
วันท่ี ล ำดับ ช่ือ นำมสกุล ศูนย์สอบ (รอบท่ี) คะแนน

ท ำกำรทดสอบ (100)

10/9/2561

1 ส.อ. ตติยะ แท่นแก้ว ศร.[1 43

2 ส.อ. ธีรศำนต์ สมศรี ศร.[1 48

3 ส.อ. ภูวนำรถ นิลสุข ศร.[1 42

4 ส.อ. ภักติ นำคนวม ศร.[1 50

5 ส.อ. วรพล คุ้มม่ัน ศร.[1 53

6 ส.อ. ศุภวัฒน์ ฉวีภักด์ิ ศร.[1 40

7 ส.อ. นพดล ใหมเกิด ศร.[1 39

8 ส.อ. ยุทธชัย ไก่แก้ว ศร.[1 45

9 ส.อ. นฤสรณ์ ร่มล ำดวน ศร.[1 48

10 ส.อ. ทีฆำยุ เย็นสุข ศร.[1 48

11 ส.อ. ชูเกียรติ คล้ำยพยัฆ ศร.[1 46

12 ส.อ. ณัฐพล คงมำก ศร.[1 37

13 ส.อ. จตุรงค์ อ ำนวยชัย ศร.[1 45

14 ส.อ. ปิยวัฒน์ พรำหมณ์วงค์ ศร.[1 76

15 จ.ส.ต.วันเฉลิม โอ้โลม ศร.[1 32

16 ส.อ. รัฐธรรมนูญ ไชยมงคล ศร.[1 42

17 ส.อ. วุฒิพงษ์ หลงผำสุข ศร.[1 38

18 ส.อ. พลำกร ศรีคงเจริญ ศร.[1 48

19 ส.อ. ดุริยำงค์ อุทัยชิต ศร.[1 35

20 ส.อ. พีรพงษ์ ช่อเกตุ ศร.[1 41

21 ส.อ. ปรีดี หว่ำนพืช ศร.[1 40

22 ส.อ. อภิชำติ ศรีสุข ศร.[1 39

23 ส.อ. วรรณพันธ์ุ ผ่องฉวี ศร.[1 40
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หลักสูตรนำยสิบช้ันต้น (เหล่ำ ร.)



24 ส.อ. อัครชัย กรมพระพุทธ ศร.[1 43

25 ส.ท. เกียรติศักด์ิ ฉิมพำลี ศร.[1 62

26 ส.อ. ธนบัตร ค ำแถม ศร.[1 46

27 ส.อ. อัครวินท์ ต้นสำรี ศร.[1 32

28 ส.อ. พิสิทธ์ิ คิดกำรงำน ศร.[1 50

29 ส.อ. ฎีกำกร แกละโว ศร.[1 42

30 ส.ต. ทัศวัฒน์ ยุบลพันธ์ ศร.[1 35

31 ส.อ. กิตติชำติ แนบนุช ศร.[1 54

32 ส.อ. วรนำถ บ้ำนสระ ศร.[1 37

33 ส.อ. ณฐกร บริบูรณ์ทรัพย์ ศร.[1 35

34 ส.อ. สิทธิศักด์ิ วงษ์นุช ศร.[1 35

35 ส.อ. กิตติพงษ์ สนุกแสน ศร.[1 49

36 ส.อ. คุณำกร วงษ์แย้ม ศร.[1 40

37 ส.ต. ธวัช ทีวันดี ศร.[1 33

38 ส.อ. ยศพร ไชยลำ ศร.[1 43

39 จ.ส.ต. ฐำปนัท แสนมี ศร.[1 40

40 ส.อ. เสรี ผ่องภักต์ ศร.[1 48

41 ส.อ. ธงชัย เพชรพูล ศร.[1 41

42 ส.อ. วรรลภ ทองสุข ศร.[1 41

43 ส.อ. สรำวุธ กล้ำหำญ ศร.[1 35

44 ส.อ. ภำณุพงศ์ สีกอง ศร.[1 32

45 ส.อ. พิเชษฐ์ ปำนแพร ศร.[1 32

46 ส.อ. ธนกฤต วุฒิสถิต ศร.[1 39

47 ส.อ. สมโภชน์ แตงรอด ศร.[1 36

48 ส.อ. เทพมงคล ภูมิเรศสุนทร ศร.[1 35

49 ส.อ. นภำริน ร่ืนรส ศร.[1 35

50 ส.อ. วิชำญ หินลำศ ศร.[1 34

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ ศร.



1 ส.อ. ณัชชวกร เมืองแทน ศร.[2 42

2 ส.อ. บุญอุ้ม สว่ำงภพ ศร.[2 63

3 ส.อ. วันเฉลิม โอ้โลม ศร.[2 47

4 ส.อ. อนุศักด์ิ บุญนำค ศร.[2 40

5 ส.อ. กฤษฎำ เย่ียมเพ่ือน ศร.[2 39

6 ส.อ. ธิติธรณ์ พิมพ์ทอง ศร.[2 40

7 ส.อ. สิทธิชัย กล่อมอำรมย์ ศร.[2 42

8 ส.อ. นฤพล สุวรรณพำนิช ศร.[2 41

9 ส.อ. ธีรพงษ์ เอ่ียมผ้ึง ศร.[2 43

10 ส.อ. อภิชำติ ดอกพุฒ ศร.[2 40

11 ส.อ. เฉลิมวุฒิ หวำนพูล ศร.[2 48

12 ส.อ. ธีรวิทย์ สมบุญ ศร.[2 77

13 ส.ท. เสตวัทน์ ป้ันนุ่ม ศร.[2 33

14 ส.อ. ประกฤต ทิพย์เนตร ศร.[2 50

15 ส.อ. นัตฐสิทธ์ิ คงเนียม ศร.[2 51

16 ส.อ. ภูรีภัทร ม่ันคง ศร.[2 27

17 ส.อ. วิทยำ บุญชูวงศ์ ศร.[2 47

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ ศร.

1 ส.อ. ณัฐปคัลภ์ พลัดภูมิ ศร.[3 41

12/9/2561

1 ส.อ. นัททรี หอมทวนลม มทบ.16[9 81

2 ส.อ. คมสัน แสงบรรจง มทบ.16[9 72

3 ส.อ. วัชรพล แพงจักร มทบ.12[9 49

4 ส.อ. พงศกร นำคทองดี มทบ.12[9 39

5 ส.อ. ภิรมย์ชัย จวงโครต มทบ.12[9 53

6 ส.อ. วิชัย ดำสิน มทบ.12[9 45

7 ส.อ. เจริญพร โสมทอง มทบ.16[9 85

8 ส.อ. ปกรณ์ มณีโชติ มทบ.16[9 55



9 ส.ท. ธวัชชัย ไกรนอก มทบ.16[9 40

10 ส.อ. อภิชำต ไชยโยธำ มทบ.12[9 39

11 ส.อ. สำโรชฒ์ โตน้ ำ มทบ.12[9 40

12 ส.อ. สิรภพ กฤตเมธำวี มทบ.16[9 49

13 ส.อ. ชูชำติ ล้ิมก ำป่ันทอง มทบ.16[9 42

14 ส.อ. วุฒิพงษ์ ชูวุฒิยำนนท์ มทบ.16[9 43

15 ส.อ. จิรำวัฒน์ เชิงฉลำด มทบ.16[9 26

16 ส.อ. ภัคพงศ์ เสือคง มทบ.16[9 30

17 ส.อ. จิระเดช จีนบัว มทบ.16[9 42

18 ส.อ. ขันติ น่ิมคล้ำย นสศ.[9 42

19 ส.อ. สำยสุทธ์ิ ชะวำลำ นสศ.[9 41

20 ส.อ. ธีรยุทธ์ พิสัย นสศ.[9 38

21 ส.อ. ชัยนเรศ ชำติไทย นสศ.[9 42

22 ส.อ. เมธำ วงษ์สนธ์ิ นสศ.[9 40

23 ส.อ. ปัญญำ ผลงำม นสศ.[9 39

24 ส.อ. รชำนนท์ เปียนุ่ม นสศ.[9 57

25 ส.อ. กรุง พรมสมบัติ นสศ.[9 35

26 ส.อ. คมสันต์ อินทร์วงษ์ นสศ.[9 34

27 ส.อ. เฉลิมวุฒิ ประชุมเหล็ก มทบ.12[9 48

28 ส.อ. รัฐพงศ์ สุขรี มทบ.12[9 28

1 ส.อ. ชำญชัย เพียรประโคน มทบ.25[10 79

2 ส.อ. กัมปนำท ระยับศรี มทบ.25[10 76

3 ส.อ. วีรยุทธ เหนียวคง มทบ.25[10 76

4 ส.อ. สมลักษณ์ วำสูงเนิน มทบ.25[10 28

5 ส.อ. ก ำพล สำรีค ำ นสศ.[9 44

6 ส.อ. ปรเมศวร์ ผิวทอง พล.ร.9[10 35

7 ส.อ. ธีรวัฒน์ ธำตุมี พล.ร.9[10 45



8 ส.อ. กลวัชร วรมำศกุล พล.ร.9[10 41

9 ส.อ. วัชรพล ฉัตรมำศ พล.ร.9[10 37

10 ส.อ. ปฐมพงษ์ ประทุม มทบ.25[10 42

11 ส.อ. อภินันทร์ คงแก้ว พล.ร.9[10 51

12 ส.อ. ทศพล ปล้ืมกมล พล.ร.9[10 34

13 ส.อ. ภูษิต ดีสม มทบ.25[10 42

14 ส.อ. วันเฉลิม บุญนพ พล.ร.9[10 39

15 ส.อ. พงษ์พัฒน์ ค ำผำ พล.ร.9[10 48

16 จ.ส.ท. อรงค์กรณ์ ศิริยะ พล.ร.9[10 44

17 ส.อ. สรศักด์ิ งอกลำภ พล.ร.9[10 36

18 ส.อ. วีรวัฒน์ เข็มนำค พล.ร.9[10 41

19 ส.อ. บุญธรรม ทองมนต์ มทบ.25[10 49

20 ส.อ. ปริวัฒน์ วรสำร พล.ร.9[10 32

21 ส.อ. สำยันห์ เครือวัลย์ พล.ร.9[10 43

22 ส.อ. สุริยัน สมเล็ก พล.ร.9[10 39

23 ส.อ. อำนนท์ จ ำปำค ำ พล.ร.9[10 40

24 ส.อ. สำยยนต์ ตะพัง พล.ร.9[10 31

25 ส.อ. อนุพงษ์ โคตะวินนท์ พล.ร.9[10 30

26 ส.อ. ณัฐวุฒิ ไทยนุกูล มทบ.25[10 73

27 ส.อ. อดิศร เมืองกลำง มทบ.25[10 79

28 ส.อ. สิงหำ บุญเหมำะ มทบ.25[10 66

29 ส.อ. วีรชัย เข็มแก้ว มทบ.25[10 44

30 ส.อ. บดินทร์ เสเมือง มทบ.25[10 57

31 ส.อ. บุญญฤทธ์ิ ศรีเจริญ มทบ.25[10 43

32 ส.อ. สำธิต สอดส่องจิต มทบ.25[10 63

33 ส.อ. ภำณุพงศ์ พิลำวัน มทบ.25[10 73

34 ส.อ. อนุพงศ์ นนยะโส มทบ.25[10 47

35 ส.อ. ต้องชนะ โพบำย พล.ร.9[10 35



36 ส.อ. ศักด์ิชัย รักช่ืน พล.ร.9[10 30

37 ส.อ. วุฒิพงษ์ โอชวงษ์ มทบ.12[10 57

38 ส.อ. นฤเบศน์ บุญประเสริฐ มทบ.12[10 56

39 ส.อ. นรินทร์ คะโยธำ มทบ.12[10 44

40 ส.อ. อนุสันต์ โพธ์งำม มทบ.12[10 44

41 ส.อ. วรชำติ ดำงำม มทบ.12[10 44

42 ส.อ. โรจนะ ฤทธ์ิอร่ำม มทบ.12[10 44

43 ส.อ. วีรยุทธ นำถำบุตร มทบ.12[10 47

44 ส.อ. จักรพงศ์ อุตโม มทบ.12[10 44

45 ส.อ. อภิศักด์ิ สำระชอน มทบ.25[10 30

46 ส.อ. สุชำติ ท ำนำ มทบ.25[10 31

47 ส.อ. ปรีชำ กุลกล้ำ พล.ร.9[10 33

1 ส.อ. พงศธร ยำงนอก พล.ร.9[11 43

2 ส.อ. ณัฐพล ดอกนำค พล.ร.9[11 32

3 ส.อ. ศรำยุทธ สุทธิกวี พล.ร.9[11 45

4 ส.อ. วรวัฒน์ ภู่สวัสด์ิ พล.ร.9[11 35

5 ส.อ. วีรยุทธ ฉัตรเจริญพร พล.ร.9[11 44

6 ส.อ. คุณำกร คุณีรัตน์ พล.ร.9[11 38

7 ส.อ. ธงฉำน เครือสุวรรณ พล.ร.9[11 31

8 ส.อ. ณวิชำ เชิดชู พล.ร.9[11 43

9 ส.อ. ธเณศ ค ำวิชิต พล.ร.9[11 28

10 ส.อ. วัชระ ลีหล้ำน้อย พล.ร.9[11 30

11 ส.อ. ปิยะ รัตนขวัญเพชร พล.ร.9[11 44

12 ส.อ. บุญญฤทธ์ เงินลำภรัตนำ พล.ร.9[11 36

13 ส.อ. อภิชำติ กะติกำ พล.ร.9[11 36

14 ส.อ. ภิรำยุทธ ขำวข ำ พล.ร.9[11 40

15 ส.อ. พิพัฒน์พงษ์ พ่ึงโพธ์ิ พล.ร.9[11 42



16 ส.อ. ปรีดำ เอ่ียมสูงเนิน พล.ร.9[11 31

17 ส.อ. มนตรี พิมพขันธ์ พล.ร.9[11 58

18 ส.อ. เอนก อ๊อดต่อกัน พล.ร.9[11 45

19 ส.อ. ประวงศ์ นำมบุญ พล.ร.9[11 37

20 ส.อ. กฤษณะ เข็มเงิน พล.ร.9[11 44

21 ส.อ.ธุสำวดินทร์ สุจริตสกุล มทบ.19[11 36

22 ส.อ. สรยุทธ เด่นเดือน มทบ.19[11 64

23 ส.อ. พงษ์ศักด์ิ ชนะรำช มทบ.19[11 40

24 ส.อ. นิพนธ์ กะรัมย์ มทบ.19[11 50

25 ส.อ. ธนูวัฒน์ เหลำพรม มทบ.210[11 45

1 ส.อ. อัครพล อินตำ พล.ร.9[12 35

2 ส.อ. ชำญณรงค์ แจ่มกระจ่ำง พล.ร.9[12 34

3 ส.อ. จักรกฤษณ์ กิติ พล.ร.9[12 47

4 ส.อ. อภิชำติ ใจแก่น พล.ร.9[12 41

5 ส.อ. กฤษณะ วิเศษสิงห์ พล.ร.9[12 35

6 ส.อ. จิตริน กองเมือง พล.ร.9[12 48

7 ส.อ. จำรุวัฒน์ เจริญศิลป์ พล.ร.9[12 58

8 ส.อ. ทินกร ทองทิพย์ พล.ร.9[12 42

9 ส.อ. จักรกฤษร์ เร่ิมรัตน์ พล.ร.9[12 37

10 ส.อ. อภิชำติ กันทะเขียว พล.ร.9[12 38

11 ส.อ. วิวัฒน์วงศ์ ชนะเลิศ พล.ร.9[12 28

12 ส.อ. ศุภกร ผิวขำว พล.ร.9[12 35

13 ส.อ. พิทักษ์ ทองเช้ือ พล.ร.9[12 36

14 ส.อ. สิทธิศักด์ิ ยินดี พล.ร.9[12 37

15 ส.อ. ธนำวัฒน์ กันพันธ์ พล.ร.9[12 51

16 ส.อ. เอกลักษณ์ ทวีสุวรรณไกร พล.ร.9[12 33

17 ส.อ. สมหมำย พรมเสน พล.ร.9[12 59



18 ส.อ. ธีระพงษ์ แสงเพ็ง พล.ร.9[12 30

19 ส.อ. สุธีพงษ์ หลวงแก้ว รร.สบ.ทบ.[12 41

20 ส.อ. กันตณัฐ รมพิพัฒน์ รร.สบ.ทบ.[12 48

21 ส.อ. นัฐพล นุชเจริญ รร.สบ.ทบ.[12 38

22 ส.อ. มงคล ยศปัญญำ รร.สบ.ทบ.[12 45

23 ส.อ. ชิธษณุพงศ์ เหล่ำจันทร์ รร.สบ.ทบ.[12 36

24 ส.อ. ธีระวุฒิ หนิดภักดี รร.สบ.ทบ.[12 46

25 ส.อ. ปรีชำ สุทธิธรรม รร.สบ.ทบ.[12 29

26 ส.อ. ไพรัช พลรำษฎร์ รร.สบ.ทบ.[12 39

27 ส.อ. จิรพงษ์ เสียงหวำน รร.สบ.ทบ.[12 35

28 ส.อ. กิตติศักด์ิ ปวงงำม รร.สบ.ทบ.[12 36

29 ส.อ. ธนเดช ย่ิงยอด รร.สบ.ทบ.[12 45

30 ส.อ. จิระเดช ศิริปโชติ รร.สบ.ทบ.[12 37

31 ส.อ. ไพสนธ์ิ ลำโม้ รร.สบ.ทบ.[12 43

32 ส.อ. พิสิษฐ์ สีมำธรรมรัตน์ รร.สบ.ทบ.[12 58

33 ส.อ. ปรีชำ จันทะรี รร.สบ.ทบ.[12 39

34 ส.อ. เสกสรร สุทธำอำมำตร รร.สบ.ทบ.[12 42

35 ส.อ. อมร หม่ันตลุง มทบ.19[12 43

36 ส.อ. พิบูลย์ จิระดำ รร.สบ.ทบ.[12 36

37 ส.อ. เจษฎำ ดวงทุ่งสำ รร.สบ.ทบ.[12 42

38 ส.อ. อุดร นันตะเสน รร.สบ.ทบ.[12 32

39 ส.อ. สรภณ นำคมี รร.สบ.ทบ.[12 30

40 ส.อ. จตุพล วิเศษ รร.สบ.ทบ.[12 37

41 ส.อ. ธนเศรษฐ เนำวรำช รร.สบ.ทบ.[12 47

42 ส.อ. อนันตชัย คนข ำ รร.สบ.ทบ.[12 44

43 ส.อ. ภูธเนศ บุญภำ รร.สบ.ทบ.[12 40

44 ส.อ. นภดล คงคำหลวง รร.สบ.ทบ.[12 39

45 ส.อ. ปรียพงษ์ บุญกำวิน รร.สบ.ทบ.[12 34



46 ส.อ. สมภพ จันทุภำ รร.สบ.ทบ.[12 38

47 ส.อ. ทศพล มีปัญญำ รร.สบ.ทบ.[12 34

48 ส.อ. ศรำยุทธ ขำวหนู รร.สบ.ทบ.[12 31
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1 ส.อ. สุทธิพงษ์ วิริยสถิตย์กุล มทบ.14[13 54

2 ส.อ. สิทธิชัย เพ็งแจ่ม มทบ.14[13 37

3 ส.อ. กฤษดำ บุญพ่ึง มทบ.14[13 41

4 ส.อ. สุนทร เล่ห์กล ศบบ.[13 45

5 ส.อ. เอกพล หงษ์ร่อน ศบบ.[13 35

6 ส.อ. ไกรศร ลัดดำวัลย์ ศบบ.[13 40

7 ส.อ. รัตนชัย อินทะจักร ศบบ.[13 33

8 ส.อ. อรรถพล ศรีเกษตร ศบบ.[13 47

9 ส.อ. จิตพล เคร่ือวงษำ ศบบ.[13 33

10 ส.อ. เทวสิงห์ จันทร์แสง ศบบ.[13 42

11 ส.อ. ประสำน กล่ินจันทร์ ศบบ.[13 30

12 ส.อ. ชเยศรำ กุลนำจันทร์ ศบบ.[13 36

13 ส.อ. สุภัทร กล่อมเกล้ียง ศบบ.[13 51

14 ส.อ. อนุชำ ม่ิงเช้ือ ศบบ.[13 34

15 ส.อ. นพดล แสนค ำ ศบบ.[13 36

16 ส.อ. คุณวุฒิ ช่ืนใจ ศบบ.[13 48

17 ส.อ. จีรพัฒน์ เย็นแจ้ง ศบบ.[13 29

18 ส.อ. อรรถพล ดวงดี ศบบ.[13 41

19 ส.อ. เจษฎำพงษ์ ระวิโรจน์ ร.12 รอ.[13 52

20 ส.อ. พรทวี สมอ่อน มทบ.14[13 34

21 ส.อ. มำนิตย์ ชอมบระโคน ร.12 รอ.[13 43

22 ส.อ. ไตรรงค์ ศรีแก้ว ร.12 รอ.[13 23

23 ส.อ. อภินันท์ ม่วงจันทร์ ร.12 รอ.[13 43

24 ส.อ. สมศักด์ิ คมใส ร.12 รอ.[13 33



25 ส.อ. ทัศนัย ทิพยะ ร.12 รอ.[13 47

26 ส.อ. สิทธิโชค จันทะกุมมำร ร.12 รอ.[13 34

1 ส.อ. สุรศักด์ิ ใกล้แสงธรรม มทบ.14[14 57

2 ส.อ. สนธยำ กองสง มทบ.14[14 44

3 ส.อ. อนุรักษ์ รอดพ้นทุกข์ มทบ.14[14 43

4 ส.อ. ทวี ลำดหนองขุ่น มทบ.27[14 34

5 ส.อ. ปิยะ งำมเมือง มทบ.27[14 54

6 ส.อ. ธีวะวัฒน์ ลุนอุดม มทบ.27[14 43

7 ส.อ. ธีรวุธ อัครจักร มทบ.27[14 65

8 ส.อ. ศิวะดล จันทะเรือง มทบ.27[14 58

9 ส.อ. วรุตม์ กรินนันทกุล นรด.[14 41

10 ส.อ. ภูเมธ ช่ำงวำดวรโชติ นรด.[14 72

11 ส.อ. วรำชัย ทองเมฆ นรด.[14 36

12 ส.อ. ธวัชชัย สิงห์สุพรรณ์ มทบ.27[14 45

13 ส.อ. สรำวุธ เดชพันธ์ นรด.[14 66

14 ส.อ. ธนำกร แจ้งศรี นรด.[14 56

15 ส.อ. สถำพร ซันนุ นรด.[14 75

16 ส.อ. ณัฐวัฒน์ บุญประคอง นรด.[14 51

17 ส.อ. มงคล ม่ังค่ัง นรด.[14 33

18 ส.อ. วินัย ม่วงอุมิงค์ นรด.[14 39

19 ส.อ. วิรุฬห์ เอ่ียมอิศรำ นรด.[14 76

20 ส.อ. ณัฐพล บุญสม นรด.[14 55

21 ส.อ. อำทิตย์ สร้อยสนธ์ิ นรด.[14 39

22 ส.อ. พงษ์ศักด์ิ สอนนอก นรด.[14 30

23 ส.อ. กิติพงศ์ แย้มเกตุ นรด.[14 50

24 ส.อ. ดนัย ภู่สงค์ นรด.[14 40

25 ส.อ. พิษณุ ทรงศิริ นรด.[14 40



26 ส.อ. วรุฒ นันตำ นรด.[14 51

27 ส.อ. วิสุทธ์ิ เจริญหลำย นรด.[14 41

28 ส.อ. ธีระพงษ์ พำดี นรด.[14 43

29 ส.อ. สถำพร บัญชรบวรชัย นรด.[14 48

30 ส.อ. สมโภช ประทำพันธ์ นรด.[14 58

31 ส.อ. ก้องเกียรติ กองเงิน นรด.[14 52

32 ส.อ. โชคพิพัฒน์ เสียงเลิศ นรด.[14 32

33 ส.อ. อนันต์ สังข์ทอง นรด.[14 39

34 ส.อ. ธงชัย จอมฟอง นรด.[14 39

35 ส.อ. อกนิษฐ์ ศิริโชติอมรพันธ์ นรด.[14 44

36 ส.อ. สรรเพชร บำรัก นรด.[14 44

37 ส.อ. เจนวิทย์ มูลทองหลำง นรด.[14 49

38 ส.อ. อนุชำ ดวงบ้ำนเช่ำ นรด.[14 69

39 ส.อ. จักรกฤษ์ เพชรพลอย นรด.[14 38

40 ส.อ. ภำนุวัฒน์ ข ำวิลัย ศบบ.[14 48

41 ส.อ. พูนชิด ประพฤติดีพร้อม ศบบ.[14 50

42 ส.อ. อรรถพล ชมวงศ์ ศบบ.[14 40

43 ส.อ. บัญชำ ตันตระกูล ศบบ.[14 42

44 ส.อ. วีระชัย หม่อมลัด ร.12 รอ.[14 32

45 ส.อ. ธวัชชัย สุนำ ร.12 รอ.[14 36

46 ส.อ. ไกรสรณ์ ใจหอม ร.12 รอ.[14 34

47 ส.อ. ธวัชชัย ค ำหวำน ศบบ.[14 52

48 ส.อ. อภิวัฒน์ ชำยหงษ์ พล.พัฒนำ 1[14 33

49 ส.อ. สุริยะ อำจเดช พล.พัฒนำ 1[14 45

50 ส.อ. ปกป้อง สังกะสี พล.พัฒนำ 1[14 43

51 ส.อ. ณรงค์ชัย หนูพรหม พล.พัฒนำ 1[14 32



1 จ.ส.อ. อธิคม เช้ือค ำ พล.ร.9[15 62

2 จ.ส.อ. สุพัฒน์ ชิดเช้ือบูรณะ พล.ร.9[15 29

3 จ.ส.อ. ปริญญำ ประจญกล้ำ พล.ร.9[15 47

4 จ.ส.อ. วิจิตร กิติวงค์ พล.ร.9[15 34

5 จ.ส.อ. พัชร์ปวัตน์ ค ำจันทร์ พล.ร.9[15 54

6 จ.ส.อ. อนุวัตร ทองสอำด พล.ร.9[15 34

7 จ.ส.อ. สุทธินันท์ โสภำ พล.ร.9[15 40

8 จ.ส.อ. อัศวิน พ้ืนแสน พล.ร.9[15 44

9 จ.ส.อ. สุพล ชำลีแดง พล.ร.9[15 47

10 จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ ทับทิม พล.ร.9[15 30

11 ส.อ. อุดมศักด์ิ จินดำศรี นรด.[15 37

12 ส.อ. สุชำติ เยอะประโคน นรด.[15 36

13 ส.อ. วิชัย ศรีม่วง นรด.[15 49

14 ส.อ. อำณัฐ ศรีจ ำนงค์ มทบ.27[15 43

15 ส.อ. พิพัฒน์พงษ์ อะนุษร มทบ.27[15 46

16 ส.อ. สุทธิเกียรติ วงษ์ทอง นรด.[15 40

17 ส.อ. พนมกร จันทะวงษ์ มทบ.27[15 39

18 ส.อ. เอกภพ แก้วนำทม มทบ.27[15 56

19 ส.อ. ธีรวัฒน์ พลศิริ มทบ.27[15 43

20 จ.ส.อ. รำเชนท์ วันทอง พล.ร.9[15 37

21 จ.ส.อ. วัลลพ ทองเปรำะ พล.ร.9[15 44

22 จ.ส.อ. ชำติณรงค์ อำษำ พล.ร.9[15 40

23 จ.ส.อ. ธวัท จงเชิดชูแดน พล.ร.9[15 28

24 จ.ส.อ. บุญโฮม แสงสุวรรณดี พล.ร.9[15 42

25 จ.ส.อ. ธีรพล อำจปักษำ พล.ร.9[15 28

26 ส.อ. ฐิติภูมิ คล้ำยมำลำ ทภ.2[15 71

27 จ.ส.อ. สำมำรถ พวงผรำกำ พล.ร.9[15 25

28 ส.อ. อภิศักด์ิ ชนะภำ ทภ.2[15 53



29 ส.อ. ทศพล สุขแจ่ม ทภ.2[15 44

30 ส.อ. เอกชัย เช้ือมอญยำว ทภ.2[15 49

31 ส.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ ปักป่ินทอง ทภ.2[15 45

32 ส.อ. มนต์ชัย อำจปรุ ทภ.2[15 72

33 ส.อ. ธงฉัตร ศรีสุภะ ทภ.2[15 57

34 ส.อ. ปำริญญำ ข ำก่ิง ทภ.2[15 74

35 ส.อ. ธัชชัย เฉลียวไว ทภ.2[15 70

36 ส.อ. ดิษฐกร จินดำมำตย์ ทภ.2[15 43

37 ส.อ. วชิรพล ศรีตองอ่อน ทภ.2[15 35

ผ่ำน 4 นำย ศูนย์สอบ ทภ.2

1 จ.ส.อ. วีรภัทร จันมณี พล.ร.9[16 46

2 จ.ส.อ. บุญหนำ บ่ำพมำย พล.ร.9[16 32

3 จ.ส.อ. กิจจำ กีรติธรรมธร พล.ร.9[16 45

4 จ.ส.อ. อภิเชษฐ วิเศษคร้อ พล.ร.9[16 42

5 จ.ส.อ. อลงกรณ์ สุ่มมำตย์ พล.ร.9[16 44

6 จ.ส.อ. อำรุณ บุญรัตน์ พล.ร.9[16 32

7 จ.ส.อ. ประทวน แย้มช่ืน พล.ร.9[16 52

8 จ.ส.อ. สน่ัน เบ็ญพำด พล.ร.9[16 37

9 จ.ส.อ. อนนท์ ฉิมพันธ์ พล.ร.9[16 45

10 จ.ส.อ. ธนภณ สมจิตร พล.ร.9[16 30

11 จ.ส.อ. ไชยันต์ ประกอบนันท์ พล.ร.9[16 48

12 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ฉำนสูงเนิน พล.ร.9[16 36

13 จ.ส.อ. จรินทร์ ค ำหวำย พล.ร.9[16 46

14 จ.ส.อ. จรูญ สวัสดี พล.ร.9[16 51

15 จ.ส.อ. วันลภ สินธ์ศำลำแสง พล.ร.9[16 36

16 จ.ส.อ. มณเทียน วงค์ค ำ พล.ร.9[16 38

17 ส.อ. วรกันต์ พร้ิงเพรำะ ทภ.2[16 49

18 จ.ส.อ. จรัญ สุขภิรมย์ พล.ร.9[16 51
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1 จ.ส.อ. เอกวัตร กลำงจันทึก พล.ร.9[17 39

2 ส.อ. พิชิตพล สถิตไชยนนท์ รร.จปร.[17 78

3 ส.อ. พิสิษฐ์ คงสบำย รร.จปร.[17 61

4 จ.ส.อ. ภูวพันธ์ุ จุนทกำร พล.ร.9[17 36

5 จ.ส.อ. จตุพงค์ มำแก้ว พล.ร.9[17 42

6 จ.ส.อ. เชำวริน สุขเสริม พล.ร.9[17 33

7 จ.ส.อ. ญำณวรุฒม์ สุขไชยศรี พล.ร.9[17 68

8 จ.ส.อ. ทวี สุ่มมำตย์ พล.ร.9[17 41

9 ส.อ. จักรพันธ์ สุขม่วง มทบ.24[17 46

10 ส.อ. ณัฐพล ไชยยำ มทบ.24[17 50

11 ส.อ. ทศพร พินิจโคกกรวด มทบ.24[17 53

12 ส.อ. ปกรณ์ มุ่งดี มทบ.24[17 66

13 ส.อ. ปัญญำ ค ำโต มทบ.24[17 43

14 ส.อ. อภินันท์ สัพโส มทบ.29[17 47

15 ส.อ. ธีระพล มูลมนัส มทบ.24[17 41

16 ส.อ. ชำตรี ไพรีรณ มทบ.29[17 55

17 ส.อ. ภูษิต สำเกตุ มทบ.29[17 56

18 ส.อ. ภำณุวัฒน์ ศิริประเสริฐ มทบ.29[17 49

19 ส.อ. กฤษดำ อ่อนสำคร มทบ.29[17 51

20 ส.อ. พิชิตพล แสนค ำ มทบ.29[17 58

21 ส.อ. จีระ ไชยกำล มทบ.29[17 43

22 ส.อ. วิษณุ อนันตำ มทบ.29[17 43

23 ส.ท. พงษ์พิทักษ์ โคษำ มทบ.29[17 33

24 ส.อ. สมโภช เพชรดีคำย มทบ.29[17 32

25 ส.อ. ปิยะณัฐ ด่ำงน้ ำเท่ียง มทบ.29[17 41

26 ส.อ. ธีรเมธ เทพสุยะ มทบ.29[17 31

27 ส.อ. วัชรำ ยึนทน มทบ.29[17 62



28 ส.อ. จิรันตน์ พันธ์ุเพ็ง มทบ.22[17 44

29 ส.อ. ทวีศักด์ิ บุตรรัตน์ มทบ.22[17 40

30 ส.อ. รังสันต์ ช ำนำญ มทบ.22[17 32

31 ส.อ. นิวำส มุขไชยำ มทบ.22[17 41

32 ส.อ. วันชัย ทำทอง มทบ.22[17 48

33 ส.อ. ชณทรัพย์ วันดีรัตน์ มทบ.22[17 26

34 ส.อ. กิตติพงษ์ ธิวะพล มทบ.22[17 36

35 ส.อ. ใหม่ ดวงสนิท มทบ.22[17 47

36 ส.อ. อภิรักษ์ นำรี มทบ.22[17 47

37 ส.อ. ประพจน์ ภำคเพียร มทบ.22[17 38

38 ส.อ. ศรำยุทธ บุตรชัย มทบ.29[17 44

39 ส.อ.วุฒิชัย มะลีจันทร์ มทบ.22[17 40

40 ส.อ. ปิยะวัฒน์ ใจซ่ือ มทบ.22[17 34

41 ส.อ. อำทิตย์ ประหยัดหยำ มทบ.22[17 22

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ รร.จปร.

1 ส.อ. อนุสรณ์ สำยจันทร์ มทบ.29[18 41

2 ส.อ. อดิพงษ์ ศรีปัญญำ มทบ.29[18 54

3 ส.อ. ชวลิต โมคทิพย์ มทบ.29[18 53

4 ส.อ. อิสระพงศ์ ค ำเผือก มทบ.29[18 29

5 ส.อ. นพรัตน์ พองชัยภูมิ มทบ.29[18 40

6 ส.อ. นิคม เทษะนอก มทบ.29[18 48

7 ส.อ. เพชร พันสุวอ มทบ.29[18 47

8 ส.อ. สุริยำ แก้วฝ่ำย มทบ.29[18 41

9 ส.อ. จุฬำกร ผูกพัน มทบ.24[18 53

10 จ.ส.อ. วิทวัส มำนิกำ พล.ร.9[18 44

11 ส.อ. พลวัฒน์ ตะก้อง มทบ.24[18 58

12 ส.อ. วุฒิวัฒน์ โทวะดี มทบ.24[18 52

13 ส.อ. ไพวัลย์ ลักษณะสิงห์ มทบ.24[18 71



14 ส.อ. เลอสรรค์ สรวงศิริ มทบ.24[18 63

15 ส.อ. โกมินทร์ จันดีเลำะ มทบ.24[18 45

16 ส.อ. อนุชิต ทรงสังขำร มทบ.24[18 52

17 ส.อ. ครรชิต พิมพ์ไทสงค์ มทบ.24[18 54

18 จ.ส.อ. สำยชนม์ โมจินดำ พล.ร.9[18 34

19 จ.ส.อ. ไกรสร หรดี พล.ร.9[18 35

20 ส.อ. ศรำยุทธ วิเชียรพันธ์ มทบ.24[18 48

21 ส.อ. มนตรี สุดส ำริด มทบ.29[18 35

22 ส.อ. เชษฐำ ขุขันธิน มทบ.29[18 32

23 ส.อ. อรรพล อินทริง มทบ.24[18 63

24 ส.อ. อนุกุล บุญรินทร์ มทบ.24[18 37

25 ส.อ. ศรำวุธ ลวงสวำส มทบ.24[18 61

26 ส.ต. โยธิน ปำนิเสน มทบ.24[18 50

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.24

1 ส.อ. อรรถพล อุตตำมูล มทบ.14[19 45

2 ส.อ. สุริยำ เหลือผล มทบ.14[19 46

3 ส.อ. จ ำนงค์ ดีพร้อม มทบ.14[19 46

4 ส.อ. สุรวัฒน์ อยู่ฟัก มทบ.14[19 32

5 ส.อ. ศุภกร วงศ์รำษฎร์ มทบ.14 [19 50

6 ส.อ. ธนกฤต ปุณณะหิตำนนท์ มทบ.14[19 44

7 ส.อ. ธีรพล มุกดำ มทบ.14[19 35

8 ส.อ. อนุพงษ์ มเหศวร มทบ.14[19 57

9 ส.อ. วัฒนำ จ ำปี มทบ.14[19 46

10 ส.อ. ณัฐวุฒิ แก่นสน มทบ.14[19 42

11 จ.ส.อ. ค ำพันธ์ อุตมำตย์ มทบ.29[19 29

12 ส.อ. สุทิวัส สิงห์แพ มทบ.14[19 41

13 ส.อ. บุญมำ แช่มช่ืน มทบ.22[19 43

14 ส.อ. ออมอัฐ มำงำม มทบ.14 [19 41



1 ส.อ. จักรพันธ์ เพ็ชรเย็น ทภ.2[20 40

2 ส.อ. กันตชำติ ทองศรีจันทร์ มทบ.14[20 43

3 ส.อ. ภำนุพงษ์ ค ำพันธ์ มทบ.14[20 48

4 ส.อ. เสถียร ปะวันนำ มทบ.14[20 34

5 ส.อ. วีรพงษ์ ทองเติม มทบ.14[20 61

6 ส.อ. กิตติ ช่ืนฤทัย มทบ.14 [20 49

7 ส.อ. ณัฐพงษ์ นันทำ มทบ.14[20 62

8 ส.อ. วัชรินทร์ สุขช่วย มทบ.22[20 35

9 ส.อ. ศรำวุธ มุ่งห้องกลำง มทบ.22[20 28

10 ส.อ. พงศกร อุ้มบุญ มทบ.22[20 44

11 ส.อ. ธีระยุทธ สุวรรณกูฎ มทบ.22[20 51

12 ส.อ. วสันต์ พิกุลศรี มทบ.22[20 26

13 ส.อ. วัชรำวุธ พรหมบุตร มทบ.22[20 45

14 ส.อ. เอกสิทธ์ิ บุญทำป มทบ.22[20 48

15 ส.อ. ณัฐวุฒิ เครือเช้ำ มทบ.22[20 37

16 ส.อ. ณัฐพงษ์ บัวศรียอด มทบ.22[20 48

17 ส.อ. ปิยะชัย แสงเสถียร มทบ.22[20 45

18 ส.อ. วรชัย ค ำอุดม มทบ.22[20 32

19 ส.อ. ศิริพงศ์ หรมบุดดี มทบ.22[20 44

17/9/2561

1 ส.อ. ธีระพงษ์ รัตนทิพย์ มทบ.14[21 33

2 ส.อ. คะนำอัน จิตไทย มทบ.14[21 49

3 ส.อ. ศัครินทร์ ประดับมุข มทบ.14[21 35

4 ส.อ. พันทวี สียำ มทบ.14[21 52

5 ส.อ. พรเทพ ค ำประสิทธ์ิ มทบ.14[21 49

6 ส.อ. มนตรี กิจจำอำภำ มทบ.14[21 49

7 ส.อ. ปัญญำ ปฏิสำ มทบ.14[21 43



8 ส.อ. นิเวศน์ เรืองแก้ว มทบ.14[21 43

9 ส.อ. ภำคีนัย สมสุข มทบ.14[21 41

10 ส.อ. รณวิต พินิจ ร.16[21 47

11 ส.อ. สุวิทย์ นำมสำ ร.16[21 44

12 ส.อ. ธีรพงษ์ โคตะโน ร.16[21 53

13 ส.อ. ธีระเดช บัวงำม ร.16[21 68

14 ส.อ. เมษำ จุตะโคลำ ร.16[21 64

15 ส.อ. อัจฉริยวุฒิ นำสูง ร.16[21 42

16 ส.อ. เดชโยธิน สมธรรม ร.16[21 65

17 ส.อ. คมสัน รูปคม ร.16[21 66

18 ส.อ. ไพบูลย์ จันจิตร์ ร.16[21 52

19 ส.อ. นพรัตน์ อำธิเวช ร.16[21 78

20 ส.อ. ไชยศักด์ิ คูณมำ ร.16[21 77

21 ส.อ. อินทรชิต ฤทธ์ิสำมำรถ ร.16[21 43

22 ส.อ. พรชัย กุลสุวรรณ ร.16[21 69

23 ส.อ. เอกลักษณ์ แสวงผล ร.16[21 58

24 ส.อ. ศิริศักด์ิ โรมพันธ์ ร.16[21 37

25 ส.อ. ณัฐพล ถ่ินระหำ ร.16[21 72

26 ส.อ. ศรำวุฒิ พรมลุน ร.16[21 76

27 ส.อ. ปฐมพงษ์ แซ่หวอง พล.พัฒนำ 2[21 30

28 ส.อ. อรรถกฤษฏ์ สุวรรณบุปผำ มทบ.22[21 53

29 ส.อ. สรเดช วงศ์รำษฎร์ มทบ.22[21 31

30 ส.อ. อิทธิพัทธ์ หอมอ่อน มทบ.22[21 46

31 ส.อ. นิรุต ดวงมำลำ มทบ.22[21 45

32 ส.อ. ปรัชญำ ชมภูพ้ืน มทบ.22[21 59

33 ส.อ. นฤนำท หวังกูล มทบ.22[21 44

34 ส.อ. สัจจำ สรรพสำร มทบ.22[21 47

35 ส.อ. อรรถพร ธรรมสัตย์ มทบ.22[21 45



36 ส.อ. ธ ำรงรัตน์ จันทะโคตร มทบ.22[21 34

37 ส.อ. ธีระชัย ติยะโคตร มทบ.22[21 39

38 ส.อ. ฉัตรทรง รัตนลัย มทบ.22[21 27

39 ส.อ. ณัฐวัฒน์ สุรสรณ์ มทบ.22[21 30

40 ส.อ. พิษณุ เนำวไชย มทบ.22[21 45

41 ส.อ. อัครพล วนวำทิ มทบ.22[21 30

42 ส.อ. อดิศักด์ิ บัวส่อง มทบ.22[21 24

ผ่ำน 4 นำย ศูนย์สอบ ร.16

1 ส.อ. วิริยะ ผิวเงิน พล.พัฒนำ 2[22 17

2 ส.อ. ธนะศักด์ิ ศรีพันอ้วน มทบ.24[22 46

3 ส.อ. สรำยุทธ ดวงพิลำ มทบ.22[22 53

4 ส.อ. ภูวนำท สุดโคตร มทบ.22[22 46

5 ส.อ. ณัชพล หงษ์สุข มทบ.22[22 42

6 ส.อ. ณัฐชัย จำบประโคน มทบ.22[22 75

7 ส.อ. ชนินทร์ สว่ำงแสง มทบ.22[22 38

8 ส.อ. นำรำกร โภคทรัพย์ มทบ.22[22 45

9 ส.อ. อรรถพล สีเขียว มทบ.22[22 69

10 ส.อ. เอกพล เอกพันธ์ มทบ.22[22 55

11 ส.อ. ณรงค์ ทูลศิลป์ มทบ.22[17 31

12 ส.อ. อนุวัฒน์ วงษ์จันทร์ มทบ.22[22 38

13 ส.อ. อภิเชษฐ์ สว่ำงวงษ์ ร.16[22 73

14 ส.อ. สุรพันธ์ ทิพย์ศรี ร.16[22 73

15 ส.อ. นรำธิป มำลำพันธ์ ร.16[22 50

16 ส.อ. นฤชำ บุญตำ ร.16[22 35

17 ส.อ. ไตรภพ รดำรงค์ ร.16[22 63

18 ส.อ. อัมพร สีดำ ร.16[22 76

19 ส.อ. ภำณุพงษ์ ทำจ ำปำ ร.16[22 58

20 ส.อ. คมเพชร ยศรุ่งเรือง ร.16[22 59



21 ส.อ. วิสิฐศักด์ิ เช้ือบุญจันทร์ ร.16[22 62

22 ส.อ. อุเทน บุตรวงศ์ ร.16[22 64

23 ส.อ. พิษณุ อำจหำญ ร.16[22 73

24 ส.อ. จตุพล เขียวมนต์ ร.16[22 67

25 ส.อ. ทรงฤทธ์ิ โพธ์ิแก้ว ร.16[22 70

26 ส.อ. วุฒิพันธ์ สุวรรณโค ร.16[22 51

27 ส.อ. ชิตษณุ ปะนัดตะเน ร.16[22 59

28 ส.อ. จักรพงษ์ วงมำลำ ร.16[22 60

29 ส.อ. ทรงเดช เขียวอ้วน ร.16[22 66

30 ส.อ. ศิริวุฒิ ข่ำขันมะลี ร.16[22 62

31 ส.อ. อภิชัย สมำนมิตร ร.16[22 62

32 ส.อ. วินัย ค ำเงิน มทบ.14 [22 40

33 ส.อ. สิทธิศักด์ิ อภิวงศ์งำม มทบ.14 [22 41

34 ส.อ. รังสรร จันแสงใส ร.16[22 53

35 ส.อ. สำคร อ ำนวยโพธ์ิ มทบ.22[22 36

ผ่ำน 6 นำย ศูนย์สอบ ร.16, มทบ.22

1 ส.อ. ปรำโมทย์ กันทำ มทบ.38[23 39

2 ส.อ. อำนนท์ อุ่นอก มทบ.38[23 43

3 ส.อ. นิพนธ์ ยำโน มทบ.38[23 44

4 ส.อ. ธนำกร ปินไขย มทบ.38[23 38

5 ส.อ. รณชัย เข่ือนอ้ำย มทบ.38[23 46

6 ส.อ. เสกสรร นำมจริง มทบ.17[23 38

7 ส.อ. เกริกฤทธ์ิ ก่อเกิด มทบ.38[23 44

8 ส.อ. กมล พันธ์ไชย มทบ.17[23 36

9 ส.อ. อภิชำติ กันภัย มทบ.17[23 34

10 ส.อ. เทพทัต ประเสริฐศรี มทบ.22[23 64

11 ส.อ. จักรพงษ์ ภูมิสำขำ มทบ.22[23 53

12 ส.อ. เอกชัย จันทร์ถอด มทบ.22[23 52



13 ส.อ. จักรพงษ์ อินสอน มทบ.22[23 73

14 ส.อ. ธนำยศ ละครศรี มทบ.22[23 60

15 ส.อ. อนุชำ ขยันท ำ มทบ.22[23 65

16 ส.อ. เอกวิน แสงแดง มทบ.22[23 53

17 ส.อ. เด่นชัย จ ำปำเงิน มทบ.22[23 84

18 ส.อ. ชัยยำ นวลเพ็ญ มทบ.22[23 46

19 ส.อ. กฤษดำ จิตต์พิพัฒน์ มทบ.22[23 58

20 ส.อ. อำทิตย์ ไชยกำล มทบ.22[23 28

21 ส.อ. อดิศักด์ิ ดวงค ำจันทร์ มทบ.22[23 77

22 ส.อ. สุทัน ค ำปันทิพย์ มทบ.33[23 40

23 ส.อ. ธวัชชัย รักควำมซ่ือสัตย์ มทบ.33[23 35

24 ส.อ. ศุภชัย ทองค ำ มทบ.33[23 33

25 ส.อ. ชัยณรงค์ ตนขัน มทบ.33[23 51

26 ส.ท. พนัสรัตน์ รินลำ พล.ร.4[23 48

27 ส.ท. พรรณภพ หนูจันร์ พล.ร.4[23 41

28 ส.ท. ธเรศ วรรณทอง พล.ร.4[23 39

29 ส.อ. ภรำดร โพธ์ิชัยยำ มทบ.33[23 53

30 ส.ท. รัตนพล โสวัน พล.ร.4[23 29

31 ส.อ. วรวุฒิ อินตำชัย มทบ.33[23 43

32 ส.อ. ธวัช ทับทิม มทบ.35[23 32

33 ส.อ. ปรเมศ เดชพันธ์ มทบ.22[23 35

ผ่ำน  3 นำย ศูนย์สอบ มทบ.22

1 ส.อ. สุรเชษฐ์ สุยะ มทบ.33[24 53

2 ส.อ. วิสุทธ์ิ พรหมปัญญำ มทบ.33[24 48

3 ส.อ. ณัฐพล ศรีสันต์ มทบ.33[24 80

4 ส.อ. สิทธิพงษ์ ไวมำก มทบ.33[24 64

5 ส.อ. ธนัญชัย กงจักร มทบ.33[24 44

6 ส.อ. ธีระเกียรติ ตำแพร่ มทบ.33[24 50



7 ส.อ. พิพัฒ ไตรป่ิน มทบ.33[24 53

8 ส.อ. ลำภชนก มำนันท์ มทบ.33[24 36

9 ส.อ. สุรชัย ค ำโพธ์ิ มทบ.33[24 48

10 ส.อ. พงศกร จิตรักษำ มทบ.33[24 58

11 ส.อ. รพีพัฒน์ สุบงกช ร.16[24 59

12 ส.อ. ธีรสิทธ์ิ สุทธิอำคำร ร.16[24 66

13 ส.อ. เพ่ิมพร ชูนำศรี ร.16[24 51

14 ส.อ. วิโรจน์ อ่อนพุทธำ ร.16[24 75

15 ส.อ. ยุทธนำ ลำภเย็น ร.16[24 65

16 ส.อ. รักพงษ์ คุณวุฒิ ร.16[24 46

17 ส.อ. วสันต์ คนยืน ร.16[24 53

18 ส.อ. วุฒิชัย คลังเกตุ ร.16[24 46

19 ส.อ. ธวัชชัย ฉัตรสุวรรณ ร.16[24 66

20 ส.อ. สมโภช ชิงชัย ร.16[24 44

21 ส.อ. ศุภชัย พันธ์ุสุวรรณ ร.16[24 48

22 ส.อ. อภิชัย ลุผล ร.16[24 19

23 ส.อ. ทองพูล โพตะลี ร.16[24 33

24 ส.อ. สุเมธ บุญสำรี ร.16[24 60

25 ส.อ. ภัทรศักด์ิ ทยะรำษฏร์ ร.16[24 40

ผ่ำน 2 นำย ศูนย์สอบ มทบ.33, ร.16

18/9/2561

1 ส.ท. พิชิต จีนสีน ำ มทบ.31[25 47

2 ส.อ. อำนนท์ ติรภู พล.ร.7[25 49

3 ส.อ. จักรพงค์ อุตสำสำร พล.ร.7[25 41

4 ส.อ. นรำศักด์ิ รอดเรือง พล.ร.7[25 41

5 ส.อ. ศุภวุฒ์ิ คงธรรมชำติ ทภ.3[25 43

6 ส.อ. อรรถกร เน่ืองไผ่ ทภ.3[25 44

7 ส.อ. วีระยุทธ รัตนไตรอ ำพล พล.ร.7[25 44



8 ส.อ. ภูมิภมร มีสวนทอง พล.ร.7[25 51

9 ส.อ. อริย์ธัช หม่ืนโยชน์ พล.ร.7[25 42

10 ส.อ. วทัญญู สำรติ มทบ.31[25 72

11 ส.อ. พิทักษ์พงษ์ คงถำวร ทภ.3[25 33

12 ส.อ. ปพนธนัย เตวิชัย พล.ร.7[25 43

13 ส.อ. รณฤทธ์ิ อ่วมคุ้ม มทบ.31[25 48

14 ส.อ. จิรำยุทธ เทพวงค์ พล.ร.7[25 35

15 ส.อ. สุพระวิทย์ แสนสี มทบ.31[25 43

16 ส.อ. อัฐเนตร น่วมเจริญ ทภ.3[25 44

17 ส.อ. ช ำนำญ เนียมก้อน มทบ.31[25 58

18 ส.อ. สุรศักด์ิ ชูสังวำลย์ พล.ร.7[25 54

19 ส.อ. ปกป้อง สืบตระกูล มทบ.33[25 44

20 ส.อ. เพ่ิมวิทย์ จันทร์จ ำรัส ทภ.3[25 37

21 ส.อ. สุระเดช ดีมุกข์ พล.ร.7[25 40

22 ส.อ. ศรำวุฒิ กล่ินเกตุ ทภ.3[25 40

23 ส.อ. นัฐวุฒิ อุดม พล.ร.7[25 50

24 ส.อ. ธนำณัติ คุณำนุวัฒน์ชัยเดช มทบ.33[25 32

25 ส.อ. ตรำวุฒิ ไชยรุ่งเรือง พล.ร.7[25 68

26 ส.อ. ชำนนท์ นำคประทุม มทบ.31[25 56

27 ส.อ. เฉลิมพล แก่นเหล่ียม พล.ร.7[25 43

28 ส.อ. อณุสรณ์ ปัญเงิน พล.ร.7[25 49

29 ส.อ. เอกนรินทร์ เงำทอง ทภ.3[25 35

30 ส.อ. จตุรงค์ ตำทน พล.ร.7[25 46

31 ส.อ. เฉลิมชัย อนุทะ มทบ.31[25 48

32 ส.อ. ถนัดกิจ เป็งสุวรรณ พล.ร.7[25 40

33 ส.อ. กฤษฐิพันธ์ กิตติโรจนสกุล ทภ.3[25 40

34 ส.อ. ณฐพร ไกรฤทธ์ิ พล.ร.7[25 32

35 ส.อ. ศิวะกร รัตนโกเศศ พล.ร.7[25 42



36 ส.อ. รัฐพงศ์ เรือนเมำ พล.ร.7[25 45

37 ส.อ. ชำยชล แวงชัยภูมิ พล.ร.7[25 41

38 ส.อ. ธัญญำ ตุ้ยค ำภีร์ มทบ.33[25 32

39 ส.อ. ชัชชัย ไชยเพียร มทบ.38[25 35

40 ส.อ. ทรงพล นรรัตน์ มทบ.38[25 43

41 ส.อ. ตรึเทพ ม่วงมนตรี มทบ.32[25 48

42 ส.อ. ธีระพงษ์ ดวงมณี มทบ.32[25 41

43 ส.อ. อดิศักด์ิ กตุดทอง ร.16[25 69

44 ส.อ. กิตติศักด์ิ โล่ห์ค ำ ร.16[25 40

45 ส.อ. นิคม ปัตตำโน มทบ.32[25 44

46 ส.อ. ธนวรเดช แพงมำ มทบ.32[25 50

47 ส.อ. พิษณุชัย ทรช่วย มทบ.32[25 56

48 ส.อ. มณฑล อุทิตสำร ร.16[25 31

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.31

1 ส.อ. วรำยุส สุริยะสิงห์ พล.พัฒนำ 2[26 43

2 ส.อ. ปรมินทร์ วงษำรำช พล.พัฒนำ 2[26 47

3 ส.อ. เกียรติศักด์ิ เจริญกรัด พล.พัฒนำ 2[26 47

4 ส.อ. กีรติ พรมเชย พล.พัฒนำ 2[26 57

5 ส.อ. วรวิทย์ วิเชียรไชย พล.พัฒนำ 2[26 45

6 ส.อ. วริศ รัตนสุวรรณ์ พล.พัฒนำ 2[26 55

7 ส.อ. สุพัฒน์ เพียขะป้อง พล.พัฒนำ 2[26 71

8 ส.อ. วัชกร ไกวัน พล.พัฒนำ 2[26 47

9 ส.อ. ณัฐพงศ์ มูลถี มทบ.33[26 47

10 ส.อ. อภิวัฒน์ บ่อสุข พล.พัฒนำ 2[26 48

11 ส.อ. ภำนุวัฒน์ หม่ันกิจ พล.พัฒนำ 2[26 45

12 ส.อ. ฐำปกรณ์ ไม้น้อย พล.พัฒนำ 2[26 40

13 ส.อ. ทวีวุฒ วงค์บุรำณ พล.พัฒนำ 2[26 44

14 ส.อ. อัษฎำวุธ หุ่นฉัตร ทภ.3[26 43



15 ส.อ. นิชำนนท์ พงษ์พิมำย ทภ.3[26 40

16 ส.อ. รัฐกร สำคร พล.พัฒนำ 2[26 50

17 ส.อ. อธิคม อ่อนล ำ ทภ.3[26 49

18 ส.อ. ชนะชัย ดีต่ำย ทภ.3[26 49

19 ส.อ. เอกภำพ บุญเกษม ทภ.3[26 51

20 ส.อ. รุ้งอุทัย รังกระโทก พล.พัฒนำ 2[26 40

21 ส.อ. อำนนท์ นุชสวำสด์ิ ทภ.3[26 73

22 ส.อ. พิศิษฐ์ กันทำน้อย ทภ.3[26 38

23 ส.อ. ประดิษฐ์ศักด์ิ เจียนพันธ์ ทภ.3[26 45

24 ส.อ. จักรกริช มุ่งพันธ์กลำง พล.พัฒนำ 2[26 42

25 ส.อ. วัชรำ ม่วงมี ทภ.3[26 42

26 ส.อ. นริศ บุญกิจ ทภ.3[26 45

27 ส.อ. วีระ สินธุพรม ทภ.3[26 41

28 ส.อ. ศรำยุทธ โอดเทิง ทภ.3[26 48

29 ส.อ. องอำจ เสนำภักด์ิ ทภ.3[26 43

30 ส.อ. นิวัฒน์ สุวรรณแปง ทภ.3[26 38

31 ส.อ. พลูศักด์ิ กองหนู ทภ.3[26 38

32 ส.อ. เทียนชัย ภูสมศรี ทภ.3[26 35

33 ส.อ. วำธิต ค ำไท้ ทภ.3[26 43

34 ส.อ. ศุวณัฐ จันทร์โสดำ ทภ.3[26 34

35 ส.อ. อมรเทพ หม่ืนตุ้มไพร ทภ.3[26 47

36 ส.อ. สหัส ซ้อมจันทร์ทำ ทภ.3[26 46

37 ส.อ. นครินทร์ นะคะจัด พล.พัฒนำ 2[26 59

38 ส.อ. จิรัฎฐ์ สมบูรณ์ชัย มทบ.33[26 40

39 ส.อ. ป้ำย วนำภิรักษ มทบ.33[26 53

40 ส.อ. บัณฑิต โปรยโคกสูง พล.พัฒนำ 2[26 33

41 ส.อ. ทวีศักด์ิ ญำติสูงเนิน พล.พัฒนำ 2[26 37

42 ส.อ. ด ำรงศักด์ิ พรมมำอินทร์ ทภ.3[26 39



43 ส.อ. สมเจตน์ สิยำนันท์ มทบ.32[26 49

44 ส.อ. ตะวัน เวคินหิรัญ มทบ.32[26 29

45 ส.อ. รัฐพล ทรัพย์แก้ว มทบ.32[26 50

46 ส.อ. วันเฉลิม อ่ิมชม มทบ.32[26 35

47 ส.อ. อมรฤทธ์ิ ขันสิงหำ มทบ.32[26 37

48 ส.อ. ณัฐพงษ์ เผ่ำเสือ มทบ.32[26 55

49 ส.อ. ไพโรจน์ กุลเทพพรม มทบ.32[26 39

50 ส.อ. นิวัฒน์ ศรีไชยวงศ์ มทบ.32[26 39

51 ส.อ. รักชำติ แซ่ลี มทบ.32[26 38

52 จ.ส.อ. เกรียงไกร พรรณศรี ร.16[26 30

ผ่ำน 2 นำย ศูนย์สอบ พล.พัฒนำ 2, ทภ.3

1 ส.อ. เศรษฐพงษ์ เสือดี พล.พัฒนำ 2[27 35

2 ส.อ. เทียนชัย กร้ิวกรำย มทบ.33[27 39

3 ส.อ. สุรชัย อำจอ มทบ.33[27 46

4 ส.อ. ธงชัย วรรณค ำ มทบ.33[27 63

5 ส.อ. ศรัญญ ศิริดี มทบ.33[27 60

6 ส.อ. ทวี ตุ้มแก้ว มทบ.33[27 62

7 ส.อ. วรพจ เพ็ชรขุ้ม พล.พัฒนำ 2[27 59

8 ส.อ. สิทธิพร แห้วไธสง พล.พัฒนำ 2[27 70

9 ส.อ. อลงกรณ์ ตันติ มทบ.33[27 45

10 ส.อ. ถิรวิทย์ เป็งสุวรรณ มทบ.33[27 54

11 ส.อ. ยุทธนำ ถำวร มทบ.33[27 80

12 ส.อ. ปรีชำ คงพลปำน พล.พัฒนำ 2[27 63

13 ส.อ. ณัฐพล บุญมำสร้อย มทบ.33[27 66

14 ส.อ. ธวัชชัย แห่กำฬสินธ์ุ พล.พัฒนำ 2[27 65

15 ส.อ. กิตติเดช เศรษฐเสถียร มทบ.33[27 60

16 ส.อ. พิทักษ์ อำจฤทธ์ิ พล.พัฒนำ 2[27 65

17 ส.อ. นิคม ดวงดำว ทภ.3[27 58



18 ส.อ. วรเวช แก้วเกตุ พล.พัฒนำ 2[27 27

19 ส.อ. สุวัฒน์ชัย จันทพันธ์ พล.พัฒนำ 2[27 44

20 ส.ท. ชัยชนะ บุญโสภำ ทภ.3[27 31

21 ส.อ. ไชยยันณ์ ธิติมูล ทภ.3[27 56

22 ส.ท. คำรม ทิพย์สังข์ขงษ์ ทภ.3[27 35

23 ส.อ. พงศกร นิมะวัลย์ พล.พัฒนำ 2[27 43

24 ส.ท. สุคนธ์ เขียววงค์ ทภ.3[27 45

25 ส.ท. จำรุพงษ์ พุทธปัญญำ ทภ.3[27 49

26 ส.ท. ณัฐดนัย พิพ์ฒน์พรวงศ์ ทภ.3[27 43

27 ส.ท. ไพรัช หำญชะนะ ทภ.3[27 51

28 ส.ท. ศักดำ มณฑำทิพย์ ทภ.3[27 56

29 ส.ท. เอรวัตร นำคสุข ทภ.3[27 35

30 ส.ท. ธนินท์รัฐ ปรำณีตพลำรักษ์ ทภ.3[27 42

31 ส.ท. ไพบูลย์ จันทิมำ ทภ.3[27 38

32 ส.ท. มนัสชัยณ์ กูลเล็ก ทภ.3[27 43

33 ส.อ. สุภชัย สุขเกษม ทภ.3[27 25

34 ส.ท. ทรงกลด มีเปลวทอง ทภ.3[27 45

35 ส.ท. เอกรัตน์ อันชู ทภ.3[27 25

36 ส.อ. บูชำ ย้ิมเจียม ทภ.3[27 44

37 ส.ท. ณรงค์ศักด์ิ กีรติยำนันท์ ทภ.3[27 47

38 ส.ท. เอกพล อินแสง ทภ.3[27 52

39 ส.ท. พงศ์ธนำ นำคทัพ ทภ.3[27 40

40 ส.อ. ณัฐพล ณ วิเชียร ทภ.3[27 42

41 ส.ท. ปณตพล สวนแก้ว ทภ.3[27 39

42 ส.อ. อิทธิพงษ์ อินทร์กำรทุม ทภ.3[27 68

43 ส.อ. พงศธร ยอดเพชร ทภ.3[27 45

44 ส.ท. ทวีศักดิ มหำเสนำ ทภ.3[27 53

45 ส.อ. รณชัย แช่โฟ่ง ทภ.3[27 59



46 ส.อ. วุฒิชัย หุนติรำช ทภ.3[27 51

47 ส.อ. พีรพงศ์ อุดสำ ทภ.3[27 51

48 ส.ท. ณรงค์เดช นนทสิทธ์ิ ทภ.3[27 53

49 ส.ท. ฉัตรชัย นิยม ทภ.3[27 53

50 ส.อ. นิสรุศน์ พ่ึงสีใส ทภ.3[27 52

51 ส.ท. โชติวิชช์ นำนทะเช็ด ทภ.3[27 39

52 ส.ท. เกียรติชัย สะทุมรัมย์ ทภ.3[27 45

53 ส.อ. คมชำญ อ่อนสว่ำง ทภ.3[27 47

54 ส.ท. ภำนุสนณ์ แคแดง ทภ.3[27 45

55 ส.ท. ยุรนันท์ จันทร์น้ ำด้วน ทภ.3[27 36

56 ส.ท. ณรงค์ฤทธ์ิ พวงคิด ทภ.3[27 51

57 ส.อ. นพดล หม่ืนไชย ทภ.3[27 44

58 ส.อ. จิรำยุส เหน่ียวบุบผำ พล.พัฒนำ 2[27 44

59 ส.อ. พีระกิตต์ิ งำมประดิษฐ์ ทภ.3[27 50

60 ส.ท. ศุภชัย วีระศิลป์ ทภ.3[27 56

61 ส.อ. พงศกร จันพิศ ทภ.3[27 43

62 ส.ท. จักรกฤษ ป่ินประยูร ทภ.3[27 48

63 ส.ท. ธีรพงศ์ สงสอน ทภ.3[27 44

64 ส.อ. ยุทธนำ วงศ์วำรี ทภ.3[27 49

65 ส.อ. ยุทพิชัย จันทรศรี ทภ.3[27 59

66 ส.ท. โอภำส สุขรัตน์ ทภ.3[27 43

67 ส.ท. บุญนเรศ ธูปเทียน ทภ.3[27 43

68 ส.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์วงค์ ทภ.3[27 35

69 ส.ท. นรเศรษฐ์ เรละมัน ทภ.3[27 44

70 ส.อ. สุทัศน์ หอยแก้ว พล.ร.15[27 51

71 ส.อ. สำยันห์ สำระมำศ พล.ร.15[27 65

72 ส.อ. ชัยธวัช ปัญญำค ำ พล.ร.15[27 52

73 ส.อ. อนุกูล เพ่งพินิจ พล.พัฒนำ 2[27 71



74 ส.อ. ไชยเชษฐ์ ค ำทองดี พล.ร.15[27 59

75 ส.อ. พิษณุ แนบชิด พล.ร.15[27 44

76 ส.อ. ก่อเกียรติ แสนทวี พล.ร.15[27 37

77 ส.อ. นพเก้ำ สุมินทนะ พล.ร.15[27 43

78 ส.อ. สมศักด์ิ เก้ือกูล พล.ร.15[27 29

79 ส.อ. สกลยุทธ โนนสงครำม พล.พัฒนำ 2[27 40

80 ส.อ. ฤทธิรอน ลำยหมู่ พล.ร.15[27 36

81 ส.อ. ธัชพล พิพัฒน์พิริยโยธำ พล.ร.15[27 48

82 ส.อ. ชนะภัย แก้วแก่นจันทร์ พล.ร.15[27 73

83 ส.อ. กิตติกร ธงโบรำณ ร.16[27 80

84 ส.อ. สันติ สลับศรี ร.16[27 73

85 ส.อ. เนรมิต แขสว่ำง ร.16[27 56

86 ส.อ. สุรเดช ม่ังค่ัง ร.16[27 73

87 ส.อ. อภินันท์ ส่วนน้อย ร.16[27 77

88 ส.อ. ฐิติวัฒน์ เสมอศรี ร.16[27 61

89 ส.อ. ถำวร นำมวงษำ ร.16[27 62

90 ส.อ. เกรียงไกร ดวงแก้ว ร.16[27 79

91 ส.อ. ณัฐพล เพลินบุญ ร.16[27 63

92 ส.อ. พิบูล โพธิบุตร ร.16[27 68

93 ส.อ. ทินกร ดอกสิงห์ ร.16[27 71

94 ส.อ. วีระพงษ์ โคตรสงครำม ร.16[27 66

95 ส.อ. ยุรนันท์ พรมสุวรรณ ร.16[27 62

96 ส.อ. เจตรินทร์ ตำทิพย์ ร.16[27 67

97 ส.อ. สงกำนต์ คล่องดี ร.16[27 61

98 ส.อ. ประยุทธ อนำตเนตร ร.16[27 65

99 ส.อ. วัชรินทร์ ช่ำงเกวียน ร.16[27 68

100 ส.อ. อัศวิน สำไชยันต์ ร.16[27 72

101 ส.อ. สุวิทย์ ลำดสำวแห ร.16[27 68



ผ่ำน 11 นำย ศูนย์สอบ พล.พัฒนำ 2, มทบ.33, พล.ร.15, ร.16

1 ส.อ. นครินทร์ วงค์ค ำปัน มทบ.33[28 54

2 ส.อ. พรมนัส สุจำ พล.ร.7[28 41

3 ส.อ. ปรำม ณ ล ำปำง พล.ร.7[28 40

4 ส.อ. ณัฎฐวุฒิ น ำปูนสัก พล.ร.7[28 44

5 ส.อ. กิตติพงษ์ มะไห พล.ร.7[28 37

6 ส.อ. ปิยะวุตร ทองโภชน์ พล.ร.15[28 50

7 ส.อ. วัชรพงษ์ ย้ิมสกุญกำญจน์ พล.ร.15[28 39

8 ส.อ. มนัส เกษสำคร พล.ร.15[28 42

9 ส.อ. ธวัชชัย สำรีอำจ พล.ร.15[28 35

10 ส.อ. วีระวุฒ ภู่เจริญพำณิชย์ พล.ร.15[28 48

11 ส.อ. ธีระยุทธ รักเงิน พล.ร.15[28 49

12 ส.อ. รัตนวิทย์ ค ำบุรี พล.ร.15[28 44

13 ส.อ. วีระวัฒน์ เก้ียวสกุล พล.ร.15[28 32

14 ส.อ. อภิสิทธ์ิ สุทธำรักษ์ พล.ร.15[28 34

15 ส.อ. วีรยุทธ พรหมศิริ พล.ร.15[28 48

16 ส.อ. สำธิต บุญมำหล้ำ พล.ร.15[28 68

17 ส.อ. พรชัย พูนสวัสด์ิ พล.ร.15[28 37

18 ส.อ. สุรัตน์ ทองย้อย พล.ร.15[28 51

19/9/2561

1 ส.อ. เฉลิมพล เจียวัฒนำกุล มทบ.33[29 43

2 ส.อ. เสกสรร เทพทอง มทบ.33[29 50

3 ส.อ. สุจินดำ พุ่มอยู่ มทบ.33[29 37

4 ส.อ. วีรชำติ ญำณวิจิตร มทบ.33[29 31

5 ส.อ. อนุสรณ์ ชะรินสำร มทบ.44[29 41

6 ส.อ. กมลชัย พุ่มสร้ำง มทบ.44[29 25

7 ส.ท. พริษฐ์ พลสุวรรณ มทบ.44[29 43

8 ส.อ. ธีรศักด์ิ ปำนเทพ มทบ.44[29 44



9 ส.อ. สุพจน์ ภู่ขันเงิน มทบ.44[29 39

10 ส.อ. วุฒิชัย พัดจ๋ิน มทบ.44[29 41

11 ส.อ. สรำวุธ คงมูล มทบ.44[29 45

12 ส.อ. เจ ศรีสมโรง มทบ.44[29 43

13 ส.อ. สมพิศ เพยสันเทียะ มทบ.44[29 45

14 ส.อ. นุรักษ์ ศรีชำดำ มทบ.44[29 39

15 ส.อ. ธนพล นิสภำ มทบ.44[29 46

16 ส.อ. วีรพล วงศ์สุวรรณ มทบ.44[29 34

17 ส.อ. วิสิทธิพร บัวสำรบรรณ์ มทบ.45[29 54

18 ส.อ. ศรำยุทธ ชัยนำคิน มทบ.45[29 40

19 ส.อ. พรประเสริฐ หิรัญพันธ์ มทบ.45[29 42

20 ส.ต. พงษธร จันทร มทบ.45[29 38

21 ส.ท. เจษฎำ อินทร์เมือง มทบ.45[29 42

22 ส.อ. นพพร ทองแช่ม มทบ.45[29 32

23 ส.อ. สนธยำ ณะกุล มทบ.45[29 37

24 ส.อ. ธนำกร แก้วสุวรรณ มทบ.44[29 37

25 ส.อ. นพรัตน์ แก้วจันทร์ มทบ.45[29 33

26 ส.อ. ปริญญำ กำญจนเพชร มทบ.45[29 46

27 ส.อ. วิฑูรย์ พวงค ำ มทบ.45[29 32

28 จ.ส.ต. คมสันต์ ใจปินตำ มทบ.36[29 41

29 ส.อ. ทินกร โสภำ มทบ.310(1)[29 35

30 จ.ส.ต. กฤตยชญ์ แสนเหวิม มทบ.36[29 42

31 ส.อ. นฤดล ปัตตำนี มทบ.42[29 42

32 ส.อ. อนุพงศ์ ด ำเสน มทบ.42[29 44

33 ส.อ. อรรถพล เรืองเมืองทอง มทบ.42[29 64

34 ส.อ. ธีรยุทธ หยูทองอ่อน มทบ.42[29 50

35 ส.อ. จำรุวัฒน์ เล่ือนพลับ มทบ.42[29 74

36 ส.อ. วุฒิจักร แก้วประกอบ มทบ.42[29 37



37 ส.อ. เทพณรงค์ ผันยืนยง มทบ.42[29 59

38 ส.อ. สุทธินันท์ ทองฤทธ์ิ มทบ.42[29 40

39 ส.อ. ธีระศักด์ิ ชัยจีน มทบ.42[29 34

40 ส.อ. ภำณุวัฒน์ สมัยสงค์ บชร.4[29 44

41 ส.อ. ปัญญำวัฒน์ ณ พัทลุง มทบ.42[29 34

42 ส.อ. อฤชำติ พงษ์ศิริ บชร.4[29 31

43 ส.อ. ศรำวุธ ทองค ำขำว บชร.4[29 44

44 ส.อ. เอกพงษ์ ช้ำงเผือก บชร.4[29 30

45 ส.อ. จักรพงศ์ จันทร์ชุม บชร.4[29 32

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.42

1 ส.อ. ทัสนุ พูนไธสง มทบ.310(1)[30 42

2 ส.อ. บัญชำ ไกรรัตน์ มทบ.310(1)[30 64

3 ส.อ. เอกพจน์ ดวงสำ มทบ.310(1)[30 45

4 ส.อ. คมศักด์ิ ศรียำ มทบ.310(1)[30 62

5 ส.อ. บุญฤทธ์ จันสองสี มทบ.310(1)[30 68

6 ส.อ. ทิวำ หำรประชุม มทบ.23[30 70

7 ส.อ. วินัย กันหำโนน มทบ.23[30 45

8 ส.ท. ชูศักด์ิ บรรคูหำ มทบ.44[30 49

9 ส.อ. รัฐพันธ์ุ กุศลวัตร มทบ.23[30 50

10 ส.อ. จตุพร สีหำโบรำณ มทบ.23[30 61

11 ส.อ. มนัส แสนปัญญำ มทบ.310(2)[30 52

12 ส.อ. ขวัญประชำ ฝำชัยภูมิ มทบ.310(2)[30 37

13 ส.อ. กฤษฎำ พำลี มทบ.310(2)[30 60

14 ส.อ. นวพล อ ำคำ มทบ.310(2)[30 62

15 ส.อ. ติณณภพ นพบุรี มทบ.310(2)[30 55

16 ส.อ. สุริยำ เตชะนัดตำ มทบ.310(2)[30 55

17 ส.อ. อภิสิทธ์ิ โพนศรี มทบ.310(2)[30 48

18 ส.อ. ณรงค์ ศรีนวล มทบ.310(2)[30 41



19 ส.อ. เจนรบ มณฑำทอง มทบ.310(2)[30 51

20 ส.อ. ยศกร น่วมนวล มทบ.310(2)[30 43

21 ส.อ. บรรจง คล้ำยชำวนำ มทบ.310(2)[30 49

22 ส.อ. ธนำวุฒิ ผะกำกอง มทบ.310(2)[30 51

23 ส.อ. เอกพงศ์ ทำนะกูล มทบ.310(2)[30 59

24 ส.อ. ณัฐวัตร จ๋ันจ๋ี มทบ.310(2)[30 46

25 ส.อ. ชัชวำล อิศรำงกูล มทบ.310(2)[30 45

26 ส.อ. ศิริวัฒน์ สิงขร มทบ.23[30 41

27 ส.อ. พินิจ พลเดชำ มทบ.23[30 41

28 ส.อ. ศตวรรษ รำชพันแสน มทบ.23[30 37

29 ส.อ. กฤษฎำ วัฒนะศิริ มทบ.310(2)[30 43

30 ส.อ. กิตติศักด์ิ อุ้ยปัชฌำวงค์ มทบ.23[30 52

31 ส.อ. ธนำวุฒิ ขำนมำ มทบ.23[30 48

32 ส.อ. วีระพันธ์ กำงมันท์ มทบ.23[30 41

33 ส.อ. วรพงษ์ ขันแก้วหล้ำ มทบ.310(2)[30 48

34 ส.อ. ยุทธกำร ต๊ะเขตต์ มทบ.37[30 58

35 ส.อ. อธิคม วงษ์พล มทบ.23[30 63

36 ส.อ. สิงหำ ทำเสนำ มทบ.37[30 56

37 ส.อ. สุทธิ สุวรรณหอม มทบ.23[30 46

38 ส.อ. คมสันต์ พอใจ มทบ.37[30 63

39 ส.อ. สุริยัง ไกรเทพ มทบ.42[30 48

40 ส.อ. อนิรุทธ์ ขวัญเย็น มทบ.42[30 38

41 ส.อ. วันเฉลิม เย้ืองยุก มทบ.42[30 76

42 ส.อ. อิทธิศักด์ิ ชนะสิทธ์ิ มทบ.42[30 42

43 ส.อ. ธนัญชัย บุตรเพชร มทบ.42[30 54

44 ส.อ. ธีรพันธ์ุ ฉันทำภิรมย์ มทบ.42[30 43

45 ส.อ. เก่งกล้ำ ชัยม่ัน มทบ.42[30 51

46 ส.อ. ณัฐวุฒิ ฤทธ์ิธำธีรนันท์ มทบ.23[30 77



47 ส.อ. นิกร แก้วสำย มทบ.42[30 50

48 ส.อ. เกรียงไกร เทียงพำน มทบ.23[30 56

49 ส.อ. สิทธิศักด์ิ ยอดแก้ว มทบ.42[30 60

50 ส.อ. บำรมี หล้ำสุดตำ มทบ.23[30 46

51 ส.อ. อำทิตย์ ศรีแก้ว มทบ.46[30 39

52 ส.อ. ธีระศักด์ิ สินแก้ว มทบ.46[30 31

53 ส.อ. อดิศักด์ิ เนียมทอง มทบ.46[30 47

54 ส.อ. กมล บุญดี มทบ.46[30 58

55 ส.อ. วัฒนำ ปลอดคง มทบ.46[30 29

56 ส.อ. ด ำรงกิจ กูเตะ มทบ.46[30 35

57 ส.อ. อนุพงศ์ บริรักษ์ มทบ.46[30 45

58 ส.อ. ชัยนันท์ ศรีสมุทร มทบ.46[30 30

59 ส.อ. อนุพงษ์ พอใจ มทบ.37[30 41

60 ส.อ. วีระยุทธ หนูรุ่น บชร.4[30 44

61 ส.อ. ประพันธ์ เกตุชู มทบ.46[30 30

62 ส.อ. พิมลศักด์ิ จักรกำญจน์ มทบ.46[30 29

63 ส.อ. อัศวิน ปักษิณศิริ มทบ.42[30 24

64 ส.อ. กิตติศักด์ิ คงโหรน มทบ.46[30 25

ผ่ำน 3 นำย ศูนย์สอบ มทบ.23, มทบ.42

1 ส.อ. อิงคยุทธ รักษำแก้ว มทบ.42[31 48

2 ส.อ. ธนำธิป ทิพย์ลำย มทบ.42[31 47

3 ส.อ. คมกฤต หนองค ำ มทบ.310(1)[31 47

4 ส.อ. นิติพล บัวแย้ม มทบ.310(1)[31 55

5 ส.อ. ฉัตรชวี พฤกษำมุข มทบ.42[31 44

6 ส.อ. อลงกรณ์ พูลจันทร์ มทบ.310(1)[31 54

7 ส.อ. ณัฐวุฒิ วำทีรักษ์ มทบ.42[31 56

8 ส.อ. สกลศักด์ิ ทิพย์ดนตรี มทบ.42[31 63

9 ส.อ. สิทธิพงษ์ สุวรรณกำญจน์ มทบ.42[31 34



10 ส.อ. มีลำภ ดวนมีสุข มทบ.310(1)[31 38

11 ส.อ. ยุทธพงษ์ อินทร์จันทร์ มทบ.23[31 66

12 ส.อ. ประภำส ธรรมนันท์ มทบ.310(1)[31 43

13 ส.อ. พงศ์พิชิต แฮะประโคน มทบ.23[31 49

14 ส.อ. ธนกฤต เข็มทอง มทบ.310(1)[31 58

15 ส.อ. วรรณกร องอำจ มทบ.310(1)[31 49

16 ส.อ. ปรีชำ อำชำเผ่ำพงษ์ มทบ.310(1)[31 71

17 ส.อ. กิตติวัฒน์ สีเทำ มทบ.23[31 59

18 ส.อ. ชำญชัย ศรีกองเพชร มทบ.23[31 65

19 ส.อ. สันติชัย รอดบำงพง มทบ.42[31 47

20 ส.อ. วสันต์ ภูอ่อน มทบ.310(1)[31 51

21 ส.อ. ลิขิต สำยตำด ำ มทบ.310(1)[31 32

22 ส.อ. นนทชัย ใจธรรม มทบ.310(1)[31 67

23 ส.อ. กฤตภัค ฝีปำกเพรำะ มทบ.310(1)[31 39

24 ส.อ. นรำกร กำแก้ว มทบ.310(1)[31 58

25 ส.อ. ธนำธร ทะเสรี มทบ.310(1)[31 60

26 ส.อ. ชัยวัฒน์ พันชคำม มทบ.23[31 53

27 ส.อ. อโนทัย ไกรทิพย์ มทบ.23[31 61

28 ส.อ. ธีรวิทย์ ส ำเร็จ มทบ.310(1)[31 37

29 ส.อ. เอกรินทร์ อินทร์อุดม มทบ.23[31 66

30 ส.อ. ปรำโมช กันทะสอน มทบ.310(1)[31 46

31 ส.อ. สันติ อำจสำลี มทบ.310(1)[31 41

32 ส.อ. เชิดตระกูล ประชำกูล มทบ.23[31 56

33 ส.อ. ทศพร เวียงวิเศษ มทบ.23[31 56

34 ส.อ. กัมพล แก้วใส มทบ.23[31 44

35 ส.อ. อนุพงษ์ กล้ำหำญศึก มทบ.310(1)[31 65

36 ส.อ. พงศธร เพชรรัตนมุณี มทบ.42[31 61

37 ส.อ. มำโนช วัฒนวงศ์ มทบ.310(2)[31 71



38 ส.อ. สิทธิชัย มีแก้ว มทบ.310(2)[31 64

39 ส.อ. จำรุพัฒน์ แก้วพิพัฒน์ มทบ.310(2)[31 74

40 ส.อ. พร้อมรบ กันทะรำช มทบ.310(2)[31 65

41 ส.อ. ธนำชัย ชัยค ำดี มทบ.23[31 70

42 ส.อ. กิตติศักด์ิ ธนะวัน มทบ.310(2)[31 62

43 ส.อ. อภิสิทธ์ิ วงศ์ชัย มทบ.37[31 73

44 ส.อ. ณัฐพงศ์ ชูแก้ว มทบ.45[31 66

45 ส.อ. ณัฐพงษ์ จันทร์เพ็ง มทบ.45[31 45

46 ส.อ. รณชัย จงเผำะ มทบ.45[31 51

47 ส.อ. ชัยวุฒิ ถำวรสำร มทบ.45[31 44

48 ส.อ. ปรำชญำ ถุงพลอย มทบ.45[31 47

49 ส.อ. เชนวัฒน์ รอดภัย มทบ.37[31 74

50 ส.อ. วิศิษฏ์ ก่ิงก้ำน มทบ.37[31 82

51 ส.อ. ประภำส สมตำ มทบ.37[31 76

52 ส.อ. ธีรวัฒน์ หอมนำน มทบ.37[31 64

53 ส.อ. ทรัพย์ทวี มณีวรรณ มทบ.37[31 82

54 ส.อ. เอกพงษ์ สุวรรณทำ มทบ.37[31 78

55 ส.อ. วินัย จอมวงค์ มทบ.37[31 58

56 ส.อ.คมกริช ยำละ มทบ.37[31 81

57 ส.อ. กิตติพงศ์ สิริสำร มทบ.37[31 69

58 ส.อ. เชฎฐวัทน์ หำดเบ็ญจำ มทบ.45[31 38

59 ส.อ. ภำณุกร ณ ชำตรี พล.ร.15[31 69

60 ส.ท. วรสิทธ์ิ พรมมณี พล.ร.15[31 53

61 ส.อ. วีรชำติ จันทร์เขียว พล.ร.15[31 29

62 ส.อ. ช ำนำญ ศรีสุวรรณ พล.ร.15[31 35

63 ส.อ. ผดุงสิทธ์ิ บัวเพ็ชร พล.ร.15[31 75

64 ส.ท. เกริกพล ทับกระโทก พล.ร.15[31 51

65 ส.อ. อำนนท์ สุขประเสริฐ พล.ร.15[31 49



66 ส.อ. นฤชำญ ศรีชะวะ พล.ร.15[31 36

67 ส.อ. สิทธิชัย มูลี พล.ร.15[31 58

68 ส.อ. สถำพจน์ เกรียงศรี พล.ร.15[31 73

69 ส.อ. วรำยุทธ กรงทอง พล.ร.15[31 30

70 ส.อ. มงคล รักพงษ์ พล.ร.15[31 57

71 ส.อ. สิทธิศักด์ิ สำรสิทธ์ิ พล.ร.15[31 53

72 ส.อ. เฉลิมชัย รอดกำรทุกข์ พล.ร.15[31 40

73 ส.อ. ประยุทธ มุกขุนทด พล.ร.15[31 24

74 ส.อ. อดิศร โคตรภูเวียง พล.ร.15[31 37

75 ส.อ. วสันต์ แพทย์ผล พล.ร.15[31 41

ผ่ำน 13 นำย ศูนย์สอบ มทบ.310, มทบ.23, มทบ.37, พล.ร.15

1 ส.อ. สรศักด์ิ ภู่ระย้ำ มทบ.42[32 37

2 ส.อ. สุรศักด์ิ มุสิกพงศ์ มทบ.42[32 65

3 ส.อ. ภำณุวัฒน์ สุวรรณำ มทบ.42[32 35

4 ส.อ. ไผท เจริญชนย์ มทบ.42[32 38

5 ส.อ. ปิยพงศ์ จันทร์แจ่ม มทบ.42[32 37

6 ส.อ. ประสิทธ์ิ แกล้วชิต มทบ.42[32 42

7 ส.อ. สุรศักด์ิ สงรักษ์ มทบ.45[32 56

8 ส.อ. อุรุพงษ์ ทองรอด มทบ.45[32 45

9 ส.อ. อนุชำ คงท่ำเรือ มทบ.45[32 46

10 ส.อ. เอกพล นึกโคกรัง มทบ.45[32 54

11 ส.อ. วิษณุ ม่ิงขวัญ มทบ.45[32 59

12 ส.อ. พิษณุ สิงห์สุมำ มทบ.45[32 39

13 ส.อ. นรดล แสวงเชิดพงษ์ มทบ.42[32 28

14 ส.อ. ดนัย เซ่งย่อง มทบ.42[32 35

15 ส.อ. ชัยณรงค์ แก้วมี มทบ.45[32 33

16 ส.อ. ณัฐชัย สุวรรณพันธ์ มทบ.45[32 51

17 ส.อ. นรินทร์ บัวสีรัน มทบ.46[32 42



18 ส.อ. ศรีรัตน์ ขำวมรดก มทบ.46[32 45

19 ส.อ. ณัฐพงศ์ ธงยศ พล.ร.15[32 45

20 ส.อ. ประสิทธ์ิ เหมหมุน พล.ร.15[32 50

21 ส.อ. วชิรวิทย์ ประกอบกิจ พล.ร.15[32 52

22 ส.อ. พรภิรมย์ พรมภักดี พล.ร.15[32 62

23 ส.อ. สำมำรถ นำคเล็ก พล.ร.15[32 56

24 ส.อ. อภิชำติ รักษ์แก้ว พล.ร.15[32 31

25 ส.อ. จีรวัฒน์ เฉลิมศรี พล.ร.15[32 41

26 ส.อ. ตรีภพ หนูด ำ พล.ร.15[32 53

27 ส.อ. สุเมธ ใจยำเก๋ พล.ร.15[32 42

28 ส.อ. รัชพล อินภิรมภ์ พล.ร.15[32 44

29 ส.อ. ธัญรัตน์ วิชิต พล.ร.15[32 43

30 ส.อ. ชำญณรงค์ ไชยอุดม พล.ร.15[32 41

31 ส.อ. เติมศักด์ิ จันทสุวรรณโณ พล.ร.15[32 34

32 ส.อ. วชิรวิทย์ เมฆสุวรรณ พล.ร.15[32 46

33 ส.อ. กฤษฎำ ขันธ์แก้ว พล.ร.15[32 35

34 ส.อ. อ ำนำจ หำญใจ พล.ร.15[32 68

35 ส.อ. วีระพงษ์ จันทศรี พล.ร.15[32 33

36 ส.อ. ศรัณยู วระดิษฐ์ พล.ร.15[32 48

37 ส.อ. เกียรติศักด์ิ พันธ์ุแก้ว พล.ร.15[32 55

38 ส.อ. สมโชค ร่มรุกข์ มทบ.46[32 39

39 ส.อ. เด่นนพพร จุลวรรณำ มทบ.46[32 38

20/9/2561

1 ส.อ. พงษ์พัฒน์ ก่ัวพำนิช กรม สน. พล.ร.15[33 53

2 จ.ส.อ. ยงยุทธ เพ็ชรรัตน์ มทบ.45[33 -

3 จ.ส.อ. ธรำดล พัฒนแช่ม มทบ.45[33 -

4 ส.ท. อรรถพล ช่วยศรีนวล พล.ร.15[33 48

5 ส.ท. วุฒิชัย บัณฑิตย์ พล.ร.15[33 63



6 ส.ท. เนตรนริศ รินทระ พล.ร.15[33 43

7 ส.ท. วรำกร จันทรบุบผำ พล.ร.15[33 52

8 ส.อ. ไพรวัลย์ สุขพอ พล.ร.15[33 58

9 ส.ท. อธิวัฒน์ สุพรรณ์ พล.ร.15[33 63

10 ส.ท. กิตติพัฒน์ เข็มทิพย์ พล.ร.15[33 40

11 ส.ท. ภำคิน ศรีรักษ์ พล.ร.15[33 57

12 ส.ท. ภูวนัย ไชยพลฤทธ์ิ พล.ร.15[33 65

13 ส.ท. ปรำโมทย์ ศรีทักษิณ พล.ร.15[33 42

14 ส.อ. เอกรัฐ คงชุม กรม สน. พล.ร.15[33 46

15 ส.ท. สุริยะ จินำวงศ์ พล.ร.15[33 66

16 ส.ท. สิทธิพล สุวรรณรัตน์ พล.ร.15[33 38

17 ส.อ. พีระพงษ์ ฐิตะสำร พล.ร.15[33 47

18 ส.ท. กัมปนำท ศรีพรหม พล.ร.15[33 45

19 ส.อ. โกศล คงแก้ว พล.ร.15[33 43

20 ส.อ. ชัยรัฐ รวยรุ่ง กรม สน. พล.ร.15[33 41

21 ส.ท. สมบูรณ์ ตระกูลพนำดร พล.ร.15[33 48

22 ส.อ. ขจรศักด์ิ อุตสำห์ปัน พล.ร.15[33 32

23 ส.ท. อฤทธ์ิ สุขขวัญ พล.ร.15[33 61

24 ส.ท. ส ำรำญ สงวนศรี พล.ร.15[33 40

25 ส.อ. ศิริภัทร เริงศักด์ิ กรม สน. พล.ร.15[33 32

26 ส.อ. จีรวิชญ์ ดำวมณี มทบ.41[33 46

27 ส.อ. ธวัชชัย เชำวแพทย์ กรม สน. พล.ร.15[33 73

28 ส.อ. ศุภกร ศรีสำระ กรม สน. พล.ร.15[33 27

29 จ.ส.อ. จนินทร์ เกิดกุลรัตน์ มทบ.45[33 -

30 ส.อ. อภิชำต เกสโร มทบ.41[33 36

31 ส.อ. สุริยัน พิศฉลำด มทบ.41[33 43

32 ส.อ. วีระศักด์ิ วีระขันค ำ มทบ.34[33 36

33 ส.อ. ไพโรจน์ คงยืน มทบ.34[33 34



34 ส.อ. ทวีศักด์ิ สังเกต มทบ.46[33 39

35 ส.อ. เอกชัย สิทธิรักษ์ มทบ.46[33 41

36 ส.อ. วรวุฒิ วงศ์เมือง มทบ.34[33 36

37 ส.อ. สุบรรณ หุมอำจ มทบ.34[33 40

38 ส.อ. นรินทร์ชัย สินลำลับ มทบ.46[33 45

39 ส.อ. วิทวัช มีบุญ มทบ.46[33 39

40 ส.อ. เอกรัตน์ อัมพฤกษ์ มทบ.42[33 37

41 ส.อ. พิศิษฐ์ นนทะพุทธ มทบ.42[33 59

42 ส.อ. รณฤทธ์ิ ไพสิฐวรกุล มทบ.42[33 43

43 ส.อ. วรชกำญ ฤทธ์ิโต มทบ.42[33 35

44 ส.อ. เสกสรร ศรีสว่ำง มทบ.42[33 51

45 ส.อ. ไตรทศ แสงชูติ มทบ.42[33 65

46 ส.อ. ณัฐพล ปรำบจินดำ มทบ.42[33 41

47 ส.อ. มรกต อ่องสถำน มทบ.34[33 45

48 ส.อ. อำทิตย์ ลูนศิริ มทบ.34[33 39

49 ส.อ. รณชัย ชนะคุ้ม มทบ.42[33 74

50 ส.อ. วัชระ กำญจนคงคำ มทบ.34[33 45

51 ส.อ. อภิชัย อำยุยืน มทบ.34[33 39

52 ส.อ. นรำธิป บูรณจำรี มทบ.34[33 39

53 จ.ส.อ. สุเมธ พรหมจรรย์ พล.พัฒนำ 4[33 31

54 ส.อ. จักรพงษ์ คนเท่ียง มทบ.34[33 64

55 ส.อ. พชรพล ย้อยฝอย มทบ.34[33 38

56 ส.อ. ดนัยศักด์ิ มำสุข มทบ.34[33 43

57 ส.อ. ยสวัฑฒ์ อุตมะ มทบ.34[33 37

58 ส.อ. พิทักษ์ อินวัน มทบ.34[33 41

59 ส.อ. อภิชำติ ใจเย็น มทบ.34[33 34

60 ส.อ. วันชัย ส่องสี มทบ.34[33 37

61 ส.อ. ศักด์ินรินทร์ กรุงแสนเมือง มทบ.34[33 34



62 ส.อ. สงกรำนต์ พันธ์ประยูร มทบ.34[33 32

63 จ.ส.ท. วิรชัย เสนทองแก้ว มทบ.46[33 28

64 จ.ส.ท. เจ แก้วคงทน มทบ.46[33 21

65 ส.อ. คณิต ฝีปำกเพรำะ มทบ.34[33 31

ผ่ำน 2 นำย ศูนย์สอบ กรม สน.พล.ร.15, มทบ.42

1 ส.อ. อุเส็น หลีอรัญ มทบ.42[34 37

2 ส.อ. วรำ นำรีหวำนดี มทบ.42[34 72

3 ส.อ. ชลทิต ยำงทอง มทบ.42[34 71

4 ส.อ. ปกรณ์ พ่อชัยรำช มทบ.42[34 61

5 ส.อ. วิเชียร พรหมจรรย์ มทบ.42[34 65

6 ส.อ. พงศธร บุญสร้ำง มทบ.42[34 59

7 ส.อ. ศักด์ิชัย ข ำเพชร มทบ.42[34 80

8 ส.อ. ทักษิณ หนูเสน มทบ.42[34 39

9 ส.อ. ศุภเกียรติ อ่อนหยู มทบ.42[34 48

10 ส.ท. อนุชำ บินล่ำเต๊ะ พล.ร.15[34 24

11 ส.ท. ซำยูตี สำหมัด พล.ร.15[34 59

12 ส.ท. จิรำยุ ไชยำ พล.ร.15[34 57

13 ส.ท. เกียรติศักด์ิ สมบุตร พล.ร.15[34 53

14 ส.ท. สมพร นำคพิณ พล.ร.15[34 34

15 ส.ท. ศรงฤทธ์ิ นุ้ยผอม พล.ร.15[34 59

16 ส.ท. พีรวิชญ์ ติยะกุลพำนิช พล.ร.15[34 41

17 ส.ท. สุวิทย์ ระหังภัย พล.ร.15[34 64

18 ส.ท. อนุพงษ์ สิงสุ้น พล.ร.15[34 61

19 ส.ท. ชยนันท์ ศรีปรำงค์ พล.ร.15[34 59

20 ส.ท. รำเชน หลงเก็ม พล.ร.15[34 30

21 ส.ท. เจษฎำกร เน้ือทอง พล.ร.15[34 59

22 ส.ท. สมคิด ทิศำลำ พล.ร.15[34 45

23 ส.ท. สถำพร ศรีอุ่น พล.ร.15[34 54



24 ส.ท. วุฒิพงศ์ คงอ่อน พล.ร.15[34 55

25 ส.ท. จักรพงษ์ คชกำร พล.ร.15[34 59

26 ส.ท. อนุสิทธ์ิ วงค์แพทย์ พล.ร.15[34 53

27 ส.ท. จักรพงศ์ นุชชำติ พล.ร.15[34 28

28 ส.ท. กิตติพงษ์ อยู่เงิน พล.ร.15[34 64

29 ส.ท. กิตติวัฒน์ บุญสนิท พล.ร.15[34 61

30 ส.อ. พรรักษำ เกษรำ พล.พัฒนำ 4[34 43

31 ส.อ. จักรธร ปุกค ำ มทบ.34[34 41

32 ส.อ. บุรำสิทธ์ิ กำละวงค์ มทบ.34[34 49

33 ส.อ. วรพล อุนออน มทบ.34[34 47

34 ส.อ. สุริยัน ธิโนชัย มทบ.34[34 61

35 ส.อ. วีระพันธ์ุ ปันนวน มทบ.34[34 41

36 ส.อ. ธวัชชัย ยอดเพชร มทบ.34[34 38

37 ส.อ. บรรชำ สุหะ ร.151[34 43

38 ส.อ. นรวัฒน์ ดวงจันทร์พวก ร.151[34 44

39 ส.อ. อภิวัฒน์ นำมไพร ร.151[34 35

40 ส.อ. บวร รักษ์ศิริพงษ์ ร.151[34 51

41 ส.อ. ฮำฟิต บือรำเฮง ร.151[34 36

42 ส.อ. นฤดม เพ็ชรัตน์ ร.151[34 35

43 ส.อ. ทวีศักด์ิ สุภำพันธ์ ร.151[34 38

44 ส.อ. นิอำเรฟ นิหลง ร.151[34 49

45 ส.อ. ศักยภำพ บรรจง ร.151[34 22

46 ส.อ. พัชรพล แก้วนวล ร.151[34 45

47 ส.อ. ศุภำกร ขันสุธรรม ร.151[34 38

48 ส.อ. วสันต์ คงจันทร์ ร.151[34 48

49 ส.อ. อำบูเล๊ำะ มะมิง ร.151[34 28

50 ส.อ. อนิรุตม์ ยีเกษม ร.151[34 46

51 ส.อ. สันติศักด์ิ ทองเทียบ ร.151[34 39



52 ส.อ. ณัฐวุฒิ สุนันท์ ร.151[34 33

53 ส.อ. วีระศักด์ิ เร่งรัด ร.151[34 32

54 ส.อ. อดิศร นิลปัทมวิชัย มทบ.34[34 38

55 ส.อ. ภำณุวัฒน์ เมืองจันทร์ ร.151[34 31

56 ส.อ. ประทีป เตรียมทนะ มทบ.34[34 51

57 ส.อ. ชัยวัฒน์ กำหลง ร.151[34 37

58 ส.อ. สงกรำนต์ ใจค ำ มทบ.34[34 40

59 ส.อ. อลงกรณ์ สุวรรณทำ มทบ.34[34 44

60 ส.อ. ยุทธภูมิ ค ำทอน มทบ.34[34 32

61 ส.อ. ชวัลวุฒิ ยำวิชัย มทบ.34[34 46

62 ส.อ. วรุตม์ ปันมี มทบ.34[34 54

63 ส.อ. ศุภวรรธน์ อินต๊ะวงค์ มทบ.34[34 41

64 ส.อ. ธนำรัตน์ ตำต๊ิบ มทบ.34[34 50

65 ส.อ. ไทยใหม่ ไชยสถำน มทบ.34[34 46

66 ส.อ. พิชิต เพ็ชรแก้ว มทบ.34[34 34

67 ส.อ. ประยุร บุญดี มทบ.34[34 50

68 ส.อ. จักรพันธ์ แสนอำบัติ มทบ.34[34 33

ผ่ำน 3 นำย ศูนย์สอบ มทบ.42

1 ส.อ. ศรำวุฒิ ล้ิมสุวรรณ มทบ.46[35 38

2 ส.อ. ชำยแดน แสนโสภำ มทบ.46[35 48

3 ส.อ. นคเรศ ตุนำคุน มทบ.46[35 39

4 ส.อ. สรำวุธ วิสุทธิกิจ มทบ.46[35 40

5 ส.อ. สุรยศ แบ่งส่วน มทบ.46[35 41

6 ส.อ. ณัฐพล หลอดศิลป์ มทบ.46[35 45

7 ส.อ. อภิวัฒน์ วงศ์ใหญ่ มทบ.34[35 70

8 ส.อ. เสกสรร ไชยลังกำ มทบ.34[35 54

9 ส.อ. เจษฎำ ฝ้ำยป่ำน มทบ.34[35 49

10 ส.อ. อภิวัฒน์ ศรีวงค์วรรณ์ มทบ.34[35 42



11 ส.อ. สมเกียรติ นำคบุตร มทบ.46[35 36

12 ส.อ. วสันต์ ศรีประโชติ มทบ.34[35 45

13 ส.อ. อำทิตย์ มำไกล มทบ.34[35 49

14 ส.อ. สินชัย สุขมี มทบ.46[35 34

15 ส.อ. บัณฑิต มรรณทัต มทบ.34[35 30

16 ส.อ. พีรยุทธ์ ธิปละ มทบ.34[35 45

17 ส.อ. ไกรรำช โพธรรม มทบ.34[35 39

18 ส.อ. ณัฐวุฒิ ค ำมำ มทบ.34[35 42

19 ส.อ. พีระพัฒน์ ค้ ำจุน มทบ.34[35 72

20 ส.อ. วิรัตน์ บุญมี มทบ.34[35 67

21 ส.อ. ศรำวุฒิ วิศัย มทบ.34[35 51

22 ส.อ. วรวุฒิ เดชค ำต๋ัน มทบ.34[35 51

23 ส.อ. ทรงเกียรติ เทพรักษำ มทบ.34[35 51

24 ส.อ. ศิริโชค อุปพรรณ์ มทบ.34[35 63

25 ส.อ. อัศวิน ค ำผัด มทบ.34[35 42

26 ส.อ. ด ำรงศักด์ิ เทียมทอง ร.151[35 51

27 ส.อ. ศตพล นำคพล ร.151[35 47

28 ส.อ. อภิสิทธ์ิ ใบศรี ร.151[35 38

29 ส.อ. ยุทธพล สุริยะ ร.151[35 59

30 ส.อ. สำนิต แก้วนักร ำ ร.151[35 69

31 ส.อ. ธีระพัฒน์ พรำหมหีด ร.151[35 74

32 ส.อ. วินัย เจิมพวงผล ร.151[35 34

33 ส.อ. วสันต์ เพชรเกล้ียง ร.151[35 50

34 ส.อ. สมพงษ์ มณีฉำย ร.151[35 39

35 ส.อ. ธีระพร ว่องไว ร.151[35 35

36 ส.อ. พงศกร ยอดรักษ์ ร.151[35 39

37 ส.อ. พงศกร มูลตรีภักดี ร.151[35 48

38 ส.อ. สุรสิทธ์ิ วัฒนำไกรเวช ร.151[35 53



39 ส.อ. อัสสโร กูเต๊ะ ร.151[35 61

40 ส.อ. พงศกร บ ำรุงตน มทบ.34[35 43

41 ส.อ. บรรจบ อ่ินค ำ พล.ร.15[35 51

42 ส.ท. โกเมธ ป่ินสุวรรณรัตน์ พล.ร.15[35 50

43 ส.อ. มะซำยูตี หะยีมะเด็ง พล.ร.15[35 35

44 ส.อ. อำนุ ศรีสุข มทบ.46[35 30

ผ่ำน 3 นำย ศูนย์สอบ มทบ.34, ร.151

1 ส.อ. สุรสิทธ์ิ ขันนำ มทบ.34[36 59

2 ส.อ. วรวิชญ์ ย่ีนำง มทบ.34[36 46

3 ส.อ. วุฒิพงศ์ จุลพงษ์ มทบ.46[36 43

4 ส.อ. ณัฐพล ชูก ำแพง มทบ.46[36 40

5 ส.อ. พิพัฒน์พงค์ นำคเชียร มทบ.46[36 42

6 ส.อ. วินประเสริฐ แก้วบรรดำล มทบ.46[36 47

7 ส.อ. ทวีป น่ำชม มทบ.46[36 41

8 ส.อ. ไผท อภิชำติ มทบ.46[36 32

9 ส.อ. ประภำส เอียดเดช มทบ.46[36 45

10 ส.อ. ธนูทอง โพธิพรม มทบ.46[36 40

11 ส.อ. จิณณวัตร ศรีพรม มทบ.34[36 52

12 ส.อ. ยุทธภูมิ ยำตรำ มทบ.34[36 52

21/9/2561

1 ส.อ. ดำวิษ ธิติมุทำ มทบ.14[37 48

2 ส.อ. พิพัฑฒน์ เปล้ืองศรีรัมย์ มทบ.14[37 44

3 ส.อ. ประธำนพร ทับทิมเทศ มทบ.14[37 41

4 ส.อ. นันทชัย อธินุวัฒน์ มทบ.14[37 52

5 ส.อ. ณัฐวุฒิ ช้ำงแก้ว มทบ.46[37 43

6 ส.อ. พงศ์พัฒน์ รัตนมุสิทธ์ิ มทบ.46[37 43

1 ส.อ. วีรศักด์ิ รักทอง มทบ.42[38 43



2 ส.อ. อ ำนำจ อินแก้ว มทบ.42[38 42

3 ส.อ. ทระนง น้อยพรหม มทบ.14[38 42

4 ส.อ. เอกรำช แตงอ่อน มทบ.14[38 57

5 ส.อ. จตุพร มุสิกำวงษ์ มทบ.14[38 26

6 ส.อ. ไพบูลย์ อุดค ำ มทบ.14[38 37

7 ส.อ. ศักด์ิชัย เจดีย์ มทบ.14[38 42

8 ส.อ. ชัยวัฒน์ เกตุพัฒน์ มทบ.14[38 32

9 ส.อ. โสรฬ บุญแทน มทบ.14[38 39

10 ส.อ. ณัฐพงษ์ อุ่นโพธ์ิ มทบ.14[38 48

11 ส.อ. ไกรรักษ์ ทะให มทบ.14[38 35

12 ส.อ. ธีรวัฒน์ สุขศรีทอง มทบ.14[38 51

13 ส.อ. วัชระ สังข์แก้ว พล.ร.15[38 49

14 ส.อ. รอสดี กำขอ พล.ร.15[38 53

15 ส.อ. วีระพงศ์ อ่อนทองอิน พล.ร.15[38 32

4.671115348

95.32888465

รวมผู้เข้ำสอบ จ ำนวน 1049 นำย 

ผ่ำน 49 นำย ร้อยละ 4.67

ไม่ผ่ำน 1000 นำย ร้อยละ 95.33

5.991902834

94.00809717

รวมผู้เข้ำสอบ จ ำนวน 1235 นำย 

ผ่ำน 74 นำย ร้อยละ 5.99

ไม่ผ่ำน 1161 นำย ร้อยละ 94.01

ไม่กดบันทึก 3 นำย


