
วันท่ี ล ำดับ ช่ือ นำมสกุล ศูนย์สอบ (รอบท่ี) คะแนน

ท ำกำรทดสอบ 100

10/9/2561

1 จ.ส.ต. จิรวัฒน์ สุทนต์ ศร.[1 42

2 จ.ส.ต. ณัฐพนธ์ สมัตถพันธ์ุ ศร.[1 42

3 จ.ส.ต. ปรัชญำ มนตรีมุข ศร.[1 38

4 จ.ส.ต. ณัฐวัฒน์ ยมสวัสด์ิ ศร.[1 50

5 จ.ส.ต. บัญชำ ปัญญำบุตร ศร.[1 49

6 จ.ส.ต. อัทธวัฒน์ อำจวิชัย ศร.[1 49

1 จ.ส.อ. ธนภัทร อ่อนเย็น ศร.[2 42

2 จ.ส.อ. พรเทพ กลัดคร้ำม ศร.[2 38

3 จ.ส.อ. รำเชนทร์ ใจเย็น ศร.[2 39

4 จ.ส.อ. ปุณณพัฒน์ ปัญญำสรำวุธ ศร.[2 44

5 จ.ส.อ. อดิเทพ เกิดทองหลำง ศร.[2 66

6 จ.ส.อ. วิทยำ จุฬำมณี ศร.[2 36

7 จ.ส.อ. ณัฐพล ไชยสิทธ์ิ ศร.[2 38

8 จ.ส.อ. นิพนธ์ บุญเขียน ศร.[2 41

9 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ พรมสะอำด ศร.[2 36

10 จ.ส.อ. ธนกร มุทธำกำญจน์ ศร.[2 49

11 จ.ส.อ. เจษฎำ อุบลน้อย ศร.[2 30

12 จ.ส.อ. พิชิต ปัสสำสัย ศร.[2 46

13 จ.ส.อ. ชัยรัตน์ แสนสะอำด ศร.[2 40

14 จ.ส.อ. ปฏิวัติ ชูเมือง ศร.[2 47

15 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ พรมจันทร์ ศร.[2 54

16 จ.ส.อ. ธรจักร์ วิริยะกิจ ศร.[2 39

17 จ.ส.อ. วิษณุกร เล็กล ำพูน ศร.[2 46
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18 จ.ส.อ. มนต์เทพ วิสินธ์ุชัย ศร.[2 33

19 จ.ส.อ. ตำล คงไพสันต์ ศร.[2 49

20 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ คุณศึกษำ ศร.[2 71

21 จ.ส.อ. สุรัตน์ สมพร้อม ศร.[2 42

22 จ.ส.อ. คมสัน ปัญจรงคะ ศร.[2 44

23 จ.ส.อ. เกรียงไกร รัตนวรรณ ศร.[2 29

24 จ.ส.อ. พิเชษฐ์ พ่ึงเทียน ศร.[2 44

25 จ.ส.อ. อดิสร ชำติสีลำ ศร.[2 33

26 จ.ส.อ. อภิชัย วงษ์หอมเนียม ศร.[2 33

27 จ.ส.อ. เรวัตร์ น้อยท่ำช้ำง ศร.[2 31

28 จ.ส.อ. อัครชัย สังข์วำรี ศร.[2 27

29 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ บุตรวงษ์ ศร.[2 39

30 จ.ส.อ. กฤษฎำ เพียวสูงเนิน ศร.[2 44

31 จ.ส.อ. ภรำดร แท่นเผือก ศร.[2 26

32 จ.ส.อ. ธีระนัย ศรีไสว ศร.[2 67

33 จ.ส.อ. พินิจ สุมกระจิว ศร.[2 29

34 จ.ส.อ. ปรีชำ โชคบัณฑิต ศร.[2 38

35 จ.ส.อ. เสกสรร อ้อมหม่ืน ศร.[2 35

36 จ.ส.อ. ชัชวำลย์ ลีละสุนทเลิศ ศร.[2 29

37 จ.ส.อ. พัตร์ แจ่มจันทร์ ศร.[2 35

38 จ.ส.อ. รำวีน พุฒธิมำ ศร.[2 40

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ ศร.

1 จ.ส.อ. ศุภชัย คันธำนุรักษ์ ศร.[3 53

2 จ.ส.อ. ปรำโมทย์ นุชวงค์ ศร.[3 37

3 จ.ส.อ. ชำญชัย เน่ืองไชยยศ ศร.[3 23

4 จ.ส.อ. รัตนะ ช้ำงศรี ศร.[3 60

5 จ.ส.อ. วิวัฒน์ สังข์ทอง ศร.[3 36

6 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ น้อยส ำรำญ ศร.[3 36



7 จ.ส.อ. ฐิตินันท์ กันสุข ศร.[3 41

8 จ.ส.อ. สรยุทธ วันนู ศร.[3 44

9 จ.ส.อ. ธีรเดช ผำติกูล ศร.[3 30

10 จ.ส.อ. จิรโชติ พันธ์ุพงษ์ ศร.[3 26

11 จ.ส.อ. นพนันท์ ส ำรำญใจ ศร.[3 64

12 จ.ส.อ. ชัชวำลย์ เหล่ือมอุไร ศร.[3 41

13 จ.ส.อ. สุไลมำน ลำเตะ ศร.[3 34

14 จ.ส.อ. อนุรักษ์ ศรีทอง ศร.[3 60

15 จ.ส.อ. พิเชฏฐ พรหมลี ศร.[3 47

16 จ.ส.อ. พัฒนกิตต์ิ กล่ินเจริญ ศร.[3 28

17 จ.ส.อ. สุทธิพงศ์ ฉิมพำลี ศร.[3 39

18 จ.ส.อ. เถลิงศักด์ิ กระจำย ศร.[3 31

19 จ.ส.อ. อับดุลอำชิ กุกูมุ ศร.[3 34

20 จ.ส.อ. ภูมิพัฒน์ เพ็ญจันทร์ ศร.[3 24

21 จ.ส.อ. เอกชัย คนบุญ ศร.[3 28

22 จ.ส.อ. ศิริศักด์ิ อำริยำภรณ์ ศร.[3 35

23 จ.ส.อ. ศิริชัย กล่อมอำรมย์ ศร.[3 38

24 จ.ส.อ. ทรงวิทย์ ใจเย็น ศร.[3 36

25 จ.ส.อ. ปัญญำ คุณเวียง ศร.[3 22

26 จ.ส.อ. ชัยพร พิบูลสมบัติ ศร.[3 26

27 จ.ส.อ. อรุณ ปัญญำดี ศร.[3 35

28 จ.ส.อ. ชนินทร์ แผ่นทอง ศร.[3 85

29 จ.ส.อ. ตระกูล ห้องแซง ศร.[3 48

30 จ.ส.อ. ปรีชำ ปัจจัยโคถำ ศร.[3 53

31 จ.ส.อ. สยมภู รอดเย็น ศร.[3 54

32 จ.ส.อ. สันติ เป้ป้อม ศร.[3 34

33 จ.ส.อ. อมร ม่วงมี ศร.[3 73

34 จ.ส.อ. สุทธิรัก วรรณโก ศร.[3 29

35 จ.ส.อ. พิเชษฐ์ อยู่หนุน ศร.[3 31



36 จ.ส.อ. วิชัย เงำกระจ่ำง ศร.[3 31

37 จ.ส.อ. ปัญญคม แย้มเปล่ียน ศร.[3 39

38 จ.ส.อ. เอนก พรำยแก้ว ศร.[3 80

39 จ.ส.อ. พลำกร บุญถึก ศร.[3 66

40 จ.ส.อ. สัญจร สีหำภำค ศร.[3 40

41 จ.ส.อ. ถนอมศักด์ิ วงษ์ภักดี ศร.[3 73

42 จ.ส.อ. เจษฎำกร พ่ึงพงษ์ ศร.[3 43

43 จ.ส.อ. ยุทธนำ เทศร ำลึก ศร.[3 62

44 จ.ส.อ. รัตนศักด์ิ อ้นพวง ศร.[3 34

45 จ.ส.อ. วิชิต กล่อมเช้ือ ศร.[3 38

46 จ.ส.อ. ชิดชัย แก้ววิเชียร ศร.[3 73

47 จ.ส.อ. ธนวัฒน์ หงษ์ทอง ศร.[3 31

48 จ.ส.อ. ชำญชัย อุสำย ศร.[3 53

49 จ.ส.อ. ยนต์ กันทิพย์ ศร.[3 30

50 จ.ส.อ. ค ำรณ อ่ิมค ำ ศร.[3 33

51 จ.ส.อ. มนต์ชัย สิริสุขะ ศร.[3 30

52 จ.ส.อ. จิรพัส ล ำภำ ศร.[3 32

53 จ.ส.อ. อำนนท์ โสมภีร์ ศร.[3 41

ผ่ำน 5 นำย ศูนย์สอบ ศร.

1 จ.ส.อ. ประภำส บุตรเจียมใจ ศร.[4 47

2 จ.ส.อ. เทพรักษ์ เชำวะตะ ศร.[4 42

3 จ.ส.อ. ชินกร อ่อนค ำเหลือง ศร.[4 69

4 จ.ส.อ. วันเผด็จ สิทธิแสง ศร.[4 32

5 จ.ส.อ. ศุภโชติ อ้นสุวรรณ ศร.[4 38

6 จ.ส.อ. ธนวิทย์ น้อยสะอำด ศร.[4 38

7 จ.ส.อ. ธีรพงษ์ สว่ำงวิธะ ศร.[4 57

8 จ.ส.อ. อ ำพล พินิจ ศร.[4 58

9 จ.ส.อ. อนุรักษ์ ศรีทอง ศร.[4 35



10 จ.ส.อ. สุรพล อุทรเทพ ศร.[4 43

11 จ.ส.อ. สมชำติ สุขเอียม ศร.[4 26

12 จ.ส.อ. ภัทรโชติ สังข์นำง ศร.[4 43

13 จ.ส.อ. บัลลังค์ พิทักษ์พลำกร ศร.[4 36

14 จ.ส.อ. เอกลักษณ์ คล้ำยเขียน ศร.[4 49

12/9/2561

1 ส.อ. รัฐพงศ์ สุขรี มทบ.12[9 -

2 ส.อ. เฉลิมวุฒิ ประชุมเหล็ก มทบ.12[9 -

3 จ.ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ ขันมำก มทบ.12[9 59

4 จ.ส.อ. ชัยวัน อำจวงษำ มทบ.12[9 57

5 ส.อ. สุชน บัวมำศ มทบ.12[9 28

6 จ.ส.อ. เตชบดินทร์ ตังสุข มทบ.12[9 48

1 จ.ส.อ. สุวิน ข ำน้ ำคู้ นสศ.[10 28

2 จ.ส.อ. อำคม แว่นเกตุ มทบ.16[10 81

3 จ.ส.อ. สุเทพ พิบูลรัตนำกุล มทบ.16[10 42

4 จ.ส.อ. พิบูลชัย แก้วจ ำปำสี มทบ.16[10 36

5 จ.ส.อ. ภำณุ ศรีมี มทบ.16[10 46

6 จ.ส.อ. อ ำนำจ ทำโส มทบ.16[10 55

7 จ.ส.อ. สุริยัณ ภิรมย์รักษ์ มทบ.16[10 32

8 จ.ส.อ. ปัญญำ จันทร์สุข มทบ.16[10 33

9 จ.ส.อ. สงบ เทียมสยำม มทบ.16[10 38

10 จ.ส.อ. ไชโย สุขเกษม มทบ.16[10 50

11 จ.ส.อ. นรำธิป ณ บำงช้ำง มทบ.16[10 37

12 จ.ส.อ. อมรเทพ เกิดศิริ มทบ.16[10 44

13 จ.ส.อ. สถิตย์ บุนนำค มทบ.16[10 42

14 จ.ส.ท. ณัฐพงษ์ นิธิพิชญำพัชญ์ มทบ.16[10 73

15 จ.ส.อ. สมเกียรติ อ่อนกล่ิน มทบ.16[10 38



16 จ.ส.อ. อภิรักษ์ ครองทรัพย์ มทบ.16[10 42

17 จ.ส.อ. มำนพ มัธยัศถ์พันธ์ มทบ.12[10 40

18 จ.ส.อ. อภินัทธ์ ไพบูลย์ มทบ.12[10 43

19 จ.ส.อ. วิทยำ หอนอก มทบ.12[10 53

20 จ.ส.อ. เจษฎำ ปุ่งค ำน้อย มทบ.12[10 48

21 จ.ส.อ. สุวิทย์ อำษำนอก มทบ.12[10 38

22 จ.ส.อ. จักรวุฒิ แพนลำ มทบ.12[10 39

23 จ.ส.อ. มณี พรมนอก มทบ.12[10 26

24 จ.ส.อ. ภูเบศร ชุ่มช่ืน มทบ.12[10 33

1 จ.ส.อ. ณัฐกิตต์ิ โพธ์ิจันทร์ มทบ.210[11 43

2 จ.ส.อ. ธวัชชัย วรรณค ำ มทบ.25[11 42

3 จ.ส.อ. สมภพ ส ำเริง มทบ.25[11 57

4 จ.ส.อ. กวีวัฒน์ สุขรอบ มทบ.25[11 52

5 จ.ส.อ. อะนวน สุดยอดสุข มทบ.25[11 31

6 จ.ส.อ. อนัน บรรจุงำม มทบ.25[11 53

7 จ.ส.อ. ประเสริฐศักด์ิ เขมะศรีสุวรรณ มทบ.25[11 26

8 จ.ส.อ. ธีรเดช วิเศษย่ิง มทบ.25[11 59

9 จ.ส.อ. เอกฉันท์ พร้ิงเพรำะ มทบ.25[11 51

10 จ.ส.อ. ประจักษ์ เนริกูล มทบ.25[11 33

11 จ.ส.อ. โรจน์ ศรีศิลำ มทบ.25[11 40

12 จ.ส.อ. ฐำปนพงศ์ พิลำแดง มทบ.25[11 52

13 จ.ส.อ. ณัฏฐพัฒน์ ศรีลำนุช มทบ.25[11 52

14 จ.ส.อ. สุรสิทธ์ิ วงษ์เลิศ มทบ.25[11 55

15 จ.ส.อ. เทพมงคล แคไธสง มทบ.25[11 25

16 จ.ส.อ. สุเทพ ย่ิงมีมำ มทบ.25[11 31

17 จ.ส.อ. กมล คหะวงษ์ มทบ.25[11 24

18 จ.ส.อ. เกษม อยู่ย่ิง มทบ.25[11 -



1 จ.ส.อ. รพีพงศ์ สมงำม รร.สบ.ทบ.[12 39

2 จ.ส.อ. ปริญญำ สุวรรณศรี รร.สบ.ทบ.[12 49

3 จ.ส.อ. ประวิทย์ เพ็ชรประยูร รร.สบ.ทบ.[12 46

4 จ.ส.อ.  พสวินทร์ พ่ึงสุขแดง รร.สบ.ทบ.[12 42

5 จ.ส.อ. ธำนินทร์ เกตุจ ำปำ รร.สบ.ทบ.[12 30

6 จ.ส.อ. ศรชัย ค ำเคน รร.สบ.ทบ.[12 39

7 จ.ส.อ. ขวัญนคร หิรัญศิริ รร.สบ.ทบ.[12 39

8 จ.ส.อ. ทองแท่ง เรือนเงิน รร.สบ.ทบ.[12 29

9 จ.ส.อ. สยำมเขต เทิบจันทึก รร.สบ.ทบ.[12 32

10 จ.ส.อ. กฤษณะ หงษ์สุวรรณ์ รร.สบ.ทบ.[12 42

11 จ.ส.อ. ประสิทธิชัย จุลกะนำค รร.สบ.ทบ.[12 47

12 จ.ส.อ. ณัฐวัฒน์ ทองดี รร.สบ.ทบ.[12 40

13 จ.ส.อ. ธวัช ม่ังสุวรรณ รร.สบ.ทบ.[12 46

14 จ.ส.อ. ศิริศักด์ิ ธูปศิริ รร.สบ.ทบ.[12 41

15 จ.ส.อ. อรุณศักด์ิ เกตุศักด์ิ รร.สบ.ทบ.[12 45

16 จ.ส.อ. นันทพงศ์ คงคูณ รร.สบ.ทบ.[12 43

17 จ.ส.อ. สมพงษ์ แสงโสด รร.สบ.ทบ.[12 36

18 จ.ส.อ. วุฒิชัย แสงอำทิตย์ มทบ.19[12 50

19 จ.ส.อ. เอกลักษณ์ แสงใส มทบ.19[12 45

20 จ.ส.อ. รถกร มูลแก่น มทบ.19[12 44

21 จ.ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ กำบแก้ว รร.สบ.ทบ.[12 30

13/09/2561

1 จ.ส.อ. มนตรี ตรีภำค มทบ.14[13 36

2 จ.ส.อ. พิเชฐ ช้ำงเผือก มทบ.18[13 34

3 จ.ส.อ. นิพนธ์ แสงด่อน ร.12 รอ.[13 20

1 จ.ส.อ. อนุวัฒน์ ประสิทธ์ิ ศบบ.[14 39

2 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ รุ่งสุข ศบบ.[14 44



3 จ.ส.อ. สุนทร โพธ์ิทอง ศบบ.[14 49

4 จ.ส.อ. ทินกร จันทร์เมือง ศบบ.[14 43

5 จ.ส.อ. ชินโชติ จิตตพำนิช ร.12 รอ.[14 48

6 จ.ส.อ. วิชำญ สนพิมำย ร.12 รอ.[14 29

7 จ.ส.อ. สยำม แสงก่ ำ ศบบ.[14 36

8 จ.ส.อ. สุวัฒน์ บุญแสน ศบบ.[14 35

9 จ.ส.อ. พินิตย์ อรุณ ศบบ.[14 37

10 จ.ส.อ. วรพล แสงกระจ่ำง ศบบ.[14 31

11 จ.ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ ใจเย็น ร.12 รอ.[14 34

12 จ.ส.อ. ออด รักแก้ว ศบบ.[14 34

13 จ.ส.อ. เกรียงไกร แช่มประสิทธ์ิ ศบบ.[14 33

14 จ.ส.อ. ประพฤติ ยวนยี ร.12 รอ.[14 48

15 จ.ส.อ. คมสรรค์ ทะสุนทร ร.12 รอ.[14 36

16 จ.ส.อ. สุบรรณ อ่ ำวงษ์ ร.12 รอ.[14 25

17 จ.ส.อ. ฉลองรัฐ ดวงแก้ว ร.12 รอ.[14 45

18 จ.ส.อ. วีระพงษ์ บุญน่ิม ร.12 รอ.[14 45

19 จ.ส.อ. จิรภัทร ช้ำงปลิว พล.พัฒนำ 1[14 31

20 จ.ส.อ. สุวิจักขณ์ ศักด์ิสมบูรณ์ พล.พัฒนำ 1[14 41

21 จ.ส.ท. ศุภชัย รสหอม พล.พัฒนำ 1[14 50

22 จ.ส.อ. อนุวัตร ป่ินประยูร พล.พัฒนำ 1[14 44

23 จ.ส.อ. สุพจน์ คูสุรัตน์ พล.พัฒนำ 1[14 31

24 จ.ส.อ. โกมล พรมรักษ์ พล.พัฒนำ 1[14 42

25 จ.ส.อ. ชินกำรย์ ชูศรี พล.พัฒนำ 1[14 34
26 จ.ส.อ. พิษณุ ศรแก้ว ร.12 รอ.[14 45

27 จ.ส.อ. พิศวำส วิเจียน ร.12 รอ.[14 30
28 จ.ส.ต. สุรวุฒิ ม่ันคง พล.พัฒนำ 1[14 36
29 จ.ส.อ. พิษณุ สุริวินจ ร.12 รอ.[14 36
30 จ.ส.อ. กมล ลครไชย ร.12 รอ.[14 49
31 จ.ส.อ. ชำติชำย ประติโก ร.12 รอ.[14 51
32 จ.ส.อ. บุญเชิต มีแก้ว ร.12 รอ.[14 52



1 จ.ส.อ. นิรันดร์ แก้วมณี พล.ร.9[15 27

2 จ.ส.อ. วิสูตร ริมแจ้ง ศบบ.[15 37

3 จ.ส.อ. เอกชัย คชสำร ศบบ.[15 46

4 จ.ส.อ. สมโพช เพ็งวิสำภำพพงษ์ ศบบ.[15 36

5 จ.ส.อ. ธนะชัย เทียมรัตน์ ศบบ.[15 38

6 จ.ส.อ. มรุต คุณมี นรด.[15 36

7 จ.ส.อ. นิกร มุ่งหมำย ศบบ.[15 28

8 จ.ส.อ. สุวัฒน์ จุ้ยเทียน ศบบ.[15 38

9 จ.ส.อ. ยงยุทธ พวงสี ศบบ.[15 40

10 จ.ส.อ. เฉลิม สำยวิเศษ ศบบ.[15 35

11 จ.ส.อ. นิกรณ์ สุทธิ ศบบ.[15 32

12 จ.ส.อ. พิเขตุ ใยโฉม ศบบ.[15 49

13 จ.ส.อ. อำนนท์ เงินจีน ศบบ.[15 35

14 จ.ส.อ. อ ำนวย โจรนัส ศบบ.[15 44

15 จ.ส.อ. มำนะ ก่ิงไทร ศบบ.[15 38

16 จ.ส.อ. สำคร ค ำศรี นรด.[15 47

17 จ.ส.อ. วัชระพงษ์ เสือพันธ์ุ ศบบ.[15 54

18 จ.ส.อ. พงศ์พันธ์ พุ่มพวง นรด.[15 54

19 จ.ส.อ. อนุสรณ์ เทพลี นรด.[15 46

20 จ.ส.อ. เติมพงษ์ ชัยชนะชมภู นรด.[15 58

21 จ.ส.อ. เมโทร กุศลธรรม นรด.[15 54

22 จ.ส.อ. ฉลำด พลวี นรด.[15 40

23 จ.ส.อ. อภิศักด์ิ มำนะศิริพันธ์ นรด.[15 39

24 จ.ส.อ. กิตติพงษ์ ประดุจพงษ์เพชร์ นรด.[15 38

25 จ.ส.อ. ณัฐภำส ญำณะเคร่ือง นรด.[15 46

26 จ.ส.อ. ศิริ ฟักประไพ นรด.[15 52

27 จ.ส.อ. ศิริเทพ ศรีอิทธิวรกุล นรด.[15 55

28 จ.ส.อ. วิเชียร ลำวทอง นรด.[15 48

29 จ.ส.อ. นักรบ วงค์กลม ศบบ.[15 28



30 จ.ส.อ. รุ่งเรือง หอมจันทร์ นรด.[15 57

31 จ.ส.อ. แสวง หงุ่ยกระโทก นรด.[15 42

32 จ.ส.อ. พิชัย พรมขำม นรด.[15 37

33 จ.ส.อ. วีระพงษ์ พุ่มจ ำปำ นรด.[15 40

34 จ.ส.อ. สมำน สำครเจริญ นรด.[15 40

35 จ.ส.อ. วิธำน มีแสง นรด.[15 66

36 จ.ส.อ. สมประสงค์ กำบค ำ นรด.[15 40

37 จ.ส.อ. ช ำนำญ สุขสมพร้อม นรด.[15 42

38 จ.ส.อ. อ ำนำจ โพธ์ิเวียง นรด.[15 29

39 จ.ส.อ. ชัชวำลย์ สร้อยสังวำลย์ นรด.[15 27

40 จ.ส.อ. มนัส พุ่มศิโร นรด.[15 37

41 จ.ส.อ. อวยไชย ทองแสง นรด.[15 46

42 จ.ส.อ. ชูพงษ์ บุญมำ พล.ร.9[15 37

43 จ.ส.อ. ครรชิต ตระกลพร นรด.[15 43

44 จ.ส.อ. ชำญณุพงษ์ คงทอง พล.ร.9[15 30

1 จ.ส.อ. ธนันชัย สมณะ พล.ร.9[16 53

2 จ.ส.อ. สันติ กล่ินถือศิล พล.ร.9[16 48

3 จ.ส.อ. วัศพล อรุณภิรมย์ นรด.[16 61

4 จ.ส.อ. คมสัน พ่ึงเนตร ศบบ.[16 48

5 จ.ส.อ. จักรพงษ์ สำรินทร์ ศบบ.[16 41

6 จ.ส.อ. อภิรักษ์ จูประสงค์ทรัพย์ นรด.[16 45

7 จ.ส.อ. อุเทน น้อยบุตรดี นรด.[16 55

8 จ.ส.อ. ยงยุทธ จ่ำเมืองฮำม นรด.[16 63

9 จ.ส.อ. สมบัติ ศรีมุกตำ มทบ.27[16 50

10 จ.ส.อ. สุรัมพร จุลละสมิต นรด.[16 42

11 จ.ส.อ. สุภำพ ม่วงรัก พล.ร.9[16 49

12 จ.ส.อ. อภิชำติ บุญจันทร์ นรด.[16 37

13 จ.ส.อ. พงษ์พันธ์ ใจอำรำม ศบบ.[16 35



14 จ.ส.อ. เสริมศิลป์ มำลำศิริ นรด.[16 79

15 จ.ส.อ. รณชัย เค่ียมคม นรด.[16 42

16 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ นำมสอน นรด.[16 47

17 จ.ส.อ. ษณุพงษ์ ศรีวงศ์ ศบบ.[16 33

18 จ.ส.อ. พิพัฒน์ บุษบงษ์ ศบบ.[16 41

19 จ.ส.อ. อุเทน อ่ ำกร่ำง ศบบ.[16 30

20 จ.ส.อ. ยุทธนำ บุญอำรีย์ นรด.[16 35

21 จ.ส.อ. อริยะ น้อยสุข ศบบ.[16 33

22 จ.ส.อ. เสวก นิลคูหำ ศบบ.[16 38

23 จ.ส.อ. อำทิตย์ เหลำสุภำพ นรด.[16 59

24 จ.ส.อ. พีรศักด์ิ โชติจ ำลอง ศบบ.[16 39

25 จ.ส.อ. ธนำกร เทียมเพ็ง ศบบ.[16 38

26 จ.ส.อ. ธำนินทร์ สุระโชติ มทบ.27[16 26

27 จ.ส.อ. เสรี จันทรถ ศบบ.[16 42

28 จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ พูลเสม นรด.[16 68

29 จ.ส.อ. คธำวุธ ศิริมงคล นรด.[16 47

30 จ.ส.อ. เอกวี ภูฆัง ศบบ.[16 39

31 จ.ส.อ. ประวิทย์ จะโนรัตน์ มทบ.27[16 48

32 จ.ส.อ. ไพทูลย์ ยะมงคล นรด.[16 58

33 จ.ส.อ. สุรัตน์ เขตชมภู มทบ.27[16 42

34 จ.ส.อ. จันทชัย ศิลำโชติ นรด.[16 63

35 จ.ส.อ. มงคล เมฆแสน นรด.[16 54

36 จ.ส.อ. ทินกร ศรีเคลือบ มทบ.27[16 49

37 จ.ส.อ. สมศักด์ิ ศรีธัญรัตน์ มทบ.27[16 48

38 จ.ส.อ. สถิต มณีรัตน์ นรด.[16 36

39 จ.ส.อ. อำคม อเนกแสน มทบ.27[16 53

40 จ.ส.อ. พิมพำ พิมพ์วงค์ มทบ.27[16 28

41 จ.ส.อ. จีระวัตร์ รักษำสุวรรณ ศบบ.[16 33

42 จ.ส.อ. ภัทรำวุธ พลส ำรำญ นรด.[16 41



43 จ.ส.อ. วิศนุ อุตะมะ มทบ.27[16 42

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ นรด.
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1 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ นำมหน่อ พล.ร.9[17 39

2 จ.ส.อ. อรัน วงศ์สง่ำ พล.ร.9[17 46

3 จ.ส.อ. สุรชัย ทองสุข พล.ร.9[17 42

4 จ.ส.อ. ขจร สกุลโพน พล.ร.9[17 33

5 จ.ส.อ. สรรพสิทธ์ิ แสนทอง พล.ร.9[17 43

6 จ.ส.อ. พลกฤษ ฟ้ำสำร พล.ร.9[17 35

7 จ.ส.อ. ทวี สมเสง่ียม รร.จปร.[17 50

8 จ.ส.อ. อภิชำติ โสภำ พล.ร.9[17 44

9 จ.ส.อ. ยงยุทธ อยู่คเชนทร์ รร.จปร.[17 58

10 จ.ส.อ. สุพรักษ์ ฉัตรเจต พล.ร.9[17 26

11 จ.ส.อ. วสันต์ พลรัมย์ พล.ร.9[17 40

12 จ.ส.อ. นิพนธ์ พูลทอง พล.ร.9[17 35

13 จ.ส.อ. วชิรศักด์ิ พรมกอง พล.ร.9[17 32

14 จ.ส.อ. ณัฐศักด์ิ ขันอำสำ มทบ.14[17 44

15 จ.ส.อ. ณรงค์พันธ์ ไชยบุตร มทบ.14[17 50

16 จ.ส.อ. ปรีชำ เหลำงำม มทบ.14[17 54

17 จ.ส.อ. ณรงค์เวทย์ บัวคร้ืน มทบ.14[17 33
18 จ.ส.อ. พรมเมธ อรุณศรี พล.ร.9[17 39
19 จ.ส.อ. ขวัญ เกตุแก้ว มทบ.14[17 38
20 จ.ส.อ. สิทธิชัย สว่ำงจันทร์ พล.ร.9[17 38

21 จ.ส.อ. ธนพงษ์ ป้อมน้อย มทบ.14[17 55
22 จ.ส.อ. โชคดี คะเณเร็ว พล.ร.9[17 30

23 ส.อ. ประมำณ บุตรจันทร์ มทบ.22[17 25
24 ส.อ. อำทิตย์ ประหยัดหยำ มทบ.22[17 -
25 ส.อ. ค ำพันธ์ แสนทวีสุข มทบ.22[17 31

26 ส.อ. จิรภัทร พรมผล มทบ.22[17 34



1 จ.ส.อ. พิทักษ์ ค ำไพ มทบ.29[18 48

2 จ.ส.อ. สมชำย จงเทพ มทบ.29[18 29

3 จ.ส.อ. วิษณุศิลป์ แก้วมะ มทบ.29[18 58

4 จ.ส.อ.     ถำวร บุญกุศล มทบ.22[18 40

5 จ.ส.อ. กษิด์เดช สุริยะเจริญ พล.ร.9[18 57

6 จ.ส.อ. วัลลภ เทพพงษ์ พล.ร.9[18 47

7 จ.ส.อ. จ ำรัส ปิตะคง มทบ.29[18 41
8 จ.ส.อ. ชำตรี แก้วสุขำ พล.ร.9[18 47

9 จ.ส.อ. จตุพล เหล่ำเก้ำ พล.ร.9[18 32

10 จ.ส.อ. พงษ์กิจ เรืองฤธ์ิ พล.ร.9[18 52

11 จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ คงสอดทรัพย์ พล.ร.9[18 41

12 จ.ส.อ. อนุวัฒน์ พรหมพินิจ มทบ.29[18 42

13 จ.ส.อ.(พ.) สมจิตร ไชยขันธ์ มทบ.22[18 38

1 จ.ส.อ. นิพนธ์ ชูสร้อย มทบ.14[19 30

2 จ.ส.อ. เกริกเกียรติ อัครโยธิน มทบ.14[19 34

3 จ.ส.อ. อัศวิน บุญยะนิวำสน์ มทบ.14[19 37

4 จ.ส.อ. สุนทร ช่วยเช้ือ มทบ.14[19 54

5 จ.ส.อ. วำนิตย์ กุลรัตย์ มทบ.14[19 53

6 จ.ส.อ. กมลลำสน์ แสงงำม มทบ.14[19 34

7 จ.ส.อ. พลูศักด์ิ พละศรี มทบ.14[19 46

8 จ.ส.อ. ชำนนท์ สุขเจริญ มทบ.14[19 35

9 จ.ส.อ. ณรงค์ จรรยำวิภำ มทบ.24[19 28

10 จ.ส.อ. ศตรรฆ หนูกุล มทบ.24[19 38

11 จ.ส.อ. วิวัฒนไชย ชัยด ำ มทบ.24[19 32

12 จ.ส.อ. พิทยำ ห้ำวจันทร์ มทบ.24[19 39

13 จ.ส.อ. ธำนุวัฒน์ ตำดี มทบ.24[19 44

14 จ.ส.อ. เสกสิทธ์ิ สิงหนำค มทบ.22[19 34

15 จ.ส.อ. ทองเพชร หำกันได้ มทบ.24[19 34



16 จ.ส.อ. กฤษดำ วงศ์กำฬสินธ์ุ มทบ.29[19 33

17 จ.ส.อ. ณัฐพล พิชัยค ำ มทบ.29[19 47

18 จ.ส.อ. ไปรเวทย์ วงศ์ตำผำ มทบ.29[19 53

19 จ.ส.อ. สัจธยำ ผมเพชร มทบ.29[19 31

20 จ.ส.อ. พนมพร สมไธสง มทบ.29[19 39

21 จ.ส.อ. จรูญ ผลทวี มทบ.29[19 37

22 จ.ส.อ. อนุสรณ์ หล่ำเพีย มทบ.29[19 38

23 จ.ส.อ. พัฒนนท์ ไชยตะมำตย์ มทบ.29[19 41

24 จ.ส.ต. โยธิน ทองรุ่งเปลว มทบ.22[19 38

25 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ ทองสม มทบ.29[19 50

26 จ.ส.อ. ปรัชญำ ปัดสำค ำ มทบ.22[19 44

27 จ.ส.อ. ประชำนำถ ตรีวำณิชย์ มทบ.22[19 47

28 จ.ส.อ. จิรพันธ์ ต้นแก้ว มทบ.22[19 30

29 จ.ส.อ. ศุภวัฒน์ สุพรรณนนท์ มทบ.22[19 35

30 จ.ส.อ. ชัยวิวัตร มูลมณี มทบ.29[19 35

31 จ.ส.อ. รพีพัฒน์ บุญเททิน มทบ.29[19 44

32 จ.ส.อ. อิสรธรรม หงษ์ภู มทบ.29[19 48

33 จ.ส.อ. ทองใส ศรีสวัสด์ิ มทบ.29[19 41

1 จ.ส.อ. นิคม วงษ์บุญธรรม มทบ.14[20 52

2 จ.ส.อ. กนิษฐ์ ศิริประภำ มทบ.14[20 37

3 จ.ส.อ. สินธ์ชัย น้อมวัฒนะ มทบ.14[20 27

4 จ.ส.อ. ทวีวิวัฒน์ สุขอันเลิศ มทบ.14[20 45

5 จ.ส.อ. สงกรำนต์ กันจิตร มทบ.14[20 45

6 จ.ส.อ. มำนิต หร่ิมเจริญ มทบ.14[20 36

7 จ.ส.อ. ชัยยำ พรอินทร์ มทบ.14[20 31

8 จ.ส.อ. ระพิน คมสันต์ มทบ.14[20 53

9 จ.ส.อ. วีรนันท์ สุวรรณโณ มทบ.14[20 45

10 จ.ส.อ. จตุพล สนวิชัย มทบ.14[20 37



11 จ.ส.อ. เจริญศักด์ิ ศิริประทุม มทบ.14[20 25

12 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ อ่อนชัย มทบ.24[20 49

13 จ.ส.อ. สุวัฒน์ เชิดชู มทบ.24[20 54

14 จ.ส.อ. จงลักษณ์ สุขศำลำ มทบ.24[20 58

15 จ.ส.อ. ศุภโชค วงษ์ค ำ มทบ.24[20 47

16 จ.ส.อ. บรรจบ พฤคณำ มทบ.24[20 45

17 จ.ส.อ. สิทธิศักด์ิ ลอมไธสง มทบ.24[20 50

18 จ.ส.อ. อรรถพล ปล่ังกลำง มทบ.24[20 48

19 จ.ส.อ. สมจิตร ใจเต็ม มทบ.22[20 24

20 จ.ส.อ. สำมำรถ มิตรภำพ มทบ.24[20 53

17/09/2561

1 จ.ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ บุตรสำ มทบ.24[21 43

2 จ.ส.อ. สมจินต์ มโนนุกุล มทบ.24[21 42

3 จ.ส.อ. สมคิด แสนสุภำ มทบ.24[21 52

4 จ.ส.อ. กันตพงศ์ อุดม มทบ.24[21 39

5 จ.ส.อ. สุขสันต์ ผำนัด มทบ.24[21 71

6 จ.ส.อ. ทวีเดช โยวะ มทบ.24[21 46

7 จ.ส.อ. สุรีย์ แสนสุภำ มทบ.24[21 49

8 จ.ส.อ. สมหมำย ศรีเพชร มทบ.14[21 54

9 จ.ส.อ. วุฒิ วัลลำนนท์ มทบ.14 [21 37

10 จ.ส.อ. อำทร พิมพ์บัวมี มทบ.22[21 46

11 จ.ส.อ. คณุตม์ นำดูลย์ มทบ.22[21 32

12 จ.ส.อ. ธนำกร ค ำภำทู มทบ.22[21 42

13 จ.ส.อ. พิทักษ์ นำคใหญ่ มทบ.22[21 35

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.24



1 จ.ส.อ. ศุภชัย นัดสันเทียะ พล.พัฒนำ 2[22 41

2 จ.ส.อ. เจน เสืออยู่สำย พล.พัฒนำ 2[22 30

3 จ.ส.อ. สุรชัย ชนะหำญ พล.พัฒนำ 2[22 35

4 จ.ส.อ. ภัทรกร ย่ิงนอก พล.พัฒนำ 2[22 44

5 จ.ส.อ. ธวัชชัย จ๊ีเพชร พล.พัฒนำ 2[22 35

6 จ.ส.อ. สุรชัย มำตรทะเล พล.พัฒนำ 2[22 33

7 จ.ส.อ. สิงห์คูณ แก้วนิล พล.พัฒนำ 2[22 34

8 จ.ส.อ. สุทัศน์ กำรปลูก มทบ.24[22 36

9 จ.ส.อ. บุญมี พรมเวียง มทบ.24[22 46

10 จ.ส.อ. เกตุพล ขอนแก่น มทบ.24[22 47

11 จ.ส.อ. ธงชัย จิตรม่ัน มทบ.22[22 37

12 จ.ส.อ. นิรัญ บุญรินทร์ มทบ.22[22 47

13 จ.ส.อ. มำนพ บุญเอ้ือ มทบ.22[22 65

14 จ.ส.อ. อุดรชัย เทพประทุม มทบ.22[22 56

15 จ.ส.อ. ธีรพงษ์ ดรุณพันธ์ มทบ.22[22 43

16 จ.ส.อ. วีระชัย พิมพ์ขันธ์ มทบ.22[22 61

17 จ.ส.อ. วิษณุ แบส่ิว มทบ.22[22 66

18 จ.ส.อ. ณัฏฐสันต์ สอนเม่น พล.ร.4[22 47

19 จ.ส.อ. บรรจบ ทรงธรรม พล.ร.4[22 38

20 จ.ส.อ. สังวร แก้วศรีทัศน์ พล.ร.4[22 45

21 จ.ส.อ. สุพจน์ ใจจุมปู มทบ.14[22 45

22 จ.ส.อ. ขวัญ วัชโรสินธ์ุ มทบ.14[22 41

23 จ.ส.อ. ฐิติกร ขวัญเสน มทบ.14[22 37

24 จ.ส.อ. วนจิตต์ น้อยบัวทิพย์ มทบ.14[22 55

25 จ.ส.อ. ดวง เรียงรัมย์ มทบ.14[22 39

26 จ.ส.อ. สถำพร อ่ิมสุข มทบ.14[22 38

27 จ.ส.อ. สันติ ภำณุทัต มทบ.14[22 36

28 จ.ส.อ. ถำวร อ่อนค ำ มทบ.14[22 38

29 จ.ส.อ. ขวัญชัย นิยมชัย มทบ.14[22 35



30 จ.ส.อ. ขจรพัฒน์ เหลือนับ มทบ.14[22 47

31 จ.ส.อ. ธรรมรงค์ นิรำศภัย มทบ.14[22 46

32 จ.ส.อ. ยุทธนำ บัวขวัญ มทบ.14[22 29

33 จ.ส.อ. สุรชำติ เสือขวัญ มทบ.14[22 36

34 จ.ส.อ. ชิตพล ทองเทพ มทบ.14[22 39

35 จ.ส.อ. วินัย โตงำม มทบ.14[22 29

36 จ.ส.อ. วิโรจน์ สุกนำค มทบ.14[22 40

37 จ.ส.อ. พรชัย บ ำรุงจิตต์ มทบ.14[22 31

38 จ.ส.อ. อเนก ม่ังมี มทบ.14[22 30

39 จ.ส.อ. ด ำเนิน รอดนุช พล.ร.4[22 56

1 จ.ส.อ. มำนัส เวียงยำ มทบ.38[23 45

2 จ.ส.อ. เดชำ เกรัมย์ มทบ.38[23 30

3 จ.ส.อ. ประจวบ กรรมชะนะ มทบ.38[23 49

4 จ.ส.อ. สมชำย บำงเหลือง มทบ.38[23 45

5 จ.ส.อ. ณัฏฐวี เภสัชชำ มทบ.22[22 39

6 จ.ส.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ วรสุทธ์ิ มทบ.22[23 66

7 จ.ส.อ. วัลย์ชัย อ่อนแก้ว มทบ.22[22 37

8 จ.ส.อ. ณัฐพงค์ พุ่มแก้ว มทบ.22[22 70

9 จ.ส.อ. สมศักด์ิ นวลงำม มทบ.22[19 28

10 จ.ส.อ. นิกร ศรีวิบูลย์ มทบ.22[23 44

11 จ.ส.อ. สมเดช ดวงแก้ว มทบ.22[23 43

12 จ.ส.อ. สมัย ศำลำ มทบ.22[23 34

13 จ.ส.ท. สรำวุฒิ แสนมะโน พล.ร.4[23 56

14 จ.ส.ท. อ ำนำจ สอนงอก พล.ร.4[23 79

15 จ.ส.อ. อรรถวุฒิ มีเวียงจันท์ พล.ร.4[23 41

16 จ.ส.อ. จักรพันธ์ มะโนเพ็ญ พล.ร.4[23 39

17 จ.ส.อ. ฐิติวัชร์ ธรวัชรไพศำล มทบ.22[22 27

18 จ.ส.อ. สุชำติ ตุ่นแก้ว พล.ร.4[23 30



19 จ.ส.ท. กฤษณะ ผ่องแผ้ว พล.ร.4[23 41

20 จ.ส.อ. ป่ิน แดงจ่ำย มทบ.35[23 43

21 จ.ส.ท. เอกภพ รักไทย พล.ร.4[23 40

22 จ.ส.ท. สมรัก โตไกรลักษณ์ พล.ร.4[23 56

23 จ.ส.ท. ศรีขรินทร์ วรรณสำ พล.ร.4[23 28

24 จ.ส.ท. วีระศักด์ิ แป้นสง พล.ร.4[23 56

25 จ.ส.ท. วิทยำ ยุทธิยำ พล.ร.4[23 41

26 จ.ส.ท. สุพล พรมจักร พล.ร.4[23 52

ผ่ำน 2 นำย ศูนย์สอบ มทบ.22, พล.ร.4

1 จ.ส.อ. พงษ์ดนัย ค ำตำ มทบ.22[24 61

2 จ.ส.อ. ศรำณุวัฒน์ ตรีภพ มทบ.22[24 61

3 จ.ส.อ. ชุมพล ศรีวะอุไร มทบ.22[24 60

4 จ.ส.อ. สน่ันพงษ์ ไทยทวี มทบ.22[24 63

5 จ.ส.อ. วินัย แก่นสิงห์ มทบ.22[24 47

6 จ.ส.อ. โสภณ พลำดอินทร์ พล.ร.4[24 47

7 จ.ส.อ. สมหวัง คล้ำยสกุล พล.ร.4[24 57

8 จ.ส.อ. ฉลอง น่ิมนงค์ พล.ร.4[24 38

9 จ.ส.อ. ศุภลักษณ์ เสำฝ้ัน พล.ร.4[24 51

10 จ.ส.อ. สรำวุธ กำวงค์ พล.ร.4[24 32

11 จ.ส.อ. ชัชพิมุข เนียมนัด พล.ร.4[24 30

12 จ.ส.อ. สุวิทย์ ศรีขัดเค้ำ มทบ.22[24 43

13 จ.ส.อ. นิคม จ่ันจุ้ย พล.ร.4[24 42

14 จ.ส.อ. ทรัพย์ทวี รัตนบัติ มทบ.22[24 45

15 จ.ส.อ. อภิชำติ บัวเกตุ พล.ร.4[24 59

16 จ.ส.อ. ทินกร ทิพย์แก้ว พล.ร.4[24 55

17 จ.ส.อ. เชิดศักด์ิ ดอนไชย พล.ร.4[24 66

18 จ.ส.อ. วัชระ แก้วศรีทัศน์ พล.ร.4[24 47

19 จ.ส.อ. มนตรี น่วมมี พล.ร.4[24 58



20 จ.ส.อ. อุทัย สำรยศ พล.ร.4[24 50

21 จ.ส.อ. จรูณ เมืองชำวนำ พล.ร.4[24 28

22 จ.ส.อ. ธีระพร วิลำ พล.ร.4[24 30

23 จ.ส.อ. พัฒน์ยศ คล่องงำน พล.ร.4[24 37

24 จ.ส.อ. รณรงค์ เจริญผล พล.ร.4[24 57

25 จ.ส.อ. นุศร ไชยคิรินทร์ มทบ.22[24 56

26 จ.ส.อ. นพดล หยิบทรัพย์ พล.ร.4[24 53

27 จ.ส.อ. วริบุตร สีหะวงษ์ พล.ร.4[24 65

28 จ.ส.อ. พลเทพ เสือคง พล.ร.4[24 29

29 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ เช้ือผู้ดี พล.ร.4[24 42

30 จ.ส.อ. วีรพงศ์ ข ำพัน พล.ร.4[24 57

31 จ.ส.อ. ของทิพย์ รัตนมงคล พล.ร.4[24 37

32 จ.ส.อ. ศักด์ิดำ ทำหนองเภำ มทบ.22[24 73

33 จ.ส.อ. ไชยวัฒน์ มุสิกสำร มทบ.22[24 28

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.22

18/09/2561

1 จ.ส.อ. วิทยำ ศรีหยวก มทบ.31[25 36

2 จ.ส.อ. เอกรัตน์ จ่ันจีน ทภ.3[25 31

3 จ.ส.อ. ศรชัย ม่วงมำ ทภ.3[25 38

4 จ.ส.อ. ศรำวุธ สุขเกษม มทบ.31[25 48

5 จ.ส.อ. อนันต์นิตย์ แก้วพินิจ ทภ.3[25 32

6 จ.ส.อ. พิทักษ์พงษ์ ค ำธร มทบ.31[25 66

7 จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ วงศ์ชัย ทภ.3[25 38

8 จ.ส.อ. สมนึก จันดีปุน มทบ.22[23 44

9 จ.ส.อ. ศรำวุธ ค ำน้อย มทบ.22[23 38

10 จ.ส.อ. รัตนโชติ กิจธรรมกุล ทภ.3[25 25

11 จ.ส.อ. เจษฎำ ปะมะ มทบ.31[25 58

12 จ.ส.อ. เสริมศักด์ิ นกเถ่ือน ทภ.3[25 29



13 จ.ส.อ. คัดเชน พุ่มรส ทภ.3[25 35

14 จ.ส.อ. เอ้ียง สมำพงษ์ มทบ.22[23 48

15 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ก ำมะหย่ี ทภ.3[25 30

16 จ.ส.อ. ชนธำ ทองจัตุ พล.ร.7[25 36

17 จ.ส.อ. กิตติวัฒน์ ปำระกำ พล.ร.7[25 46

18 จ.ส.อ. อนุพล คำภูน้อย พล.ร.7[25 32

19 จ.ส.อ. ปริญญำ น ำน้อมจิตต์ พล.ร.7[25 37

20 จ.ส.อ. มณฑล สุวรรณภำพ มทบ.31[25 63

21 จ.ส.อ. จักรพันธ์ุ ไชยอัมพรจิตร พล.ร.7[25 38

22 จ.ส.อ. สุรชำติ ปัญญำเทพ พล.ร.7[25 36

23 จ.ส.อ. นันทวัตร์ อนุมัติ มทบ.33[25 53

24 ส.อ. วัชระ ไชยวงค์ พล.ร.7[25 29

25 จ.ส.อ. สงวน กันวะนำ มทบ.33[25 39

26 จ.ส.อ. ศักด์ิชัย นันชัย มทบ.33[25 40

27 จ.ส.อ. ณเรศ บรรทำ มทบ.33[25 34

28 จ.ส.อ. ณัฐพนธ์ รุ่งวัฒนจินดำ มทบ.33[25 36

29 จ.ส.อ. เชำวลิต ปำนวน มทบ.33[25 68

30 ส.อ. พิษณุชัย ทรช่วย มทบ.32[25 -

31 จ.ส.อ. ขวัญ สุขยอม ร.16[25 72

32 จ.ส.อ. ธนกร เบญมำตย์ ร.16[25 80

33 จ.ส.อ. เอกรัตน์ ลุนชิตร ร.16[25 66

34 จ.ส.อ. จักรี ศรีจันทร์ ร.16[25 63

35 จ.ส.อ. ทองใบ สอนเข็ม ร.16[25 58

36 จ.ส.อ. พิทยำ สีมำเคน ร.16[25 69

37 จ.ส.อ. สุระพัฒน์ ไชยเสริฐ ร.16[25 50

38 จ.ส.อ. จรัฐพงษ์ สิมลี ร.16[25 70

39 จ.ส.อ. บุญมี แวงวรรณ ร.16[25 71

40 จ.ส.อ. ภำคิไนย สังขพงษ์ ร.16[25 69

41 จ.ส.อ. สันติชัย เท่ำสิงห์ ร.16[25 52



42 จ.ส.อ. สัญญำ สำมำรถ ร.16[25 64

43 จ.ส.อ. เกรียงไกร แสนค ำ ร.16[25 74

44 จ.ส.อ. ณรงค์ชัย กระเดำ ร.16[25 20

45 จ.ส.อ. สมจิตร ลีพิลำ ร.16[25 56

ผ่ำน 5 นำย ศูนย์สอบ ร.16

1 จ.ส.ท. พรรษำ สียะ มทบ.31[26 47

2 จ.ส.ท. ธีรวัฒน์ บุญมำเลิศ มทบ.31[26 65

3 ส.อ. วิษณุ ทนันชัย ทภ.3[26 66

4 จ.ส.อ. วัธศำสตร์ สร้อยค ำ มทบ.33[26 44

5 จ.ส.อ. อิทธิพล ขำวผ่อง มทบ.33[26 49

6 จ.ส.อ. อำทิตย์ อินต๊ะ มทบ.33[26 41

7 จ.ส.อ. เทียนชัย มำก่อกุล มทบ.33[26 71

8 จ.ส.อ. อิทธิชัย เพียรชนะ มทบ.33[26 54

9 จ.ส.อ. ภำนุพล สิริสุขะ มทบ.33[26 50

10 จ.ส.อ. วัชระเทพ คชสำร มทบ.33[26 71

11 จ.ส.อ. กิจติพงษ์ แสงอรุณ ร.16[26 30

12 จ.ส.อ. พรพิบูล เหง้ำสุวรรณ ร.16[26 75

13 จ.ส.อ. ชรินทร์ เธียรไชยภูมิ ร.16[26 55

14 จ.ส.อ. สิทธิพล รุ่งแสง ร.16[26 79

15 จ.ส.อ. หัสตะชัย เนตรวงษ์ ร.16[26 83

16 จ.ส.อ. อ ำนวย ไชยด ำ ร.16[26 56

17 จ.ส.อ. มนตรี อุทก ร.16[26 75

18 จ.ส.อ. ศุภรัตน์ สังฆะมณี ร.16[26 65

19 จ.ส.อ. บุญทวี อดกล้ัน ร.16[26 49

20 จ.ส.อ. จักรพันธ์ อินทะแสง ร.16[26 61

21 จ.ส.อ. สิระ ทีหัวช้ำง ร.16[26 58

22 จ.ส.อ. คมเพชร สกุลพล ร.16[26 65

23 จ.ส.อ. ถำวร นุ่นนำแซง ร.16[26 85



24 จ.ส.อ. เกรียงไกร พรรณศรี ร.16[26 -

25 จ.ส.อ. ฉลำด หงษ์สอ ร.16[26 48

26 จ.ส.อ. คมสรรค์ กันยำสำย ร.16[26 50

27 จ.ส.อ. ภูรินทร์ นำคน้ ำ มทบ.32[26 48

28 จ.ส.ท. สรศักด์ิ หม่ันกำร มทบ.32[26 41

29 จ.ส.ท. ธนกร ค ำปำเช้ือ มทบ.32[26 41

30 จ.ส.อ. วิวัฒน์ ตำเร็ว มทบ.32[26 45

ผ่ำน 7 นำย ศูนย์สอบ มทบ.33, ร.16

1 จ.ส.อ. ถิรเดช หิรัญกิตติสกุล พล.พัฒนำ 2[27 48

2 จ.ส.อ. ถำวร สินทม พล.พัฒนำ 2[27 44

3 จ.ส.อ. ปกรณ์ แหยมเจริญ พล.พัฒนำ 2[27 55

4 จ.ส.อ. อุทัย หยัดสูงเนิน พล.พัฒนำ 2[27 36

5 จ.ส.อ. วีระ ไชยโอชะ พล.พัฒนำ 2[27 45

6 จ.ส.อ. วันชัย บึงไกล พล.พัฒนำ 2[27 47

7 จ.ส.อ. คมสันต์ ผุยหัวโทน พล.พัฒนำ 2[27 50

1 จ.ส.อ. นิกร ทำนำ มทบ.33[28 36

2 จ.ส.อ. สมเกียรติ ทำเป้ิน มทบ.33[28 47

3 จ.ส.อ. กฤษฎำ ใจยินดี มทบ.33[28 40

4 จ.ส.อ. อนนท์ วงค์ปันง้ำว มทบ.33[28 40

5 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ กุมะณำ มทบ.33[28 31

6 จ.ส.อ. มำนัส ยำหำย มทบ.33[28 38

7 จ.ส.อ. นิวัฒน์ ค ำสุข มทบ.33[28 41

8 จ.ส.อ. ธวัช ยะปะนันท์ มทบ.33[28 58

9 จ.ส.อ. อรรฑพล ปรีชำชีววัฒน์ พล.พัฒนำ 2[28 43

10 จ.ส.อ. จรัญ พัฒน์จันทร์ พล.พัฒนำ 2[28 43

11 จ.ส.อ. คำร พิมพะ พล.พัฒนำ 2[28 51

12 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ สีชิน พล.พัฒนำ 2[28 45



13 จ.ส.อ. ภำนุเดช จันทร์ร้อยเอ็ด พล.พัฒนำ 2[28 34

14 จ.ส.อ. ศรำวุฒิ ระสะครบุรี พล.พัฒนำ 2[28 40

15 จ.ส.อ. ไวพจน์ บุตรดี พล.พัฒนำ 2[28 40

16 จ.ส.อ. สรำวุธ ศรีสุวรรณ พล.พัฒนำ 2[28 44

17 จ.ส.อ. วรำกร ถ่องตะคุ พล.พัฒนำ 2[28 43

18 จ.ส.อ. นฤพัทธ์ สีลำ พล.พัฒนำ 2[28 30

19 จ.ส.อ. ประเสริฐ ดวงนิล พล.พัฒนำ 2[28 46

20 จ.ส.อ. อิศรำ วรรณพงษ์ พล.พัฒนำ 2[28 33

21 ส.อ. วัลลภ พิมพ์ทอง พล.ร.7[28 31

22 จ.ส.อ. อรรถวิทย์ อินธรรม พล.ร.7[28 29

23 จ.ส.อ. ยอดชำย ไตรป่ิน พล.ร.7[28 41

24 จ.ส.อ. นิรุจน์ รำกค ำ พล.ร.7[28 27

25 จ.ส.อ. อนุสรณ์ จันทรสนธิ พล.ร.7[28 34

26 จ.ส.อ. วิจำรณ์ ไทยวิจิตร พล.ร.7[28 48

27 จ.ส.อ. สำยยนต์ โชติอ้น พล.ร.7[28 31

28 จ.ส.อ. ธนวัฒน์ สุวรรณำ พล.ร.15[28 34

29 จ.ส.อ. สุวรรณ แปงหล้ำ พล.ร.7[28 42

30 จ.ส.อ. เสนีย์ พงษ์สมบัติ พล.ร.15[28 39

31 จ.ส.อ. กรวิชญ์ เมฆมูสิก พล.ร.15[28 36

32 จ.ส.อ. วิโรฒ ศรีมณี พล.ร.15[28 32

33 จ.ส.อ. เสรี เช้ืออุบล พล.ร.7[28 29

34 จ.ส.อ. กฤษณุพงศ์ โปทำศรี พล.ร.15[28 27

35 จ.ส.อ. จรูญ ก ำแพงแก้ว พล.ร.7[28 33

36 จ.ส.อ. ดุสิต สุขศรี พล.ร.7[28 26

37 จ.ส.อ. วัชระพงษ์ ธิติมูล มทบ.32[28 60

38 จ.ส.อ. อ ำนำจ สำรพัฒน์ มทบ.32[28 52

39 จ.ส.อ. ยงยุทธ วรรณภิละ มทบ.32[28 38

40 จ.ส.อ. ยุทธนำ มณียศ มทบ.32[28 35

41 จ.ส.อ. วิทวัส ใจแก้ว มทบ.32[28 44



42 จ.ส.อ. อรรถพล วงศ์นำค มทบ.32[28 47

43 จ.ส.อ. พงศธร เกตุวิรัตน์ มทบ.32[28 38

44 จ.ส.อ. พิชติ จิตบำน มทบ.32[28 50

45 จ.ส.อ. อนุสรณ์ สำวอินทร์ มทบ.32[28 40

46 ส.อ. เอกชัย วังคะพันธ์ มทบ.32[28 40

47 ส.อ. ณัฐภัทร สิงห์แก้ว มทบ.32[28 36

48 จ.ส.อ. ศรำวุธ นำคอ้ำย มทบ.32[28 45

49 จ.ส.อ. สำธิต ชมภูพันธ์ มทบ.32[28 46

50 จ.ส.อ. สิริวัฒน์ สิริพัฒนกุล มทบ.32[28 45

51 จ.ส.อ. เสฏฐวุฒิ ปะทิ มทบ.32[28 40

52 จ.ส.อ. จิรเดช คูเม้ง พล.พัฒนำ 2[28 39

19/09/2561

1 จ.ส.อ. ธนพล วงค์ปำลี พล.ร.7[29 49

2 จ.ส.อ. ศรำวุธ คชนิล พล.ร.7[29 34

3 จ.ส.อ. ธีรวัฒน์ ดอนสระน้อย พล.ร.7[29 31

4 จ.ส.อ. พงศ์เดช ก๋ำเคร่ือง พล.ร.7[29 31

5 จ.ส.อ. ปัญญำ คัลไลลักษณ์ พล.ร.7[29 40

6 จ.ส.อ. สมชำติ มูลสุข มทบ.33[29 32

7 จ.ส.อ. อนุวัตร นำครำช พล.ร.7[29 40

8 จ.ส.อ. เตรียม ยำที พล.ร.7[29 45

9 จ.ส.อ. รุ่งฤทธ์ิ เจริญมณี พล.ร.7[29 34

10 จ.ส.อ. ถำวร รอดเมล์ พล.ร.7[29 38

11 จ.ส.ท. สมพงษ์ เพชรเจริญ มทบ.44[29 36

12 จ.ส.อ. สมชำย วัฒนพันธ์ มทบ.44[29 32

13 จ.ส.อ. เอกชัย ทองเขำล้ำน มทบ.44[29 35

14 จ.ส.อ. อนันต์ ผันผล มทบ.44[29 28

15 จ.ส.อ. สิริ เผือกเจริญ มทบ.44[29 33

16 จ.ส.อ. สุวรรณชัย คงด ำ มทบ.44[29 30



17 จ.ส.อ. สมบูรณ์ เถำน้อย พล.ร.7[29 40

18 จ.ส.อ. ภำคภูมิ ถิระสำโรช พล.ร.7[29 35

19 จ.ส.อ. วุฒิไชย นำคศิริ พล.ร.7[29 33

20 จ.ส.อ. อุทิศ ขวัญรักษำ พล.ร.7[29 34

21 จ.ส.อ. วิฆเนศ ยศกุณำ มทบ.33[29 57

22 จ.ส.อ. ชำตรี เทศสกุล มทบ.310(2)[29 42

23 จ.ส.อ. กิจฐศำสตร์ ธรรมมำ มทบ.310(2)[29 33

24 จ.ส.อ. ชวรัฐ พระทองค ำ มทบ.310(2)[29 38

25 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ ใจเย็น มทบ.33[29 61

26 จ.ส.อ. พลสยำม กันทำ มทบ.33[29 57

27 จ.ส.อ. นพพล ดีปำละ มทบ.33[29 41

1 จ.ส.อ. เจริญศักด์ิ รักษ์วงศ์ มทบ.46[30 35

2 จ.ส.อ. อภิรักษ์ เหมฤค มทบ.46[30 30

3 จ.ส.อ. สุทธนำ ทวีกุล มทบ.46[30 35

4 จ.ส.อ. สรำวุฒิ ชัยนุรัตน์ มทบ.46[30 33

5 จ.ส.อ. ณรงค์ หม่ืนพยัคฆ์ มทบ.46[30 39

6 จ.ส.อ. ธีรยุทธ โสมะเกิด มทบ.46[30 40

7 จ.ส.อ. จีระวิทย์ สุวรรณโณ มทบ.46[30 38

1 จ.ส.อ. ชูเกียรติ มีนิล มทบ.310(2)[31 43

2 จ.ส.อ. ศรัณยู เทพกัน มทบ.310(2)[31 47

3 จ.ส.อ. ถวิล เหลำงำม มทบ.310(2)[31 60

4 จ.ส.อ. ธีรพล ตำเรือนสอน มทบ.310(2)[31 68

5 จ.ส.อ. ธวัชชัย ทัพเสือ มทบ.310(2)[31 67

6 จ.ส.อ. เปรมชัย มณีวงค์ มทบ.310(2)[31 62

7 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ สงทอง มทบ.310(2)[31 33

8 จ.ส.อ. กรุง สิทธิจักษ์ มทบ.310(2)[31 60

9 จ.ส.อ. สงกรำนต์ เรียนค ำ มทบ.310(2)[31 66



10 จ.ส.อ. ศุภณัฐ จ ำปำงำม มทบ.23[31 34

11 จ.ส.อ. ธวัชชัย คุ้มทอง มทบ.310(2)[31 30

12 จ.ส.อ. จีรพงษ์ พันธ์รำศรี มทบ.310(2)[31 41

13 จ.ส.อ. กฤษฎี ฟูเต็มวงค์ มทบ.310(2)[31 46

14 จ.ส.อ. ธนรักษ์ หงษ์เวียงจันทร์ มทบ.37[31 48

15 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ แสนแก้ว มทบ.37[31 56

16 จ.ส.อ. นรำ กันทไชย มทบ.37[31 78

17 จ.ส.อ. พีรพงศ์ มุตยำ มทบ.37[31 48

18 จ.ส.อ. ภรำดร สร้อยเสนำ มทบ.46[31 43

19 จ.ส.อ. คมสัน ศรีรักษ์ มทบ.46[31 31

20 จ.ส.ท. สำมำรถ สมบัติชัย มทบ.46[31 36

21 จ.ส.อ. สมพงศ์ พัฒคีรินทร์ มทบ.46[31 37

22 จ.ส.อ. มงคล พรหมปลอด มทบ.46[31 32

23 จ.ส.อ. กฤษฎำ แซ่บุ๋น มทบ.46[31 28

24 จ.ส.อ. นรินทร์ บุญช่วย มทบ.46[31 41

25 จ.ส.อ. พิชัย แก้วยำว มทบ.46[31 38

26 จ.ส.อ. สุรพงค์ ข ำเพชร มทบ.46[31 41

27 จ.ส.อ. รำชันย์ เกษแก้ว มทบ.46[31 33

28 จ.ส.อ. อนุชำ ชูเกิด มทบ.46[31 29

29 จ.ส.อ. ศักด์ิชัย แสงโชติ มทบ.46[31 26

30 จ.ส.อ. ชำญณรงค์ ระวังศิลป์ มทบ.46[31 41

31 จ.ส.อ. นิรุต รอดเป็นไทย มทบ.46[31 41

32 จ.ส.อ. รุสลัน เจ๊ะโมะ มทบ.46[31 39

33 จ.ส.อ. อภิชำติ ชิณพงษ์ มทบ.46[31 34

34 จ.ส.อ. ณัฐพล รอดศรีนำค พล.ร.15[31 30

35 จ.ส.อ. ธีระวุฒิ พลำยด้วง พล.ร.15[31 40

36 จ.ส.อ. ชยพล ด่อนแผ้ว พล.ร.15[31 44

37 จ.ส.อ. นิยม เบ้ำพิมพำ มทบ.46[31 41

38 จ.ส.อ. วิชำญ สำนำรี มทบ.46[31 31



39 จ.ส.อ. สมพร ขำวสะอำด มทบ.46[31 35

40 จ.ส.อ. สุธำ ตรุษลักษณะ มทบ.46[31 34

41 จ.ส.อ. เอกชัย ธีรธำรำ มทบ.310(2)[31 57

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.37

1 จ.ส.ท. ฉลอง สังข์สม มทบ.46[32 38

20/09/2561

1 จ.ส.อ. วีระชัย จันทร์ประสงค์ มทบ.45[33 33

2 จ.ส.ท. โชคชัย นำธงชัย มทบ.45[33 35

3 จ.ส.อ. พิรชัช บุญทอง มทบ.45[33 30

4 จ.ส.อ. แสง ยำหอม บชร.4[33 37

5 จ.ส.อ. ทัศนัย ศรีเทพ บชร.4[33 42

6 จ.ส.อ. พิสัณห์ วงศ์กูล บชร.4[33 31

7 จ.ส.อ. ศรำวุธ ด ำทิพย์ บชร.4[33 32

8 จ.ส.อ. ธวัช จีนจูด กรม สน. พล.ร.15[33 29

9 จ.ส.อ. ส ำรอง ฤทธิไกร มทบ.45[33 46

10 จ.ส.ท. มิตร เสือเคน มทบ.46[33 48

11 จ.ส.อ. นิมลชัย ทับชุม มทบ.46[33 35

12 จ.ส.ท. วิริยะชัย วินำโล มทบ.46[33 41

13 จ.ส.ท. ชัยรัตน์ รอดเสน มทบ.46[33 37

14 จ.ส.ท. ยงยุทธ จิตรหม้ัน พล.พัฒนำ 4[33 36

15 จ.ส.ท. สุวรรณ รัตนย่ังยืนยงค์ มทบ.46[33 35

16 จ.ส.อ. ธีรวัฒน์ หนูแปลก มทบ.45[33 44

17 จ.ส.ท. ฉัตรชัย เนตรทอง พล.พัฒนำ 4[33 36

18 จ.ส.ท. โชคดี เดชบ ำรุง มทบ.46[33 35

19 จ.ส.ท. สมชำย ศรีสง มทบ.46[33 29

20 จ.ส.ท. ศุภชัย ข ำพล มทบ.46[33 30

21 จ.ส.ต. ฉัตรชัย เทพรัตน์ พล.พัฒนำ 4[33 37



22 จ.ส.อ. กิตติ วิเชียร มทบ.46[33 40

23 จ.ส.ท. ณัฐพนธ์ แก้วคงทน มทบ.46[33 38

24 จ.ส.ท. สุริยะ ชัยภักดี มทบ.46[33 39

25 จ.ส.อ. ปรำโมทย์ บุญประถม มทบ.45[33 34

26 จ.ส.ท. ทิมำ จิตวิขำม มทบ.46[33 38

27 จ.ส.ท. สุรัช สงจุล พล.พัฒนำ 4[33 39

28 จ.ส.ท. ธีรพล วิชำธิคุณ พล.พัฒนำ 4[33 29

29 จ.ส.ท. สุวัฒน์ สิตะพงศ์ พล.พัฒนำ 4[33 37

30 จ.ส.อ. นเรศ เกตตะพันธ์ พล.พัฒนำ 4[33 33

31 จ.ส.อ. จนินทร์ เกิดกุลรัตน์ มทบ.45[33 22

32 จ.ส.อ. ธรำพงษ์ แก้วอ ำดี มทบ.45[33 26

33 จ.ส.อ. ยงยุทธ เพ็ชรรัตน์ มทบ.45[33 31

34 จ.ส.อ. ธรำดล พัฒนแช่ม มทบ.45[33 33

1 จ.ส.ท. เอกรำช ธรรมำนนท์ พล.พัฒนำ 4[34 36

2 จ.ส.ท. เถกิงเกียรติ บุญสุวรรณ พล.พัฒนำ 4[34 34

3 จ.ส.อ. กิตติทรรศ นันทสอน พล.พัฒนำ 4[34 40

4 จ.ส.อ. นนทชัย นวลวิไลย์ พล.พัฒนำ 4[34 42

5 จ.ส.อ. ภำคิน จันทร์ทอง พล.พัฒนำ 4[34 40

6 จ.ส.อ. ปฏิวัติ จำรุวรรณเสวี พล.พัฒนำ 4[34 37

7 จ.ส.อ. โย คงขวัญ พล.พัฒนำ 4[34 28

8 จ.ส.อ. ภิญโญ ชัยสงครำม พล.พัฒนำ 4[34 29

9 จ.ส.อ. ย่ิงยศ ไชยสำลี พล.พัฒนำ 4[34 30

10 จ.ส.ท. จักรพันธ์ ศรีวิชัย มทบ.46[34 35

11 จ.ส.ท. สุปชัย เพชรโกษี มทบ.46[34 39

12 จ.ส.ท. นิรุท ธวัชทองปรีชำ มทบ.46[34 34

13 จ.ส.ท. อุดม ชูสุวรรณ มทบ.46[34 39

14 จ.ส.ท. อ ำพล กันภัย มทบ.46[34 42

15 จ.ส.ท. อภิลักษณ์ สมจิตต์ มทบ.46[34 36



16 จ.ส.อ. ชัยยุทธ พิรุณ พล.พัฒนำ 4[34 39

17 จ.ส.ท. อ ำพรรณพจน์ โอภำส มทบ.46[34 40

18 จ.ส.ท. วีรพล แสนสุด มทบ.46[34 55

19 จ.ส.ท. ประหยัด เขตนิมิตร มทบ.46[34 32

20 จ.ส.ท. ปรีชำ โพธ์ิคีรี มทบ.46[34 30

21 จ.ส.ท. ศุภโชค ขวัญใจ มทบ.46[34 47

22 จ.ส.ท. สมพร บุญษร มทบ.46[34 50

23 จ.ส.ท. เมธัส ชัจชโยทิต มทบ.46[34 23

24 จ.ส.ท. สะสม ปลำบู่ทอง มทบ.46[34 33

25 จ.ส.ท. ธวัชชัย ไชยแสงศรี มทบ.46[34 45

26 จ.ส.ท. อนันต์ ลิบัง มทบ.46[34 37

27 จ.ส.ท. ทวนทอง นำมโท มทบ.46[34 42

28 จ.ส.ท. สุภำพ สมเช้ือ มทบ.46[34 33

29 จ.ส.ท. สุชำติ ทองค ำศรี มทบ.46[34 48

30 จ.ส.ท. ชำตรี จันทะภำโส มทบ.46[34 29

31 จ.ส.อ. ชูเชิด กิติมูล มทบ.34[32 36

1 จ.ส.อ. สุเทพ คงช่วย มทบ.42[35 40

2 จ.ส.อ. มูฮัมหมัด หวังกุหล ำ มทบ.42[35 56

3 จ.ส.อ. ชวน รักษ์วงศ์ มทบ.42[35 41

4 จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ ทองชู มทบ.42[35 56

5 จ.ส.อ. มนตรี ส่งศรีบุญสิทธ์ มทบ.42[35 41

6 จ.ส.อ. คเชนทร์ กำเล่ียง มทบ.42[35 45

7 จ.ส.อ. สมพร เพชรหึงค์ มทบ.42[35 45

8 จ.ส.อ. จีรพงค์ ฤทธ์ิเทวำ มทบ.42[35 63

9 จ.ส.อ. สิทธิโชติ คงกำร มทบ.42[35 56

10 จ.ส.อ. ทศพร ทิพย์จันทร์ มทบ.42[35 46

11 จ.ส.ท. สมศักด์ิ บุญรัตน์ มทบ.46[35 53

12 จ.ส.ท. ยรรยง คงทน มทบ.46[35 39



13 จ.ส.ท. เจษฎำ ทองล้ิม มทบ.46[35 44

14 จ.ส.ท. จิรศักด์ิ จำรณะ มทบ.46[35 50

15 จ.ส.ท. วิทยำ ทิพย์ม่ัน มทบ.46[35 44

16 จ.ส.ท. อชิรวิทย์ เทพส่ง มทบ.46[35 32

17 จ.ส.อ. วิทยำ สังกูล ร.151[35 33

18 จ.ส.อ. อภิชำติ สุภะนำนัย ร.151[35 39

19 จ.ส.อ. อนิรุตต์ ห่อจันทร์ ร.151[35 41

20 จ.ส.อ. อภิสิทธ์ิ ศรีอนุรักษ์ ร.151[35 41

21 จ.ส.ท. วีระพล แก้วชูศรี พล.พัฒนำ 4[35 45

22 จ.ส.อ. นุกูล มะลิวรรณ พล.พัฒนำ 4[35 33

23 จ.ส.ท. ซำแลมี โญะ พล.พัฒนำ 4[35 35

24 จ.ส.อ. ยุทธนำ แหละหล๊ะ พล.พัฒนำ 4[35 24

25 จ.ส.อ. วีระพงค์ นวลก้ิม พล.พัฒนำ 4[35 43

26 จ.ส.อ. สุทิน บัวศรี พล.พัฒนำ 4[35 34

27 จ.ส.อ. บุญธรรม มณีโชติ พล.พัฒนำ 4[35 35

28 จ.ส.อ. นิติศักด์ิ พะเนินตะเคียน พล.พัฒนำ 4[35 50

29 จ.ส.อ. วิโรจน์ จันทร์คงหอม พล.พัฒนำ 4[35 31

30 จ.ส.อ. สำธิต รอดระก ำ พล.พัฒนำ 4[35 33

31 จ.ส.อ. ธำนินทร์ มนตรีกุลณ.อยุธยำ พล.พัฒนำ 4[35 31

32 จ.ส.อ. ชยพล ท่ังทอง พล.พัฒนำ 4[35 29

33 จ.ส.อ. ณรงค์ ด ำมณี พล.พัฒนำ 4[35 35

34 จ.ส.อ. พิเชษฐ์ เพ็ญสุข พล.พัฒนำ 4[35 46

35 จ.ส.อ. สนิท บุญพรัด พล.พัฒนำ 4[35 31

36 จ.ส.อ. เอ้ือน ทองค ำ พล.พัฒนำ 4[35 29

37 จ.ส.ท. ภำสกร บุญทองแก้ว มทบ.46[35 29

38 จ.ส.ท. ธรรศ สุขพีชน์ มทบ.46[35 34

39 จ.ส.อ. สมบัติ เนินผล พล.พัฒนำ 4[35 33

40 จ.ส.ท. สมโชค หนูสุย มทบ.46[35 37

41 จ.ส.อ. สุนทร สะหมำด พล.พัฒนำ 4[35 34



42 จ.ส.อ. อดิรัตน์ วงศ์ญำติแม้น พล.ร.15[35 36

43 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ สำยจันทร์ พล.ร.15[35 39

44 จ.ส.อ. อัครพงษ์ สะอะ พล.ร.15[35 38

45 จ.ส.อ. ศุภชัย อำจจีน พล.ร.15[35 59

46 จ.ส.อ. ศุภชัย แดงเพ็ชร พล.ร.15[35 45

47 จ.ส.อ. ค ำรน ล้ ำเลิศ พล.ร.15[35 56

48 จ.ส.อ. อำซือมิง ลำเตะ พล.ร.15[35 49

49 จ.ส.อ. พนัส พิลำศรี พล.ร.15[35 62

50 จ.ส.อ. ปรีดำ นพคุณ พล.ร.15[35 41

51 จ.ส.อ. เอกลักษณ์ ค ำวงศ์ พล.ร.15[35 40

52 จ.ส.อ. มงคล บินและ พล.ร.15[35 35

53 จ.ส.อ. โชค จันทร์เอียด พล.ร.15[35 27

54 จ.ส.อ. เสน่ห์ พรำหมณ์น้อย พล.ร.15[35 32

55 จ.ส.อ. ครรชิต ศรีจันทร์ พล.ร.15[35 28

56 จ.ส.อ. บันเทิง สำรภี พล.ร.15[35 46

1 จ.ส.อ. สมเกียรติ สีทอง มทบ.42[36 30

2 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ แพทอง มทบ.42[36 45

3 จ.ส.อ. วิทยำ ชุมคง มทบ.42[36 46

4 จ.ส.อ. เอกชัย บุญมี มทบ.42[36 44

5 จ.ส.อ. วิรัตน์ นกกลำง มทบ.42[36 74

6 จ.ส.อ. ภำนุพงศ์ คงทอง มทบ.42[36 55

7 จ.ส.อ. ศรำวุฒิ อนุเปโฐ มทบ.42[36 37

8 จ.ส.อ. พิสิทธ์ิ ประดิษฐ์ มทบ.42[36 67

9 จ.ส.อ. เจะปำ โอะหรี มทบ.42[36 53

10 จ.ส.อ. ส ำเริง พรหมมี มทบ.41[36 48

11 จ.ส.อ. เกษม ชุมศรี มทบ.41[36 38

12 จ.ส.อ. พรชัย พรหมเรือง มทบ.45[36 38

13 จ.ส.อ. นรำรัช พลภักดี มทบ.45[36 44



14 จ.ส.อ. อัครพล จินดำกรณ์ มทบ.45[36 35

15 จ.ส.อ. วัชชรินทร์ พรหมแก้ว มทบ.45[36 43

16 จ.ส.อ. คมสรรค์ เกษรังษ์ ร.151[36 38

17 จ.ส.อ. พรศักด์ิ หัสสุวรรณ์ ร.151[36 30

18 จ.ส.อ. ณัฐพล ภูมิไชยำ มทบ.45[36 49

19 จ.ส.อ. ธวัชชัย พัฒน์นิล มทบ.45[36 46

20 จ.ส.อ. วีระ จ ำนงค์รัตน์ มทบ.45[36 41

21 จ.ส.อ. ศุภฤกษ์ พรหมคีรี มทบ.45[36 16

22 จ.ส.อ. สนธยำ พ่ึงโพธ์ิ ร.151[36 30

23 จ.ส.อ. อรรถพล ใจรัตน์ ร.151[36 34

24 จ.ส.อ. ชัยศักด์ิ สีสุข มทบ.45[36 43

25 จ.ส.อ. จิตต์รันต์ กันเรืองไชย มทบ.42[36 34

26 จ.ส.อ. อำซมิง อำรง ร.151[36 31

27 จ.ส.อ. วีระชำติ หนดกระโทก ร.151[36 38

28 จ.ส.อ. ฉัตรชัย หม่ืนงำม มทบ.45[36 43

29 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ยอดคง มทบ.45[36 42

30 จ.ส.อ. สมศักด์ิ มันศรีชุม ร.151[36 36

31 จ.ส.อ. จิรวุฒิ ดวงกมล มทบ.45[36 38

32 จ.ส.อ. นิพนธ์ หำญปำน มทบ.45[36 44

33 จ.ส.อ. รำเมศร์ วรรณทอง ร.151[36 37

34 จ.ส.อ. วิชิต ดมอุ่นดี มทบ.45[36 41

35 จ.ส.อ. อภิชำติ ปล้องอ่อน ร.151[36 37

36 จ.ส.อ. อำรมณ์ เพชรแย้ม ร.151[36 34

37 จ.ส.อ. วีรยุทธ มหำชัย มทบ.34[36 35

38 จ.ส.อ. สฤงคำร นวลหงษ์ มทบ.34[36 40

39 จ.ส.อ. เสฎฐวุฒิ มูลทุ่ง มทบ.34[36 42

40 จ.ส.อ. มนตรี เวียงค ำ มทบ.34[36 39

41 จ.ส.อ. ชูเกียรติ เกิดคง มทบ.34[36 33

42 จ.ส.อ. รุ่ง ค ำวัง มทบ.34[36 43



43 จ.ส.อ. อิศรำพงษ์ ปิงวงศ์ มทบ.34[36 50

44 จ.ส.อ. ชโลธร คล้ำยแสงจันทร์ มทบ.34[36 43

45 จ.ส.อ. วสันต์ ค ำปำ มทบ.34[36 47

46 จ.ส.อ. นิวัตน์ ผะใจ มทบ.34[36 64

47 ส.อ. อภิวัฒน์ ศรีวงค์วรรณ์ มทบ.34[35 46

48 จ.ส.อ. ธนัติ เน่ืองทองน่ิม มทบ.46[36 30

49 จ.ส.อ. รชต คันทะ ร.151[36 41

50 จ.ส.อ. พิเชษฐ์ บัวย้อย มทบ.34[36 34

51 จ.ส.อ. สมำน ทนดี มทบ.34[36 37

52 จ.ส.อ. เกียรติชัย เดือนเพ็ญ มทบ.34[36 39

53 จ.ส.อ. เอกชัย แซ่อ๋อ พล.ร.15[36 42

54 จ.ส.อ. สิทธิชัย วงษ์สงวน พล.ร.15[36 42

55 จ.ส.ท. พรจรัส ฉัตรสุวรรณ พล.ร.15[36 31

56 จ.ส.ท. สุริยำ จินด ำ พล.ร.15[36 59

57 จ.ส.อ. เศกสิทธ์ิ แสงโฮง มทบ.34[36 65

58 จ.ส.ท. นัฎธนำวุธ ชอบชูผล พล.ร.15[36 41

59 จ.ส.อ. วัชรพล กฤษณพันธ์ุ พล.ร.15[36 51

60 จ.ส.อ. จตุพล คงสงค์ พล.ร.15[36 47

61 จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ ทิพย์กองลำศ พล.ร.15[36 48

62 จ.ส.ท. วีระพงศ์ เกตุแก้ว พล.ร.15[36 37

63 จ.ส.ท. เจษฎำพงษ์ พินนุรุท พล.ร.15[36 43

64 จ.ส.ท. สุทัศน์ แอ่งสุข พล.ร.15[36 37

65 จ.ส.อ. มูฮ ำหมัดนำเซร์ กำมะ พล.ร.15[36 29

66 จ.ส.อ. ชนพล คงมำก พล.ร.15[36 46

67 จ.ส.อ. วัชระ หย่องนุ้ย พล.ร.15[36 47

68 จ.ส.อ. ศุภชัย มหำพงศ์ พล.ร.15[36 30

69 จ.ส.ท. ชัยสิทธ์ิ ย่ิงด ำนุ่น พล.ร.15[36 32

70 จ.ส.ท. อโณทัย คีรีสุทธ์ิ พล.ร.15[36 50

71 จ.ส.อ. วิทยำ ตำวัน พล.ร.15[36 40



72 จ.ส.ท. สรัฐ ผลพิบูลย์ พล.ร.15[36 25

73 จ.ส.อ. เทพพิทักษ์ พิทักษ์จินดำ พล.ร.15[36 38

74 จ.ส.อ. สำธิต คงพยัคฆ์ มทบ.45[36 41

75 จ.ส.อ. สิปปวิชญ์ ถำหล้ำ มทบ.34[36 36

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.42

21/09/2561

1 จ.ส.อ. วิรัตน์ ท ำควำมชอบ มทบ.14[37 38

2 จ.ส.อ. สนธยำ ใจสว่ำง มทบ.45[37 31

3 จ.ส.อ. ณรงค์ชัย เสมอ พล.ร.15[37 45

4 จ.ส.อ. มำนพ ร่วมทอง พล.ร.15[37 52

5 จ.ส.อ. จิรำนุวัฒน์ ก ำเหนิดผล พล.ร.15[37 44

6 จ.ส.อ. คำรำสรณ์ หนูปล้อง พล.ร.15[37 37

7 จ.ส.อ. ทรงชัย บุญนำ พล.ร.15[37 47

8 จ.ส.อ. ทรงธรรม ปุ้ยเจริญ มทบ.42[37 55

9 จ.ส.อ. เอกชัย วิโรง พล.ร.15[37 36

10 จ.ส.อ. ศักดำ รักษำยศ พล.ร.15[37 32

11 จ.ส.อ. วรำกรณ์ ระฆังทอง มทบ.42[37 56

12 จ.ส.อ. ชัชชัย จันทร์ประดับ มทบ.42[37 53

13 จ.ส.อ. นพปฎล ช้ำงขวัญยืน มทบ.42[37 62

14 จ.ส.อ. แวเล๊ำะ หำเล็ง พล.ร.15[37 46

15 จ.ส.อ. พยุงศักด์ิ ศรีชำย มทบ.42[37 57

16 จ.ส.อ. อริญชย์ ชอบสวน มทบ.42[37 76

17 จ.ส.อ. เมฆินทร์ ใบมะหำด พล.ร.15[37 44

18 จ.ส.อ. สำคร วันหะรับ พล.ร.15[37 44

19 จ.ส.อ. ธีรพนธ์ สำยพือ พล.ร.15[37 31

20 จ.ส.อ. ภัทชำ ชุมพุน พล.ร.15[37 27

21 จ.ส.อ. รุสดี บือรำเฮง พล.ร.15[37 41

22 จ.ส.อ. พงค์ช ำ ช ำนำญกิจ พล.ร.15[37 56



23 จ.ส.อ. เดชำ วันหะรับ พล.ร.15[37 38

24 จ.ส.อ. เกียรติวุฒิ แก้วรุ่งเรือง พล.ร.15[37 35

25 จ.ส.อ. สรำยุทธ พินสุวรรณ มทบ.42[37 34

26 จ.ส.อ. ศรำวุธ อุรำภิรมย์ มทบ.42[37 66

27 จ.ส.อ. พงค์นที แสนเดช มทบ.45[37 46

28 จ.ส.อ. ประยงค์ ช่ืนบำน มทบ.45[37 41

29 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ สุวรรณรัตน์ มทบ.45[37 55

30 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ บัวผิน มทบ.45[37 37

31 จ.ส.อ. จิรพงศ์ หนูเมือง มทบ.45[37 44

32 จ.ส.อ. ปฐมพงษ์ สุวรรณรัตน์ มทบ.45[37 56

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.42

1 จ.ส.อ. ธ ำรงค์ศักด์ิ ชูวุฒิยำนนท์ มทบ.42[38 74

2 จ.ส.อ. มำก หรีหร่อง มทบ.42[38 56

3 จ.ส.อ. วุฒิพร ภุมริน มทบ.42[38 37

4 จ.ส.อ. ชัยฤกษ์ ศิลปมณี มทบ.42[38 33

5 จ.ส.อ. คงกฤช ทองรำช มทบ.45[38 48

6 จ.ส.อ. สกนธ์ วรรคจันทร์ มทบ.45[38 45

7 จ.ส.อ. สิทธิชัย ทองแดง มทบ.45[38 40

8 จ.ส.อ. สุริยำ เหลืออ้น มทบ.45[38 47

9 จ.ส.อ. ดุล เรืองค ำ มทบ.14[38 35

10 จ.ส.อ. พลภัทร กรเกษม มทบ.14[38 33

11 จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ กองแก้ว มทบ.14[38 42

12 จ.ส.อ. สมชำย หมำยตะคุ มทบ.14[38 33

13 จ.ส.อ. สมพร เรืองนรินทร์ มทบ.45[38 29

14 จ.ส.อ. สำยหยุด ม่ันคง มทบ.14[38 28

15 จ.ส.อ. ชัยเจริญ เมฆจินดำ พล.ร.15[38 29

16 จ.ส.อ. เอกชัย จันธิปะ พล.ร.15[38 31

17 จ.ส.อ. สฤษด์พงศ์ ไหมสมสู พล.ร.15[38 51



18 จ.ส.อ. สอนชัย กิจเจริญพัฒน์ พล.ร.15[38 37

19 จ.ส.อ. สำนิตย์ ไหมแก้ว มทบ.45[38 45

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.42

3.01455301

96.985447

รวมผู้เข้ำสอบ จ ำนวน 962 นำย 

ผ่ำน 29 นำย ร้อยละ 3.01

ไม่ผ่ำน 933 นำย ร้อยละ 96.99

ไม่กดบันทึก 6 นำย


