
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. ประจําปี 2556    

จํานวน 94 นาย
(เรียงตามหมายเลขประจําตัว)

หมายเลขประจําตัวลําดับ ช่ือ - นามสกุล

หน้า  1  ของ  4  หน้า

ตัวจริง

หมายเหตุ
00018 นัธทวัฒน์ รองชัย1
00021 ฐิติวัสส์ ป่ินแก้ว2
00043 ธีรภัทร ชัยณรงค์3
00088 จักรภัทร เอกวัลลภ4
00119 ธนดล อินทิยโกเศศ5
00137 วัชรกร ศรีพลลา6
00169 ชนวีร์ ดีจะมาลา7
00170 ธัญชนิต จินตภากร8
00184 กฤติน นราพงษ์9
00203 ณัฐพล เทียนแก้ว10
00318 บุญฤทธิ์ จิรากร11
00326 วรพัล ย่างไพบูลย์12
00331 สุรภูมิ เล็กขาว13
00351 มณฑล เกิดมีทรัพย์14
00367 พิษณุ บุณโยดม15
00380 ธิติพงศ์ เป็นสุข16
00446 เกริกพงษ์ พิทักษ์สกุลหงส์17
00447 ฐานทัพ สุริยะไชย18
00477 ฉัตริน โทนุสิน19
00498 ศมิติน กองแก้ว20
00513 จิรพงศ์ ทัพกุญชร21
00518 สาคเรศ เอียงผาสุข22
00550 นันท์ทัพพ์ แก่นจันทร์23
00558 ณัฐชัย เอียงพยุง24
00576 ประเสริฐศักด์ิ เมืองซ้าย25
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00606 ปฎิพัทธ์ ล้านบุญมี26
00622 พงศ์ดนัย กุลดิลกชัย27
00669 ปิยังกูร สะหลี28
00700 โชติสกุล จอมเกาะ29
00747 ณัฐดนัย ระเบียบแหวน30
00835 กรินทร์ ทีคา31
00842 ตะวันรุ่ง ศรีประดับ32
00969 ฐศิษฐ์ ทองสม33
01004 จักรกฤษณ์ ชินบุตร34
01007 ชยธร สิงหจูฑะ35
01028 อาชวิน สุนทรกิจ36
01046 วัชระ กมลหัตถ์37
01132 ชลวิชิต ยะราไสย38
01141 กฤษดา ประเสริฐผล39
01161 ธนาวิชญ์ บุญกว้าง40
01164 ธัญยธรณ์ ทินมาลา41
01229 สิทธิโชติ เชิดชูไชย42
01240 กรวิชญ์ เจนคิด43
01259 กรธนัท อารยะการกุล44
01275 รัฐพงศ์ ทัศนะบรรจง45
01310 ณัทดรัณ คุรุวิชญา46
01334 ศุภวิชญ์ สกลเสาวภาคย์47
01351 ภาณุพงศ์ สีขาว48
01352 วีรวัฒน์ กระจ่างสุวรรณ์49
01365 อภิสิทธ์ิ เย็นใส50
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01377 ศุภกร สระแก้ว51
01386 สิรวิศว์ พ่ึงเพียร52
01387 ธนวัฒน์ ทรัพย์โคกสูง53
01421 ชนสรณ์ โอภาสนิพัทธ์54
01433 ชนิณุทร ประโมทะกะ55
01436 ณัฐนนท์ ชมภูพล56
01497 สรวิชญ์ เหง่ียมไพศาล57
01501 ณรงค์ศักด์ิ ลิ้นทอง58
01527 ธนภัทร สุวรรณโชติ59
01547 วรัท วงศ์กระจ่าง60
01560 พิทักษ์พงษ์ สิงคนิภา61
01563 ชญานิน ธาคง62
01626 สุทธิพงศ์ โพธ์ิชี63
01640 อภิวุฒิ แสงจันทร์64
01756 มารวย เชาวนรัตน์65
01785 บัณฑิต ใจกว้าง66
01803 ชโลธร เขจรเนตร67
01897 เจษฎา ลักษณาเนาว์68
02280 ธนโชติ งานเมธาวัฒน์69
02306 ปฎิภาณ พลโคต70
02519 กษิด์ิเดช อนุกูล71
02616 ภวิล บุรพรัตน์72
02742 กิตติธัช สุขสุนัย73
02972 รัชชานนท์ เจริญศิริ74
04101 จิรัฏฐ์ ตันตระเสถียร75
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04246 กิตติภูมิ ทัศนสุวรรณ76
04721 เปรมินทร์ ทรงชัยกุล77
04799 โกวิท พินิจสิงหปรีชา78
04874 กรกช กลัดเจ็ด79
05120 ศักดินาถ ภาณุมาศตระกูล80
05370 รัฐธรรมนูญ ไตรยวงค์81
05581 นิติพันธ์ จันทร์รัศมี82
05763 ภาณุวัฒน์ มณีรัตน์83
05889 ใบตาล ศรีสวัสด์ิ84
06502 ศุภณัฐ เอกสมทราเมษฐ์85
06724 พงษ์สิทธิ ทองย้อย86
07392 เสกข์สรัล อินทร์สมบูรณ์87
07559 ฐพัชร์พล ณ ถลาง88
08471 ศุภกิตต์ิ ไวเดชา89
09633 พีรพล ชํานาญโภชนกิจ90
10760 ณัฐกิตติ์ แสงพันธ์ุตา91
11370 พงศ์เกษม สุวรรณนาบูรณ์92
11792 โยธิน โพธ์ิสอน93
14956 ศุภสิทธ์ิ ปัญญาอุทัย94
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