช ร.14 พัน.2 ทภ.3
191 3411800435640 จ.ส.อ. จุมพล ผุริจันทร์ ร.14 พัน.3 ทภ.3
192 1659900508524 จ.ส.ท. ฉัตรมงคล เสภา ร.14 พัน.3 ทภ.3
193 1640100160487 ส.อ. พีรพัฒน์ ปานด า ร.14 พัน.3 ทภ.3
194 1580400114007 ส.อ. ฉัตรดนัย ประวิเศษ ร.14 พัน.3 ทภ.3
195 1659900467283 ส.ท. กุลพัทธ์ ทาเสนาะ ร.14 พัน.3 ทภ.3
196 1600100638409 ส.ท. นราวิชญ์ อ้วนโพธ์ิกลาง ร.14 พัน.3 ทภ.3
197 1539900294584 จ.ส.อ. วันพิชิต นิระโทษะ ป.4 ทภ.3
198 3650400174226 จ.ส.อ. ศุภชัย ยังสอน ป.4 ทภ.3
199 1550900090441 ส.ท. ยศกร พรมมา ป.4 ทภ.3
200 1629900418738 ส.ท. ปฏิภาณ เกษพักตร์ ป.4 ทภ.3
201 1659900650380 ส.ต. ณัฐดนัย มากมี ป.4 ทภ.3
202 3650800455648 จ.ส.อ.มานพ นามมาตย์ ป.4 พัน.4 ทภ.3
203 1189900121900 ส.อ.เมธี หม่ืนจบ ป.4 พัน.4 ทภ.3
204 1600100439911 ส.อ.ปวิตร เผือกจีน ป.4 พัน.4 ทภ.3
205 1509901327192 ส.อ.ปณัฐพล ไชยวงค์ ป.4 พัน.4 ทภ.3
206 1639800160453 ส.ท.สุทธิชัย เชียงทอง ป.4 พัน.4 ทภ.3
207 1103702702510 ส.ต.ณภัทร คุ้มรอด ป.4 พัน.4 ทภ.3
208 3500500165092 จ.ส.อ.กนิกร ชัยชนะชากุล ป.4 พัน.7 ทภ.3
209 3550700255052 จ.ส.อ.ปัญญา อุตมะ ป.4 พัน.7 ทภ.3
210 1500700075775 จ.ส.อ.กิติวัฒน์ ฟุ้งวิทยา ป.4 พัน.7 ทภ.3
211 1509900537649 ส.อ.ศรัณญู ดวงแดง ป.4 พัน.7 ทภ.3
212 1529900785570 ส.อ.ณัฐธกรณ์ หอระดี ป.4 พัน.7 ทภ.3
213 1529900851637 ส.อ.รัฐพงษ์ เรนทอน ป.4 พัน.7 ทภ.3
214 1539900522048 ส.อ.ฉัตรชัย คงนุ่น ป.4 พัน.7 ทภ.3
215 1500901262157 ส.อ.ธนาวัฒน์ แสนค าช่ืน ป.4 พัน.7 ทภ.3
216 1729900359153 ส.ท.กิตติภณ ไทยวงษษา ป.4 พัน.7 ทภ.3
217 1540700069171 ส.ต.ธีรวัฒน์ ฟองศรี ป.4 พัน.7 ทภ.3
218 3560100250459 จ.ส.อ.มณฑล หัดถัง ป.4 พัน.17 ทภ.3
219 3501200311086 จ.ส.อ.ศักด์ิเวศน์ ตาทิตย์ ป.4 พัน.17 ทภ.3
220 3520101125755 จ.ส.อ.นพดล พรหมเสน ป.4 พัน.17 ทภ.3
221 1560400005488 จ.ส.อ.ชาญชัย อินต๊ะเก๋ียง ป.4 พัน.17 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

222 1969800103902 จ.ส.ท.ยุทธิพงษ์ กองสุวรรณ ป.4 พัน.17 ทภ.3
223 1560100346328 ส.อ.ธนาชัย เต่าหอม ป.4 พัน.17 ทภ.3
224 1560100341717 ส.อ.กิติพันธ์ุ กันทา ป.4 พัน.17 ทภ.3
225 1560100399561 ส.ท.ณัฐวัฒน์ พ่อนา ป.4 พัน.17 ทภ.3
226 1505200026605 ส.ท.ณัฐพร ซายเขียว ป.4 พัน.17 ทภ.3
227 1560200089041 ส.ท.พลพลาพร แก่นเมือง ป.4 พัน.17 ทภ.3
228 1560100428511 ส.ท.สัณหณัฐ สะสม ป.4 พัน.17 ทภ.3
229 1659900285762 จ.ส.อ.รณชัย อินมะณี ป.4 พัน.104 ทภ.3
230 1650100082338 จ.ส.ท.สุนิรันดร์ สอนเทียม ป.4 พัน.104 ทภ.3
231 1659900457245 จ.ส.ท.ธนพล โหมดห่วง ป.4 พัน.104 ทภ.3
232 1505200025625 ส.อ.ณัฐภูมิ ดวงแดง ป.4 พัน.104 ทภ.3
233 1560100423373 ส.อ.อมรเทพ มุมวงค์ ป.4 พัน.104 ทภ.3
234 1640600329723 ส.ต.รัฐพงษ์ พันทวี ป.4 พัน.104 ทภ.3
235 1510500043501 จ.ส.ต.กฤษฎา เชียงตา ป.21 ทภ.3
236 1160100359024 ส.อ.จักรพงษ์ พิมสารี ป.21 ทภ.3
237 1500701222518 ส.อ.เสฎฐวุฒิ ครจ านงค์ ป.21 ทภ.3
238 1660600126741 ส.ท.วุฒิชัย นาคทนงค์ ป.21 ทภ.3
239 1640500020241 จ.ส.อ.(พ.)วีระยุทธ ขอสวัสด์ิ ป.21 พัน.20 ทภ.3
240 1539900476577 ส.อ.ดนุพล พรมจันทร์ ป.21 พัน.20 ทภ.3
241 2539900011351 ส.อ.กิตติพัฒน์ ปานเกตุ ป.21 พัน.20 ทภ.3
242 1549900580536 ส.ท.กิตติภูมิ เขียวสี ป.21 พัน.20 ทภ.3
243 1539900496519 ส.ท.ธนาศักด์ิ นาทัน ป.21 พัน.20 ทภ.3
244 1579900673437 ส.ท.อาณัฐ ไชยมงคล ป.21 พัน.20 ทภ.3
245 1679800152701 จ.ส.อ.พนธกร มีลาภ ป.21 พัน.30 ทภ.3
246 1679900022141 จ.ส.อ.นพดล จันทร์เพ็ง ป.21 พัน.30 ทภ.3
247 1679900132796 ส.อ.ปวริศ เฉยเจียม ป.21 พัน.30 ทภ.3
248 1670100160509 ส.อ.พงศธร นากสีสุก ป.21 พัน.30 ทภ.3
249 1539900687454 ส.ท.ปราโมทย์ สิงห์คาร ป.21 พัน.30 ทภ.3
250 1679800209461 ส.ท.ปฐมชัย กะกุค า ป.21 พัน.30 ทภ.3
251 1650200022728 จ.ส.อ. รัชพล คงทัน ม.พัน.9 พล.ร.4 ทภ.3
252 1650200054069 จ.ส.อ. พงศกร ขุนเทียน ม.พัน.9 พล.ร.4 ทภ.3
253 1669900191393 จ.ส.อ. ประกิต เพชรดี ม.พัน.9 พล.ร.4 ทภ.3
254 1539900387256 จ.ส.อ.  พงศ์ธร เพชรรักษ์ ม.พัน.9 พล.ร.4 ทภ.3
255 1650900075425 ส.อ. สันติ นิลคง ม.พัน.9 พล.ร.4 ทภ.3
256 1659900693712 ส.ท. ทัศนัย พรมวิชัย ม.พัน.9 พล.ร.4 ทภ.3
257 1669900312263 ส.ต. ชนกร เกิดย้ิม ม.พัน.9 พล.ร.4 ทภ.3
258 3600100843645 จ.ส.อ.จิรโชติ พุทธิมา ช.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3
259 3440601098511 จ.ส.อ.พิทักษ์ วงษ์มามี ช.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3
260 1330490009641 จ.ส.อ.ปิยะณัฐ สงโสด ช.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

261 3600200063137 จ.ส.อ.ศักดา กุลศรี ช.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3
262 1100200460053 จ.ส.อ.ธีรศักด์ิ ทองดี ช.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3
263 1659900629704 ส.อ.กฤษณะศักด์ิ รังผ้ึง ช.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3
264 1102700764801 ส.ท.ณัฐดนัย สวิง ช.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3
265 1609900139871 ส.ท.ชัยสวรรค์ อินทร์ถาวร ช.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3
266 3601200335740 จ.ส.อ.วิษณุ อินทโชติ ส.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3
267 3650101157800 จ.ส.อ.สุทธิกรณ์ สมบูรณ์ ส.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3
268 1659900287528 จ.ส.ต.ยศภัทร วงค์ษา ส.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3
269 1669900167425 ส.อ.นภาพล พุ่มไพจิตร ส.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3
270 1659900432480 ส.อ.นเรศ แสงเทียน ส.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3
271 1659900740401 ส.อ.ธนชิต บุญหล่อ ส.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3
272 1659901982696 ส.ท.จิรายุส จันทนา ส.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3
273 1659902053761 ส.ท.ณัฐภัทร แจ้งอรุณ ส.พัน.4 พล.ร.4 ทภ.3
274 1659900533812 จ.ส.ต. รัตนชัย แก้วอ้น พัน.สห.31 ทภ.3
275 1659900123207 ส.อ.หญิง เบญจภรณ์ จามพัฒน์ พัน.สห.31 ทภ.3
276 1659900670666 ส.ท. ไพบูลย์ บุญรักษ์ พัน.สห.31 ทภ.3
277 1630500042309 ส.ท.หญิง ธารทิพย์ สุริยะวงค์ พัน.สห.31 ทภ.3
278 1659900265362 จ.ส.อ.สุริยะ สุ่มนาค พัน.สร.4 ทภ.3
279 1659900222477 ส.อ.จิรายุทธ์ พรมส้มซ่า พัน.สร.4 ทภ.3
280 1100701584839 ส.อ.วิศรุต ธูปทอง พัน.สร.4 ทภ.3
281 1609900227851 ส.ท.อนุชิต เจริญภาพ พัน.สร.4 ทภ.3
282 1640500136117 ส.ต.สิทธิศักด์ิ คูณอาจ พัน.สร.4 ทภ.3
283 3500100009387 จ.ส.อ.มรกต จันทราช พล.ร.7 ทภ.3
284 1509900422221 จ.ส.ท.ถนัดกิจ เป็งสุวรรณ พล.ร.7 ทภ.3
285 1579900535760 ส.อ.อริย์ธัช หม่ืนโยชน์ พล.ร.7 ทภ.3
286 1509900852153 ส.อ.นัฐวุฒิ อุดม พล.ร.7 ทภ.3
287 1709900310634 ส.อ.ชัยชนะ ชมเชย พล.ร.7 ทภ.3
288 1580400124312 ส.อ.อิสระ ไกรศรีสุกใส พล.ร.7 ทภ.3
289 1505100001708 ส.อ.วิชัย แก้วดวงใจ พล.ร.7 ทภ.3
290 1509900699614 ส.อ.นนทวัฒน์ วรรณกูล พล.ร.7 ทภ.3
291 3560100458556 จ.ส.อ.  พีรภาพ เครือสาร ร.17 ทภ.3
292 1560100180454 จ.ส.อ. นราวิทย์ วงศ์เรือง ร.17 ทภ.3
293 1570400022145 จ.ส.อ. ชัชวาลย์ ภัทรยากรณ์ ร.17 ทภ.3
294 1909800669744 จ.ส.ท. ณัฐพงศ์ คงกุล ร.17 ทภ.3
295 1560100008350 ส.อ. ธีระพงษ์ วงค์ขัติย์ ร.17 ทภ.3
296 1560100413751 ส.อ.  กิตติพศ สายสืบ ร.17 ทภ.3
297 1549900431182 ส.อ. พงศ์ปณต วรรณะ ร.17 ทภ.3
298 1560100386371 ส.อ. ปิยะพร ปิงเมือง ร.17 ทภ.3
299 3500700161996 จ.ส.อ.อรรคเดช อัศริยะพันธ์ุ ร.17 พัน.2 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

300 1679800151667 จ.ส.อ.นัทพล ดอใจ ร.17 พัน.2 ทภ.3
301 2560100018272 จ.ส.ต.วัฒปัตย์ ธิศรี ร.17 พัน.2 ทภ.3
302 1520600044908 ส.อ.ดนัย ไชยเนตร ร.17 พัน.2 ทภ.3
303 1529900192897 ส.อ.อภิชัย ทิพย์เลิศ ร.17 พัน.2 ทภ.3
304 1560200083078 ส.อ.ธีรศักด์ิ ธนะวงศ์ ร.17 พัน.2 ทภ.3
305 3570501033556 จ.ส.อ.สาคร ทาแกง ร.17 พัน.3 ทภ.3
306 1571100079134 จ.ส.อ.พรเลิศ ขาวงาม ร.17 พัน.3 ทภ.3
307 1570500170073 ส.อ.ทรัพย์ทวี มณีวรรณ ร.17 พัน.3 ทภ.3
308 1579900269105 ส.อ.นคร เกษอินทร์ ร.17 พัน.3 ทภ.3
309 1510500060081 ส.ท.ชนากานต์ จุนุ ร.17 พัน.3 ทภ.3
310 3520600074617 จ.ส.อ.วัชระพงษ์พันธ์ ฟังอารมณ์ ร.17 พัน.4 ทภ.3
311 1560200004569 จ.ส.อ.วงกต ศรีวิชัย ร.17 พัน.4 ทภ.3
312 1560300030057 จ.ส.อ.ไกรสร หอมนาน ร.17 พัน.4 ทภ.3
313 1560300132275 จ.ส.อ.เจษฎา ฝ้ายป่าน ร.17 พัน.4 ทภ.3
314 1579900390150 ส.อ.จิณณวัตร ศรีพรม ร.17 พัน.4 ทภ.3
315 1560300242755 ส.ท.ธีรพัฒน์ ค ามา ร.17 พัน.4 ทภ.3
316 1560300293562 ส.ท.ธนวัฒน์ วงค์ใจ ร.17 พัน.4 ทภ.3
317 3420400270049 จ.ส.อ.สุรชาติ จันทร์สีมาวรรณ พล.ม.1 ทภ.3
318 1679900048159 จ.ส.อ.พงษ์ศักด์ิ ระลึก พล.ม.1 ทภ.3
319 1440100102861 จ.ส.อ.อนันต์ วิลัยพิศ พล.ม.1 ทภ.3
320 1420400009158 จ.ส.อ.อิทธิพล จ าวงค์ พล.ม.1 ทภ.3
321 1461100008190 จ.ส.อ.ราชัน แก้วผิวอาจ พล.ม.1 ทภ.3
322 3450501090275 จ.ส.อ. บุญมี ศรีซ้ง พล.ม.1 ทภ.3
323 1469900003564 จ.ส.อ.  พงษ์ชัย กานคาน พล.ม.1 ทภ.3
324 1679900010801 จ.ส.อ.วสันต์ แจ้งจิตร์ พล.ม.1 ทภ.3
325 3659900533703 จ.ส.อ. โสฬส ทับเหล็ก พล.ม.1 ทภ.3
326 3550900238691 จ.ส.อ. สถิต ด าดง พล.ม.1 ทภ.3
327 3560300360541 จ.ส.อ. สัญญา กันทะสอน พล.ม.1 ทภ.3
328 1670100116356 จ.ส.อ.วีรพงษ์ วงค์ทะเนตร พล.ม.1 ทภ.3
329 1679900166445 จ.ส.ต.สันติสุข ฐิตะสาร พล.ม.1 ทภ.3
330 1579900075459 จ.ส.ต.มนตรี ละวิชัย พล.ม.1 ทภ.3
331 1900300176121 จ.ส.ต.กัปตัน โร๊ะศรี พล.ม.1 ทภ.3
332 1670500252702 จ.ส.ต.ธวัชชัย บุญคุ้ม พล.ม.1 ทภ.3
333 1670100024923 จ.ส.ต. ชัยรัตน์ ขาวสูง พล.ม.1 ทภ.3
334 2679900017618 ส.อ. ศิวโรตน์ มูลทิพย์ พล.ม.1 ทภ.3
335 1100200343243 ส.อ. ชัยวุฒิ ช่ืนอารมณ์ พล.ม.1 ทภ.3
336 1679900257157 ส.อ. ศรัณยู อ่อนพรหม พล.ม.1 ทภ.3
337 1679800181299 ส.อ. วิทวัส ตลับเงิน พล.ม.1 ทภ.3
338 2679900024291 ส.อ. ธเรศ วรรณทอง พล.ม.1 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

339 1459900306869 ส.อ. รัชชานนท์ วันชัย พล.ม.1 ทภ.3
340 1302200069818 ส.อ. รัตนพล คชาชาญ พล.ม.1 ทภ.3
341 1449900506990 ส.อ. เดชเดชา นาสินพร้อม พล.ม.1 ทภ.3
342 1670500127631 ส.อ.ไพฑูรย์ เปล่ียนพิทักษ์ พล.ม.1 ทภ.3
343 1369900197343 ส.ท.สงกรานต์ นามโพธ์ิ พล.ม.1 ทภ.3
344 1909802345814 ส.ท.ศราวุฒิ ตันชีเปลือย พล.ม.1 ทภ.3
345 1749800197704 ส.ท.ธนบดี ประดับราช พล.ม.1 ทภ.3
346 1169800180645 ส.ท.เมธา น้อยโฮม พล.ม.1 ทภ.3
347 1670700164785 ส.ท.สุชาติ อุทา พล.ม.1 ทภ.3
348 1600100803183 ส.อ.นราวิชญ์ศรณ์ มหาโพธ์ิ พล.ม.1 ทภ.3
349 1409901265210 ส.ท.อรรถพล ค าขวา พล.ม.1 ทภ.3
350 1679900367793 ส.ท.กริช ชมเมฆ พล.ม.1 ทภ.3
351 1450700257891 ส.ต.ณัฐวุฒิ ค าสาศิลป์ พล.ม.1 ทภ.3
352 1679800196474 ส.ต.อวิรุทธ์ วงเหิม พล.ม.1 ทภ.3
353 3550900052741 จ.ส.อ. (พ.)พรมศักด์ิ ค าวงค์ ม.2 ทภ.3
354 3530900023198 จ.ส.อ.  ทรงกฤษณ์ จูสิน ม.2 ทภ.3
355 1679900369362 ส.อ.ณัฐดนัย กอนตน ม.2 ทภ.3
356 1550600087895 ส.ท.วุฒิภัทร ทาเป็ก ม.2 ทภ.3
357 1670200192283 ส.ต. ยงยุทธ ศรีคร้าม ม.2 ทภ.3
358 1570500171118 ส.ต. วีระเชษฐ์ ปิยะลังกา ม.2 ทภ.3
359 1679900522586 ส.ต. มนัสธนพัฒน์ กุยเกีย ม.2 ทภ.3
360 3640500125341 จ.ส.อ.สุรพล โถปริก ม.2 พัน.7 ทภ.3
361 3551000131726 จ.ส.อ.สิโรตน์ โนชัยต๊ะสอน ม.2 พัน.7 ทภ.3
362 3539900297822 จ.ส.อ.พชร หรรษคุณาไทย ม.2 พัน.7 ทภ.3
363 1539900122236 จ.ส.ต.วรรณพร นาพันธ์ ม.2 พัน.7 ทภ.3
364 1549900343372 ส.ท.ภาณุศักด์ิ เหมืองหม้อ ม.2 พัน.7 ทภ.3
365 1540600089863 ส.ท.ธนกร ท้าวแพทย์ ม.2 พัน.7 ทภ.3
366 1659901927342 ส.ต.ธีรศักด์ิ ค าจีน ม.2 พัน.7 ทภ.3
367 3550700536132 จ.ส.อ.นคร จันทร์อ่อน ม.2 พัน.10 ทภ.3
368 1550500105174 จ.ส.ท. วรวัฒน์ ปาค า ม.2 พัน.10 ทภ.3
369 1550500069879 จ.ส.ต. นฤคม สมมุติ ม.2 พัน.10 ทภ.3
370 2550400012709 จ.ส.ท. วิทวัส ศรีพรม ม.2 พัน.10 ทภ.3
371 1549900206812 ส.อ.  สิทธิศักด์ิ จ าปาจี ม.2 พัน.10 ทภ.3
372 1650101117526 ส.อ. ภคพล ณรินทร์ ม.2 พัน.10 ทภ.3
373 1551100045761 ส.ท. ธวัชชัย พงศ์อาริยะมงคล ม.2 พัน.10 ทภ.3
374 1550800060311 ส.ต.  ธนะศักด์ิ จิรนันทนุกุล ม.2 พัน.10 ทภ.3
375 1559900387906 ส.ต. วัชรพงษ์ ถุงเสน ม.2 พัน.10 ทภ.3
376 1559900318521 ส.ต. ชยางกูร เดียวตระกูล ม.2 พัน.10 ทภ.3
377 1301400085042 จ.ส.อ.(พ.)นนทกฤต นนท์ธิชา ม.2 พัน.15 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

378 1559900166951 จ.ส.อ.กรกฤษณ์ ใสสม ม.2 พัน.15 ทภ.3
379 3550800107331 จ.ส.ท.วิสัน ค ารังษี ม.2 พัน.15 ทภ.3
380 1559900270421 จ.ส.ต. ณัฐพล อ่องค า ม.2 พัน.15 ทภ.3
381 1550700078324 ส.อ.ธนภัทร ไชยอิน ม.2 พัน.15 ทภ.3
382 1559900171342 ส.อ.ธนากร ผลรินทร์ ม.2 พัน.15 ทภ.3
383 1559900259011 ส.อ.เดชาวัต มารินทร์ ม.2 พัน.15 ทภ.3
384 1670800149761 ส.ท.ชินดนัย ปานเพชร ม.2 พัน.15 ทภ.3
385 1670500012949 จ.ส.อ. เด่นชัย กันมะ ม.3 ทภ.3
386 3301200602961 จ.ส.อ. ประจัญ กองเกิด ม.3 ทภ.3
387 1679900188651 จ.ส.ท. นชานนท์ ชูสัมฤทธ์ิ ม.3 ทภ.3
388 1400900196534 ส.อ. วีระพงษ์ ครองปัญญา ม.3 ทภ.3
389 1309900427641 ส.ท. อภิเดช วัดเข้าหลาม ม.3 ทภ.3
390 1679900104636 ส.ท. ณัฐวุฒิ น้อยดี ม.3 ทภ.3
391 1559900017424 จ.ส.อ. พูนทวีทรัพย์ ใบยา ม.3 พัน.13 ทภ.3
392 1679900283077 จ.ส.อ. วิยะพงษ์ ดีเกิด ม.3 พัน.13 ทภ.3
393 1349900441121 ส.อ. ก าพล สุ่มมาตย์ ม.3 พัน.13 ทภ.3
394 1679900287960 ส.ท. เอกพันธ์ สิงห์ครุฑ ม.3 พัน.13 ทภ.3
395 1659900621100 ส.ท. วัชรพงศ์ ทวีการณ์ ม.3 พัน.13 ทภ.3
396 1101500931893 ส.ท. สุรศักด์ิ เมืองมูล ม.3 พัน.13 ทภ.3
397 1451200069565 ส.ท. พงศกร หม่ืนหาวงศ์ ม.3 พัน.13 ทภ.3

1 3540500246408 จ.ส.อ. ขวัญชัย ถุงแก้ว ม.3 พัน.18 ทภ.3
2 4421000007765 จ.ส.อ. จีระศักด์ิ เจริญผล ม.3 พัน.18 ทภ.3
3 1679900231263 จ.ส.อ. พีรวิชญ์ ภูอาบอ่อน ม.3 พัน.18 ทภ.3
4 1670700019955 จ.ส.อ. โกมินทร์ มืดค าบง ม.3 พัน.18 ทภ.3
5 1670400122424 ส.ท. ยศธร ช่ืนไพโรจน์ ม.3 พัน.18 ทภ.3
6 1671000060767 ส.ต. พัชรพล แก้วเพียร ม.3 พัน.18 ทภ.3
7 1350200038741 จ.ส.อ.เอราวัต ชูรัตน์ ม.3 พัน.26 ทภ.3
8 1470400024386 จ.ส.อ.ชัยยุทธ นันทะบุตร ม.3 พัน.26 ทภ.3
9 1149900113753 จ.ส.อ.อานนท์ ประมาณกิจ ม.3 พัน.26 ทภ.3

10 1600100421485 จ.ส.ท.ธรรมนูญ โตสงคราม ม.3 พัน.26 ทภ.3
11 1679900271222 ส.อ.อัครเดช นริศราวุธ ม.3 พัน.26 ทภ.3
12 1679900518759 ส.ต.ณรงชัย จันต๊ะ ม.3 พัน.26 ทภ.3
13 1679800303262 ส.ต.อัษฎากร ย่ิงยง ม.3 พัน.26 ทภ.3
14 3120300304653 จ.ส.อ.ภัทรพล ย้ิมแฉล้ม ม.พัน.12 พล.ม.1 ทภ.3
15 1549900083745 ส.อ.ศุภวิชญ์ นุค า ม.พัน.12 พล.ม.1 ทภ.3
16 1579900477140 ส.อ.ศิวลักษณ์ วงค์สรรศรี ม.พัน.12 พล.ม.1 ทภ.3
17 1200101710085 ส.อ.อนุกร สมเป็ง ม.พัน.12 พล.ม.1 ทภ.3
18 1560200088240 ส.อ.ทีปกร ดอนลาดลี ม.พัน.12 พล.ม.1 ทภ.3

สอบวันท่ี 3 พ.ค. 65 รอบท่ี 3 เวลำ 1330 - 1530 น. (รวม 2 ช่ัวโมง)



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

19 1540500072918 ส.อ.ณัฐดนัย บุตรอ่วม ม.พัน.12 พล.ม.1 ทภ.3
20 1679800198663 ส.ท.ธราธิป วันมหาใจ ม.พัน.12 พล.ม.1 ทภ.3
21 3341601358018 จ.ส.อ. สมพร ตะนุมาตย์ ม.พัน.28 พล.ม.1 ทภ.3
22 1679900024691 จ.ส.อ. ณัฐนภ เพ็งเรือง ม.พัน.28 พล.ม.1 ทภ.3
23 1409800120593 จ.ส.อ. พร้อมพงษ์ ขันตี ม.พัน.28 พล.ม.1 ทภ.3
24 1640900032190 จ.ส.อ. วรากร ครบุรี ม.พัน.28 พล.ม.1 ทภ.3
25 1679900111489 จ.ส.ท. ยุทธภูมิ ขอบแก้ว ม.พัน.28 พล.ม.1 ทภ.3
26 1521200007780 จ.ส.ต. พงษ์ศิริ ทวีชัย ม.พัน.28 พล.ม.1 ทภ.3
27 1370500013921 ส.อ. วัชรพงษ์ สมปอง ม.พัน.28 พล.ม.1 ทภ.3
28 1670200172231 ส.อ. วรดร บุญเขต ม.พัน.28 พล.ม.1 ทภ.3
29 1670400120251 ส.ท. มนัส แก้วเจิม ม.พัน.28 พล.ม.1 ทภ.3
30 1259700106086 จ.ส.อ.สมรภูมิ ชมภูศรี ม.พัน.28 พล.ม.1 ทภ.3
31 3331000569910 จ.ส.อ.สายสืบ สมโภชน์ ช.พัน.8 พล.ม.1 ทภ.3
32 1709900341408 จ.ส.อ.สถิตย์ ศรีมณียงค์ ช.พัน.8 พล.ม.1 ทภ.3
33 1119900536310 จ.ส.ต.ศรราม เหง้ากันหา ช.พัน.8 พล.ม.1 ทภ.3
34 1401500162587 ส.อ.บรรหาร พรมมา ช.พัน.8 พล.ม.1 ทภ.3
35 1420900255743 ส.อ.ศักด์ิชัย คงทน ช.พัน.8 พล.ม.1 ทภ.3
36 1679800236204 ส.ท.ชนะชัย ใจบัว ช.พัน.8 พล.ม.1 ทภ.3
37 1309900026875 จ.ส.อ. สาธิต ท่าเลิศ ส.พัน.11 พล.ม.1 ทภ.3
38 1670400087599 จ.ส.ท. พิชชากร บุญเรือง ส.พัน.11 พล.ม.1 ทภ.3
39 1429900206724 ส.อ. วทัญญู สถิตย์ ส.พัน.11 พล.ม.1 ทภ.3
40 1421100064146 ส.อ. เจนณรงค์ กาศไธสง ส.พัน.11 พล.ม.1 ทภ.3
41 1551100049383 ส.อ. ภาสกร สายะพงษ์ ส.พัน.11 พล.ม.1 ทภ.3
42 1659901912141 ส.ท. ศุภชาติ ตันตระกูล ส.พัน.11 พล.ม.1 ทภ.3
43 1679900290642 ส.ท. กฤษฏา กล้าหาญ ส.พัน.11 พล.ม.1 ทภ.3
44 1670600181556 ส.อ. ศิรวิทย์ บุญเสริม ส.พัน.11 พล.ม.1 ทภ.3
45 1529902035641 ส.ท. กฤตนัย ไชยบุญเรือง ส.พัน.11 พล.ม.1 ทภ.3
46 1119900028055 จ.ส.อ. วสันต์ เจริญ พัน.สร.8 ทภ.3
47 3659900479466 จ.ส.อ. จีระศักด์ิ ภู่กัน พัน.สร.8 ทภ.3
48 1670700142111 จ.ส.อ. พิเชษฐ์ ม่ันฤทัย พัน.สร.8 ทภ.3
49 1679900212358 ส.อ. ภควัต แสงสีดา พัน.สร.8 ทภ.3
50 1670500234330 ส.อ. ยุทธพล โอมฤกษ์ พัน.สร.8 ทภ.3
51 1670200178795 ส.อ. สนธยา น้อยแก้ว พัน.สร.8 ทภ.3
52 3570700068635 จ.ส.อ. วีรเดช วันรส พล.พัฒนา 3 ทภ.3
53 1539900138604 จ.ส.อ. พงศกร สายจิตร พล.พัฒนา 3 ทภ.3
54 1103700677453 จ.ส.ท. ชัยวัฒน์ กัลยา พล.พัฒนา 3 ทภ.3
55 3580400324806 จ.ส.ต. ดอน เอกจันทร์ พล.พัฒนา 3 ทภ.3
56 1659900006111 จ.ส.ต. วชิระ จันทร์บ้านคลอง พล.พัฒนา 3 ทภ.3
57 1560100365306 จ.ส.ต. ทศพร นานต๊ะ พล.พัฒนา 3 ทภ.3



ล ำดับ
หมำยเลขบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
ยศ-ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ.

58 1939900272684 ส.อ. วิวิธชัย ชูพราหมณ์ พล.พัฒนา 3 ทภ.3
59 1560100187238 ส.ท. เขตวรา คนแรง พล.พัฒนา 3 ทภ.3
60 1659900730791 ส.ต. วรรธนัย มีจันโท พล.พัฒนา 3 ทภ.3
61 1659900745305 ส.ต. จิรายุส สีหมี พล.พัฒนา 3 ทภ.3
62 3660500162904 จ.ส.อ. วิชัย ภู่ทอง ช.3 ทภ.3
63 1629990000886 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ แปรงกระโทก ช.3 ทภ.3
64 1650800171716 จ.ส.ต. อภิสิทธ์ิ เน้ือไม้ ช.3 ทภ.3
65 1659900701995 จ.ส.ต. กฤษฎา ประทับช้าง ช.3 ทภ.3
66 1579900686903 ส.อ. สรภพ เลิศจารุอนันต์ ช.3 ทภ.3
67 3650100443094 จ.ส.อ. อนุสรณ์ อินทะกูล ช.3 พัน.302 ทภ.3
68 3550800093755 จ.ส.อ.  อรรถพล เทพจันตา ช.3 พัน.302 ทภ.3
69 1630400050911 จ.ส.ท. ณัฐวุฒิ ชูคีรี ช.3 พัน.302 ทภ.3
70 1560100305079 จ.ส.อ. กฤตนัย ก๋าค า ช.3 พัน.302 ทภ.3
71 1659900563134 จ.ส.ต. ธีรภัทร ดีอ่ า ช.3 พัน.302 ทภ.3
72 1505300015729 ส.อ. สิริราช ค าเช้ือ ช.3 พัน.302 ทภ.3
73 1669900354802 ส.อ. ภูริณัฐ อภัยภักด์ิ ช.3 พัน.302 ทภ.3
74 1540500087371 ส.อ. ไกรวิชญ์ วันมูด ช.3 พัน.302 ทภ.3
75 1379900031381 ส.ท. สิทธิเดช ถูระวร ช.3 พัน.302 ทภ.3
76 1709901152404 ส.ท. สิทธิชัย รุ่งเรือง ช.3 พัน.302 ทภ.3
77 1530900053881 ส.ท. ธีรชัย ชมเชย ช.3 พัน.302 ทภ.3
78 1620500232400 ส.ท. บัณฑิต อ่องอร่าม ช.3 พัน.302 ทภ.3
79 1102700747841 ส.ท. พงศ์ภรณ์ กาบแก้ว ช.3 พัน.302 ทภ.3
80 3500400188414 จ.ส.อ.อลงกต ภัทรเศรษฐ์ พัน.พัฒนา 3 ทภ.3
81 3501900180251 จ.ส.อ.จักรา กัลป์เจริญศรี พัน.พัฒนา 3 ทภ.3
82 1509900425522 จ.ส.อ.ชัชวาล สุวรรณชมภู พัน.พัฒนา 3 ทภ.3
83 1539900120128 จ.ส.อ.พงษ์พันธ์ เพียบเพียร พัน.พัฒนา 3 ทภ.3
84 3500700133500 จ.ส.อ. กนก จันทะพิงค์ พัน.พัฒนา 3 ทภ.3
85 1560100228571 จ.ส.ท.พรพิษณุ ค าอักษร พัน.พัฒนา 3 ทภ.3
86 1619900088487 จ.ส.ต.กฤษณะ จินตกสิกรรม พัน.พัฒนา 3 ทภ.3
87 1509900970580 ส.อ.วรรินทร์ ณ  น่าน พัน.พัฒนา 3 ทภ.3
88 1500700120894 ส.อ.คุณากร อายุยืน พัน.พัฒนา 3 ทภ.3


