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๑ จ.ส.อ. อภิศักด์ิ พันธ์งาม พลขบัรถ ช.พนั.๑ พล.๑ รอ.

๒ จ.ส.อ. อนุพงษ์ แจ้งสว่าง ครูผู้ช่วย รร.รด.ศศท.นรด.
๓ ส.อ. ภัทรธร ใช้สง่า ครูผู้ช่วย ผอถ.กฝอ.รร.สพ.สพ.ทบ.
๔ ส.อ. ยุทธนา ชุมมา ผช.ส.ฝ่ายการท าลาย ทลร.สพ.ทบ.
๕ จ.ส.อ. ปวเรศ จินสกุล พลประจ าเคร่ืองท าควัน ตอนเคร่ืองท าควันที ่๒ 

หมวดเคร่ืองท าควัน ร้อย.วศ.๑ ชรก.ผจห.วศ.ทบ.
๖ จ.ส.ต.หญิง นุชนาท จินตกสิกรรม เสมียน กศ.รร.วศ.ทบ.
๗ จ.ส.อ. อนุสรณ์ บุญปลอด นายสิบส่งก าลัง กค.วศ.ทบ.
๘ ส.อ.หญิง ธิติมา สนสร้อย เสมียน ผจห.วศ.ทบ. ชรก.ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
๙ ส.อ. รวมพล แสนใจวุฒิ เสมียนส่งก าลังบ ารุง กค.วศ.ทบ.

๑๐ ส.อ. ไพโรจน์ พรมจันทร์ ผช.พลประจ าเคร่ืองฯ ร้อย.วศ.๑
๑๑ ส.อ.หญิง พชรมน ชูผล เสมียน ผงป.กผค.วศ.ทบ.

ทภ.๑
๑ ส.อ. อนาวิล ซ้อนเพชร รอง ผบ.หมู่ ม.พัน.๑๙ พล.ร.๙
๒ จ.ส.อ. ไชยสิทธิ์ พันธะไชย ผบ.ชุด ลว.ไกล ร้อย.ลว.ไกล ๙
๓ ส.ต. สงกรานต์ นุชประดิษฐ์ นายสิบส่งก าลังสาย ส. ร้อย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙
๔ จ.ส.อ. ธีระยุทธ กรีรัมย์ หน.นายสิบคลัง พธ. พัน.สบร.๒๑ บชร.๑
๕ ส.ท. ภูวดล น้ าจันทร์ พลช่างก่อสร้าง ช.พัน.๙ พล.ร.๙
๖ จ.ส.อ. ทรงศักด์ิ ก่ าต้าว ผบ.หมู่ ร้อย.บก.กรม สน.พล.ร.๑๑ 
๗ จ.ส.อ. กัณพัช แสนศรี ผบ.หมู่ ปล.ฯ ร.๑๙ พัน.๓
๘ ส.อ. พงษ์พัฒน์ ค าผา หน.ชุด หมู่ ปล. ร.๒๙ พัน.๒
๙ จ.ส.อ. จิรายุทธ์ ชัยกิจ นายสิบชิ้นส่วน สาย พธ. พัน.สบร.๒๑ บชร.๑

๑๐ ส.อ. ปฏิวัติ ผ่องแผ้ว ช่างซ่อมอาวุธเบา พัน.ซบร.๒๑ บชร.๑
๑๑ ส.ท. ณัฐวัฒน์ จุลละมณฑล เสมียนส่งก าลัง ร.๑๑๑ พัน.๒

ทภ.๒
๑๒ ส.ท. พชร ศรีสมุทร พลยิง ร.๘
๑๓ จ.ส.ท. เอกพล เอกพันธ์ ผบ.หมู่ ปล. ร.๖ พัน.๒
๑๔ ส.ท. อนิรุทธิ์ ปิดตามานัง นายสิบปฏิบัติการ ตอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ร้อย.บร.สนาม พัน.สบร.๒๒ บชร.๒

ส่วนภูมภิาค

ส่วนกลาง

บัญชรีายชื่อนายสิบนักเรียน หลักสูตรนายสิบ คชรน. รุ่นที ่๑๔
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ทภ.๓
๑๕ จ.ส.อ. อนุรักษ์ มานพ ผบ.หมู่ หมู่ ปล.มว.ปล.พล.ร.๔
๑๖ จ.ส.อ. ชวรัตน์ ใจจง หน.คลัง ตอนเก็บรักษา มว.รวบรวมส่ิงอุปกรณ์จ าหน่าย

ร้อย.บร.สนาม พัน.สบร.๒๓ บชร.๓
๑๗ จ.ส.ท. สุนิรันดร์ สอนเทียม นายสิบลาดตระเวน พล.ร.๔
๑๘ จ.ส.อ. ฤกษ์ฤทธิ์ โพธิท์อง นายสิบตรวจรับและคัดแยก ตอนตรวจรับและคัดแยก 

มว.รวบรวมส่ิงอุปกรณ์ฯ ร้อย.บร.สนาม พัน.สบร.๒๓ บชร.๓
๑๙ จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ สายสร้อยเงิน นายสิบคลัง ตอน สป.๓ ทัว่ไป มว.คลัง สป.๓ ร้อย.คลัง 

สป.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓
๒๐ จ.ส.อ. ไตรพล โพธิว์ิจิตร หน.นายสิบคลังชิ้นส่วนสายพลาธิการ มว.คลังชิ้นส่วนซ่อม

ร้อย.คลัง สป.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓
๒๑ ส.ท. ธันยพร สกุลณี ผช.ครูวิชาอาวุธ นฝ.นศท.มทบ.๓๖
๒๒ จ.ส.อ. ศราวุธ แสนชั่ง ผบ.หมู่ ช่างโยธา ร้อย.สสก.ร.๗ พัน.๒
๒๓ ส.อ. วรุฒ นันตา ผช.ครูวิชาอาวุธ นฝ.นศท.มทบ.๓๗
๒๔ ส.ท. สหัพย์ภาพ เหลือพวงทอง ช่างซ่อมยานยนต์ มว.ซบร.สาย สพ. ร้อย.ซบร. 

ยุทโธปกรณ์ที ่๒ พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓

ทภ.๔
๒๕ ส.อ. ฉัตรธวัฒน์ สุขส าราญ นายสิบส่งก าลังสายแพทย ์ร้อย.สน.พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.๑๕
๒๖ ส.ท.หญิง ฮายาตี นิเยะ เสมียนพิมพ์ดีด บก.มทบ.๔๖ ชรก.กขว.มทบ.๔๖
๒๗ ส.อ. คุณากร ทองเลือม นายสิบการกระสุน กรม สน.พล.ร.๑๕
๒๘ จ.ส.ต. วชิรา ผลรอน นายสิบยุทธการ ร.๑๕
๒๙ จ.ส.อ. อมร ศรีระษา รอง ผบ.ตอน ตอนส่งก าลัง ร้อย.สกล.สป.พนั.สบร.๒๔ บชร.๔

๓๐ ส.อ. จรัล หนูบุญ นายสิบท าลายวัตถุระเบิด ผสพ.มทบ.๔๕
๓๑ จ.ส.อ. พร้อมพงษ์ ผิวอ่อน ผบ.ชุด ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.๑๕

นขต.ทบ.
๓๒ ส.อ. สัณหภาศ สุตานนท์ นายสิบประจ าหมวด กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร.
๓๓ จ.ส.อ. อิทธิ อิมพร้อม ครู รร.กสร.ศสร.
๓๔ จ.ส.อ. วิชชยุทธ มูลจันทร์ ครู ยว.กศ.รร.ร.ศร.
๓๕ จ.ส.อ. นครัตน์ เวียงจันทร์ ครูฝึก สวท.รร.จปร.
๓๖ จ.ส.อ. ต่อพงษ์ บุญโปร่ง ครูผู้ช่วย ผสท.กศ.รร.ช.กช.
๓๗ ส.อ. สุทธวีร์ พัฒโนทัย ครู รร.นส.ทบ.
๓๘ จ.ส.ต. นิรันดร์ รัตมานะ ครู รร.ป.ศป.

- ๒ -
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๓๙ ส.อ. ณัฐพล โพธิท์า ส.การช่างและท าลาย ชป.รพศ.๑

ล าดบั ยศ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง / สังกัด หมายเหตุ

- ๓ -

ตรวจถูกต้อง 

          พ.อ. 
                 ( อมรินทร์  พรหมโยธิน ) 
    ประจ า วศ.ทบ. ชรก.รร.วศ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที ่
                     หน.ผตก.รร.วศ.ทบ. 
                                  พ.ย. ๖๕ 
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