
วันท่ี ล ำดับ ช่ือ นำมสกุล ศูนย์สอบ (รอบท่ี) คะแนน

ท ำกำรทดสอบ 100

10/9/2561

1 จ.ส.อ. อุดมศักด์ิ ไสวพิมพ์ทอง ศป.[3 35

2 จ.ส.อ. สมสินธ์ จันทบุตร ศป.[3 34

3 จ.ส.อ. อดิศร โพล้งเสียง ศป.[3 38

4 จ.ส.อ. นัททพงษ์ ชัยพิบูลย์ ศป.[3 34

5 จ.ส.อ. สิทธิศักด์ิ แก้วประสงค์ ศป.[3 32

6 จ.ส.อ. สิทธิชัย ชโลธร ศป.[3 47

7 จ.ส.อ. สิรภพ ก่ิงก้ำน ศป.[3 49

8 จ.ส.อ. ชุติพนธ์ อินทชัย ศป.[3 49

9 จ.ส.อ. กอบศักด์ิ ท่ำพิมำย ศป.[3 47

10 จ.ส.อ. อดินันท์ สิงหฬ ศป.[3 37

11 จ.ส.อ. วิชำญ พ่ึงอ้น ศป.[3 35

12 จ.ส.อ. วชร คงเจริญ ศป.[3 27

13 จ.ส.อ. พิสุทธ์ิ โทชนบท ศป.[3 52

14 จ.ส.อ. มนู ประสมทรัพย์ ศป.[3 43

15 จ.ส.อ. พิชัย กระดุมผล ศป.[3 37

16 จ.ส.อ. สุริยำ ระน้อย ศป.[3 35

17 จ.ส.อ. สรำวุฒิ จงรักชอบ ศป.[3 37

18 จ.ส.อ. โรจน์ โรจโนภำส ศป.[3 50

19 จ.ส.อ. ชิตณรงค์ สุดชัย ศป.[3 42

20 จ.ส.อ. ประจวบ ศรีนวลสลุง ศป.[3 33

21 จ.ส.อ. ทัศพล เทพศิริ ศป.[3 42

22 จ.ส.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ พวงจันทร์ ศป.[3 35

23 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ กิจสมโภชน์ ศป.[3 44

24 จ.ส.อ. ชำติชำย เพ็งยอด ศป.[3 31

รำยช่ือและผลกำรทดสอบวัดผลประเมินควำมรู้นำยทหำรประทวน ประจ ำปีงบประมำณ 2561
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25 จ.ส.อ. ประทุม เอ่ียมส ำอำงค์ ศป.[3 33

26 จ.ส.อ. นพพร สำยพิมพ์ ศป.[3 39

27 จ.ส.อ. ธนพล ทองนุช ศป.[3 37

28 จ.ส.อ. ฐนกร ศรีวิชัย ศป.[3 44

29 จ.ส.อ. สุวิทย์ สนธิปำน ศป.[3 40

30 จ.ส.อ. กุศล วงษ์งำม ศป.[3 39

1 จ.ส.อ. ชรินทร ทองศรีสุข ศป.[4 46

2 จ.ส.อ. เอกลักษณ์ เดชศิริ ศป.[4 39

3 จ.ส.อ. สถำปัตย์ เล็กกระโทก ศป.[4 42

4 จ.ส.อ. อภิศักด์ิ กระจำยศรี ศป.[4 52

5 จ.ส.อ. อนุรักษ์ สำยด ำ ศป.[4 36

6 จ.ส.อ. บุญธรรม พุฒสุข ศป.[4 43

7 จ.ส.อ. ปนิพัฒน์ พงษ์เสือ ศป.[4 35

8 จ.ส.อ. สิทธิโชค ใบกว้ำง ศป.[4 42

9 จ.ส.อ. ชัยวัฒ ระลึกมูล ศป.[4 64

10 จ.ส.อ. พอพล พูลสวัสด์ิ ศป.[4 70

11 จ.ส.อ. อำนนท์ จันทร์พิทักษ์ ศป.[4 40

12 จ.ส.อ. นพรัตน์ เชียงทอง ศป.[4 57

13 จ.ส.อ. ชลชัย เต็งวงศ์เดิม ศป.[4 42

14 จ.ส.อ. ต่อศักด์ิ ประชำกุล ศป.[4 37

15 จ.ส.อ. เสน่ห์ คนทน ศป.[4 37

16 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ ตัณฑวรรธนะ ศป.[4 44

17 จ.ส.อ. ปัญญำ โพธ์ิแสง ศป.[4 48

18 จ.ส.ท. จักรพันธ์ พรมวงษ์ ศป.[4 59

19 จ.ส.อ. สมเจต เต๊ะวงษ์ ศป.[4 50

20 จ.ส.อ. อนุชำ บุศรำ ศป.[4 50

21 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ พงษ์สุภำ ศป.[4 47

22 จ.ส.อ. พันธวุฒิ ภู่ทับทิม ศป.[4 43



23 จ.ส.อ. ศรำวุธ พุทธำเจริญ ศป.[4 56

24 จ.ส.อ. วสันต์ ธรรมสิทธ์ิ ศป.[4 36

25 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ ตุ้มเรือง ศป.[4 36

26 จ.ส.อ. วิชัย ชัยธีระสุเวท ศป.[4 49

27 จ.ส.อ. อำทิตย์ ภักตร์วรเทวิน ศป.[4 32

28 จ.ส.อ. จักรพงศ์ นนงำม ศป.[4 49

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ ศป.

11/9/2561

1 จ.ส.อ. สมำน งำมพิมำย ศป.[7 48

2 จ.ส.อ. สมบัติ ปะติตัง ศป.[7 39

3 จ.ส.อ. สุวิชำญชกำศ มำฤทธ์ิ ศป.[7 57

4 จ.ส.อ. หนูจี ปัดโตยันทัง ศป.[7 42

5 จ.ส.อ. สุทธินันท์ ฤำชำ ศป.[7 37

6 จ.ส.อ. อนุพงษ์ วงศ์วรรณ ศป.[7 27

7 จ.ส.อ. ธีระเดช ฐิติวัฒนำ ศป.[7 43

8 จ.ส.อ. ชมจันทร์ บินดี ศป.[7 35

9 จ.ส.อ. กฤษฎำ แตงมีแสง ศป.[7 43

10 จ.ส.อ. จเด็จ พิมพ์สงวน ศป.[7 38

11 จ.ส.อ. เอกรำช โต๊ะลง ศป.[7 34

12 จ.ส.อ. ดิเรก พวงล ำเจียก ศป.[7 33

13 จ.ส.อ. รัฐวิชญ์ วัฒนะ ศป.[7 38

14 จ.ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ สำยทอง ศป.[7 29

15 จ.ส.อ. อมรศักด์ิ ย้ิมประเสริฐ ศป.[7 48

16 จ.ส.อ. วรำวุฒิ แตงมีแสง ศป.[7 25

17 จ.ส.อ. เชิด พิเครำะห์ ศป.[7 31

18 จ.ส.อ. สมส่วน ซีกพุดซำ ศป.[7 41

19 จ.ส.อ. ณัฐพัชธ์ โกยทำ ศป.[7 41

20 จ.ส.อ. ธรรมนูญ โกสุมำ ศป.[7 35



21 จ.ส.อ. ทองคูณ ทองมี ศป.[7 44

22 จ.ส.อ. บุญลม ปำนำลักษณ์ ศป.[7 38

23 จ.ส.อ. พันเทพ สมัครกำร ศป.[7 29

24 จ.ส.อ. วิชิต สุขประสิทธ์ิ ศป.[7 49

25 จ.ส.อ. จรัส สมสี ศป.[7 45

26 จ.ส.อ. อนุสรณ์ ลอยเล่ือน ศป.[7 42

27 จ.ส.อ. สมบัติ เช้ือเชิง ศป.[7 34

28 จ.ส.อ. นิรุต ใสหยด ศป.[7 35

29 จ.ส.อ. วีระพงษ์ นิลสุวรรณ ศป.[7 57

30 จ.ส.อ. กฤษณะ นัทธี ศป.[7 48

31 จ.ส.อ. สิทธิชัย พิมพ์ทนต์ ศป.[7 33

32 จ.ส.อ. นพดล ดอกไม้ ศป.[7 -

33 จ.ส.อ. สุทิน โพธ์ิเจริญ ศป.[7 26

34 จ.ส.อ. ภำณุพันธ์ ทองสุข รร.สบ.สบ.ทบ. [7 46

35 จ.ส.อ. สุทธิศักด์ิ ไขแสง รร.สบ.สบ.ทบ. [7 48

36 จ.ส.อ. ณทัศน์ กองวุฒิ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 36

37 จ.ส.อ. กัมชัย ศรีทอง รร.สบ.สบ.ทบ. [7 34

38 จ.ส.อ. วันชัย ชูรัตน์ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 46

39 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ วรำค ำ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 36

40 จ.ส.อ. ชีวำนนท์ มำกมูล รร.สบ.สบ.ทบ. [7 40

1 จ.ส.อ. จักรพงษ์ จุ้ยแตง ศป.[8 41

2 จ.ส.อ. อ ำพล ร่ืนเลิศ ศป.[8 51

3 จ.ส.อ. วิชัย สีดำ ศป.[8 27

4 จ.ส.อ. โสมนัส ธีระวัฒน์ ศป.[8 41

5 จ.ส.อ. สถิต ชูเชิด ศป.[8 50

6 จ.ส.อ. สำยชล ชำติชะนำ ศป.[8 36

7 จ.ส.อ. ฤทธิไกร เตำไธสง ศป.[8 39

8 จ.ส.อ. จตุรพร ชนะอุดม ศป.[8 51



9 จ.ส.อ. พงศ์เทพ พันธ์ุทอง ศป.[8 25

10 จ.ส.อ. มำรุต ศรีค ำพันธ์ ศป.[8 44

11 จ.ส.อ. สุริยันต์ ตำสี ศป.[8 67

12 จ.ส.อ. สำธิต พิมพ์สงวน ศป.[8 35

13 จ.ส.อ. บัณฑิตย์ โตใจเย็น ศป.[8 36

14 จ.ส.อ. สุริวงศ์ บรรฑิต ศป.[8 38

15 จ.ส.อ. มนัส ตุ่นมะโรง ศป.[8 35

16 จ.ส.อ. นพวิชช์ จันทร์ปัญญำรัช ศป.[8 50

17 จ.ส.อ. นิรุตต์ิ แสงเดือน ศป.[8 46

18 จ.ส.อ. สมเจตน์ ด ำดวง ศป.[8 30

19 จ.ส.อ. สรลักษณ์ กล่ินหวล ศป.[8 44

20 จ.ส.อ. มนตรี กันคง ศป.[8 35

21 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ นำครำช ศป.[8 49

22 จ.ส.อ. ประวิทย์ น้อยลำ ศป.[8 30

23 จ.ส.อ. เฉล่ียว สนเผือก ศป.[8 29

24 จ.ส.อ. คมกร เชียงสิน ศป.[8 33

25 จ.ส.อ. สมพิษย์ เย็นฉ่ ำ ศป.[8 28

26 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ฤกษ์งำม ศป.[8 32

27 จ.ส.อ. ลือเดช แตงเขียว ศป.[8 33

28 จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ ม่ำนทอง ศป.[8 61

29 จ.ส.อ. อ ำนำจ แก้วก้อน ศป.[8 38

30 จ.ส.อ. อิทธิชัย วงพิมเสน ศป.[8 52

31 จ.ส.อ. เขมชำติ เถ่ือนเจริญ ศป.[8 33

32 จ.ส.อ. นิรุต จอดนอก ศป.[8 47

33 จ.ส.อ. ชัยฤทธ์ิ ศิลปชัย ศป.[8 33

34 จ.ส.อ. พนธกร ใจตุ่น ศป.[8 44

35 จ.ส.อ. ตรีรัตน์ อำวะรุน ศป.[8 34

36 จ.ส.อ. น ำธวัช ท้องฟ้ำ ศป.[8 41

37 จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ เต๊ะซัน ศป.[8 52



38 จ.ส.อ. กิตติคุณ ครองกิจกำร ศป.[8 47

39 จ.ส.อ. พงษ์พิทักษ์ ทองบุญ ศป.[8 34

40 จ.ส.อ. ทรงพล ปำนแม้น ศป.[8 42

41 จ.ส.อ. พิเชษฐ์ น้อยเพ็ง ศป.[8 31

42 จ.ส.อ. มำโนชญ์ อรหันต์ ศป.[8 41

43 จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ ศรีค ำ ศป.[8 47

44 จ.ส.อ. สุริยำ คณะใน ศป.[8 24

45 จ.ส.อ. วุฒิกร หอมทรัพย์ ศป.[8 38

46 จ.ส.อ. จิระพงษ์ ฉำบเพ็ชร ศป.[8 36

47 จ.ส.อ. สยุมภู ลำวงษำ ศป.[8 34

48 จ.ส.อ. วีระ สำยหยุด ศป.[8 40

49 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ แก้ววรรณำ ศป.[8 32

50 จ.ส.อ. ชัยรัตน์ อ่วมขันธ์ ยศ.ทบ.[8 37

51 จ.ส.อ. นิพนต์ โลกนิมิตร ศป.[8 30

52 จ.ส.อ. สำยชล เขียวมะละ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 32

53 จ.ส.อ. ศักดำ โชติกุล รร.สบ.สบ.ทบ. [8 38

54 จ.ส.อ. แอมโมเนีย หลำบค ำ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 36

55 จ.ส.อ. บุญยฤทธ์ิ อันทอง รร.สบ.สบ.ทบ. [8 36

56 จ.ส.อ. วุฒิชัย พวงประดิษฐ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 37

57 จ.ส.อ. สุทธิชัย พรหมสวัสด์ิ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 29

58 จ.ส.อ. ธีระพล ประเสริฐวงษ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 31

59 จ.ส.อ. เอกพล วิมล รร.สบ.สบ.ทบ. [8 39

60 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ ศักดี รร.สบ.สบ.ทบ. [8 36

61 จ.ส.อ. ปิติ ศรีบุญรำช รร.สบ.สบ.ทบ. [8 27

62 จ.ส.อ. สมเกียรติ เต่ำเล็ก รร.สบ.สบ.ทบ. [8 35

63 จ.ส.อ. เอ้ือน ยืนนำน รร.สบ.สบ.ทบ. [8 33

64 จ.ส.อ. วันชำติ เหมป้ัน รร.สบ.สบ.ทบ. [8 26

65 จ.ส.อ. สุทธิศักด์ิ เสือทรงศิลป์ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 25

66 จ.ส.อ. เจต นำมลี รร.สบ.สบ.ทบ. [8 41



67 จ.ส.อ. นรำ ฉินนะโสต รร.สบ.สบ.ทบ. [8 24

68 จ.ส.อ. ชรินทร์ อ้วนเลิง รร.สบ.สบ.ทบ. [8 28

69 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ เกตุจ ำปำ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 27

70 จ.ส.อ. อนันต์ อุทัยศรี รร.สบ.สบ.ทบ. [8 27

71 จ.ส.อ. สุชำติ อ่อนบุญ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 30

72 จ.ส.อ. บุญญำฤทธ์ิ อยู่เย็น รร.สบ.สบ.ทบ. [8 32

12/9/2561

1 จ.ส.อ. กุญช์ภัช ประสพเนตร ศป.[9 48

2 จ.ส.อ. อนันท์ สังคะอ้น ศป.[9 41

3 จ.ส.อ. นพพล แก้วเกตุ ศป.[9 42

4 จ.ส.อ. สุธี ยมหงษ์ ศป.[9 43

5 จ.ส.อ. อรรถพล โพธ์ิชัย ศป.[9 33

6 จ.ส.อ. เกริกชัย พงศ์สุภำ ศป.[9 55

7 จ.ส.อ. สุริยะ เขียวอ ำพล ศป.[9 45

8 จ.ส.อ. สุเทพ อรำมรุณ ศป.[9 32

9 จ.ส.อ. สุวิทย์ พงษ์ช้ำง ศป.[9 43

10 จ.ส.อ. พงศ์สวัสด์ิ บุตรคำน ศป.[9 50

11 จ.ส.อ. จรัญ สนธิพงษ์ ศป.[9 37

12 จ.ส.อ. วำทิตย์ เกิดชำ ศป.[9 40

13 จ.ส.อ. วีระยุทธ สีดำ ศป.[9 37

14 จ.ส.อ. จันทร พำศรี ศป.[9 40

15 จ.ส.อ. อนันต์ ผูกพัน ศป.[9 54

16 จ.ส.อ. สุริยะ เอกจิตร ศป.[9 39

17 จ.ส.อ. ภิรมย์ โสมนะวัด ศป.[9 33

18 จ.ส.อ. อนันต์ สุขเอม ศป.[9 45

19 จ.ส.อ. จ ำเริญ อ่อนเงิน ศป.[9 43

20 จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ สุวรรณดี ศป.[9 41

21 จ.ส.อ. นิติกร พงษ์สวัสด์ิ ศป.[9 38



22 จ.ส.อ. สกล จันทร์จิระ ศป.[9 33

23 จ.ส.อ. ชยกร ทรัพย์พินิจ ศป.[9 40

24 จ.ส.อ. วรำวุฒิ ศรีส ำรำญ ศป.[9 42

25 จ.ส.อ. เฉลิมพล สังวำลย์ ศป.[9 33

26 จ.ส.อ. นิคม ปัญญำประดิษฐ์ ศป.[9 29

27 จ.ส.อ. ปัญญำ พ่ึงสุข ศป.[9 43

28 จ.ส.อ. ฐิติพัฒน์ วิริยะพันธ์ ศป.[9 42

29 จ.ส.อ. ไพทูล เกตุเหล็ก ศป.[9 34

30 จ.ส.อ. สันทัฒน์ อยู่ยืน ศป.[9 28

31 จ.ส.อ. ช ำนำญ เสือเนียม ศป.[9 40

32 จ.ส.อ. สัมฤทธ์ิ แสงจันทร์ ศป.[9 47

33 จ.ส.อ. พัด แก่นทรัพย์ ศป.[9 35

34 จ.ส.อ. วิษณุ จุปะนะเต ศป.[9 49

35 จ.ส.อ. ประทิน ปำนย้ิม ศป.[9 38

36 จ.ส.อ. เกรียงไกร ชมภูพันธ์ ศป.[9 44

37 จ.ส.อ. ชัยชำญ สำดะระ ศป.[9 27

38 จ.ส.อ. ชำญณรงค์ บุญชม ศป.[9 33

39 จ.ส.อ. อ ำไพ เจริญสุข ศป.[9 53

40 จ.ส.อ. ช ำนำญ นำมวงษ์ ศป.[9 30

41 จ.ส.อ. ธนรัตน์ เกิดทรัพย์ ศป.[9 31

42 จ.ส. อ ำนำจ นระนวล รร.สบ.ทบ.[9 21

43 จ.ส.อ. ปฐมบุศย์ จงสุข รร.สบ.ทบ.[9 43

44 จ.ส.อ. นภดล ม่ันดี รร.สบ.ทบ.[9 43

45 จ.ส.อ. จันทร์ลำ หำญตับเหล็ก รร.สบ.ทบ.[9 39

46 จ.ส.อ.เสน่ห์ มัชฌิมะบุระ รร.สบ.ทบ.[9 28

47 จ.ส.อ. สมเดช สุจันทำ รร.สบ.ทบ.[9 40

48 จ.ส.อ. เอกรินทร์ อ่ิมสอน รร.สบ.ทบ.[9 30

49 จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ ไม้แก่นจันทร์ รร.สบ.ทบ.[9 33

50 จ.ส.อ. มำนพ สวมสูง รร.สบ.ทบ.[9 31



51 จ.ส.อ. ถิรชัย ศรีใส รร.สบ.ทบ.[9 40

52 จ.ส.อ. เกรียงศักด์ิ วิมล รร.สบ.ทบ.[9 27

53 ส.อ. สมบูรณ์ เมืองสว่ำง รร.สบ.ทบ.[9 41

54 จ.ส.อ. เกรียงเดช ปล่ังศรีสกุล รร.สบ.ทบ.[9 39

55 จ.ส.อ. พัฒนพงษ์ ธิรำเพียร รร.สบ.ทบ.[9 34

56 จ.ส.อ. เฉลิมชนม์ เคนวิเศษ รร.สบ.ทบ.[9 36

57 จ.ส.อ. วีรชน หม้อนันทำ ศป.[9 31

58 จ.ส.อ. ธนวันต์ ปัญญำศิริพร รร.สบ.ทบ.[9 22

59 จ.ส.อ. สุวรรณ ภูตะเวช รร.สบ.ทบ.[9 35

60 จ.ส.อ. รส อินเล่ือม ศป.[9 46

1 จ.ส.อ. สนอง จันทร์กระจ่ำง ศป.[10 37

2 จ.ส.อ. พุฒิพงศ์ เกิดบุญ ศป.[10 53

3 จ.ส.อ. กฤษฎำ กล้ิงฝอย ศป.[10 36

4 จ.ส.อ. สนธยำ ช่ืนโกมล ศป.[10 34

5 จ.ส.อ. แสนชัย ศรีสุขประสิทธ์ิ ศป.[10 36

6 จ.ส.อ. อนุชำ กรำนแก้ว ศป.[10 40

7 จ.ส.อ. ภำณุ ข ำล ำเอียด ศป.[10 45

8 จ.ส.อ. ไพบูลย์ อินทร์เอ่ียม ศป.[10 21

9 จ.ส.อ. มงคล ป้องภำ ศป.[10 50

10 จ.ส.อ. วิเชียร มธุพจน์ ศป.[10 44

11 จ.ส.อ. สัญชัย เหล่ียงตระกูลชัย ศป.[10 36

12 จ.ส.อ. เทิดศักด์ิ แตงชำติ ศป.[9 39

13 จ.ส.อ. บรรเจิด นนตำนอก ศป.[9 34

14 จ.ส.อ. ฉลวย ปำนทอง ศป.[10 32

15 จ.ส.อ. จรินทร์ มำกัน ศป.[10 37

16 จ.ส.อ. สำธิต อุ่นเรียน ศป.[10 54

17 จ.ส.อ. สงวน ผมน้อย ศป.[10 26

18 จ.ส.อ. ก ำพล สำรบรรณ มทบ.16[10 45



19 จ.ส.อ. เกียรติภูมิ บุญมี ศป.[10 38

20 จ.ส.อ. จักรกริช อังคำระอำพันธ์ รร.สบ.ทบ.[10 49

21 จ.ส.อ. ปิยพงษ์ จันเสนำ รร.สบ.ทบ.[10 42

22 จ.ส.อ. ธนัชศักด์ิ น ำทอง รร.สบ.ทบ.[10 49

23 จ.ส.อ. ศักด์ินรินทร์ ขระเข่ือน รร.สบ.ทบ.[10 40

24 จ.ส.อ. จิรศักด์ิ สะอำดพำนิชกุล รร.สบ.ทบ.[10 47

25 จ.ส.อ. ฉลองชัย ช่ำงทอง รร.สบ.ทบ.[10 45

26 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ บุญมำก รร.สบ.ทบ.[10 28

27 จ.ส.อ. อำทิตย์ นุศำสตร์สังข์ รร.สบ.ทบ.[10 42

28 จ.ส.อ. สุธี รุจิแสวง รร.สบ.ทบ.[10 36

29 จ.ส.อ. นพดล วัฒนวงษ์คีรี รร.สบ.ทบ.[10 24

30 จ.ส.อ. วิรัตน์ อำมำตย์มนตรี รร.สบ.ทบ.[10 33

31 จ.ส.อ. อำเดียว ครุธชำติ รร.สบ.ทบ.[10 40

32 จ.ส.อ. อธิเทพ เกิดทับทิม รร.สบ.ทบ.[10 41

33 จ.ส.อ. ธีรศักด์ิ ประยงค์ รร.สบ.ทบ.[10 38

34 จ.ส.อ. วรชิต บัติทิม รร.สบ.ทบ.[10 25

35 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ ดีตระโหนด รร.สบ.ทบ.[10 44

36 จ.ส.อ. ธนชัย โพธ์ิเงิน รร.สบ.ทบ.[10 39

37 จ.ส.อ. ก ำพล ทองทัน รร.สบ.ทบ.[10 32

38 จ.ส.อ. ศรชัย จันทปัญญำ รร.สบ.ทบ.[10 53

39 จ.ส.อ. ชยำกร ทมเจริญ รร.สบ.ทบ.[10 40

40 จ.ส.อ. ชัชชัย ใจกล้ำ รร.สบ.ทบ.[10 42

41 จ.ส.อ. วุฒิชัย ฮองต้น รร.สบ.ทบ.[10 46

42 จ.ส.อ. สำคร วันดีวงศ์ รร.สบ.ทบ.[10 31

43 จ.ส.อ. ประวิทย์ กลมเกลียว รร.สบ.ทบ.[10 46

44 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ นำรี รร.สบ.ทบ.[10 39

45 จ.ส.อ. ทรงพล สิทธิโชค รร.สบ.ทบ.[10 37

46 จ.ส.อ. สนธิ วิชำงำม รร.สบ.ทบ.[10 37

47 จ.ส.อ. สิทธิพงษ์ สันชิต รร.สบ.ทบ.[10 39



48 จ.ส.อ. สุทธิกำร สนองทิพำกร รร.สบ.ทบ.[10 38

49 จ.ส.อ. ธีรศักด์ิ ทิพย์โภชน์ รร.สบ.ทบ.[10 44

50 จ.ส.อ. อดุลย์ ศรีแสน รร.สบ.ทบ.[10 21

1 จ.ส.อ. พิศำล สูงปำนเขำ นปอ.[11 34

2 จ.ส.อ. ปิยะ จิตรสง่ำ นปอ.[11 32

3 จ.ส.อ. ส ำรำญ ละครทิพย์ นปอ.[11 44

4 จ.ส.อ. กฤษกร สีสวย นปอ.[11 26

5 จ.ส.อ. ขวัญไชย ศรีสุทยะคุณ นปอ.[11 46

6 จ.ส.อ. ธนทัต ไกรษี นปอ.[11 35

7 จ.ส.อ. พิสิทธ์ิ บวชสันเท๊ียะ นปอ.[11 36

8 จ.ส.อ. กฤษภำส ดอนพล นปอ.[11 30

9 จ.ส.อ. อนุพงศ์ ปู่จันทร์ นปอ.[11 39

10 จ.ส.อ. กฤษกร สุขเสริม นปอ.[11 37

11 จ.ส.อ. อรรคพล นีระพันธ์ นปอ.[11 43

12 จ.ส.อ. วิเชษฐ ศิริสวัสด์ิ นปอ.[11 28

13 จ.ส.อ. สงวน พวงโลก นปอ.[11 36

14 จ.ส.อ. สุเทพ ชัยประเสริฐ นปอ.[11 25

15 จ.ส.อ. สมบัติ ลำยทอง นปอ.[11 36

16 จ.ส.อ. ปรีชำ อุตยำนะ นปอ.[11 30

17 จ.ส.อ. น ำพล ไกรศร นปอ.[11 30

18 จ.ส.อ. สมบัติ จันทรสำขำ นปอ.[11 36

1 จ.ส.อ. ปัญญำเอก คงทันดี มทบ.12[12 39

2 จ.ส.อ. วิเชียร สุริยำ มทบ.12[12 40

3 จ.ส.อ. ทองเปลว ชำญตะก่ัว มทบ.12[12 55

4 จ.ส.อ. ประเสิรฐ คงสัมฤทธ์ิ มทบ.12[12 38

5 จ.ส.อ. วันชัย เจริญศรี มทบ.12[12 39

6 จ.ส.อ. สุวัฒน์ กงแก้ว มทบ.12[12 49



7 จ.ส.อ. สมศักด์ิ เติมวิเศษ มทบ.12[12 40

8 จ.ส.อ. พรเทพ พุ่มเพ็ชร์ มทบ.12[12 47

9 จ.ส.อ. พิชัย น้ ำเงิน มทบ.12[12 45

10 จ.ส.อ. พิบูล อุ่นโคตร มทบ.12[12 32

11 จ.ส.ท. ชินโชติ ชินศักด์ิชัย มทบ.12[12 38

12 จ.ส.อ. สำยทอง สีพำต่ิง นปอ.[12 40

13 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ แสงตำ นปอ.[12 36

14 จ.ส.อ. สำมำรถ ปำนจ๋ิว นปอ.[12 54

15 จ.ส.อ. สมภพ บัวอ่ิน นปอ.[12 50

16 จ.ส.อ. ชัยยุทธ ค้ ำชู นปอ.[12 54

17 จ.ส.อ. เอก สำยแสง นปอ.[12 41

18 จ.ส.อ. คฑำวุฒิ บุญเกตุ นปอ.[12 34

19 จ.ส.อ. ระพี ใหญ่คุ้ม นปอ.[12 37

20 จ.ส.อ. วิสิทธ์ิ ภูมิภำค นปอ.[12 41

21 จ.ส.อ. ยงค์ ช่อกลำง นปอ.[12 40

22 จ.ส.อ. ยุคล ทองประเสริฐ นปอ.[12 47

23 จ.ส.อ. อุดม แก้วจันทึก นปอ.[12 35

24 จ.ส.อ. ประวิทย์ รุ่งฟ้ำ นปอ.[12 50

25 จ.ส.อ. สมชำย ม่วงอินทร์ นปอ.[12 24

26 จ.ส.อ. สุนำ จันทรำ นปอ.[12 33

27 จ.ส.อ. สมศักด์ิ กล่ินดำว นปอ.[12 38

28 จ.ส.อ. วิมุติ วงสังวร นปอ.[12 41

29 จ.ส.อ. โกเมศ โฉมขวัญ นปอ.[12 32

30 จ.ส.อ. คำน นำมวงษำ นปอ.[12 24

31 จ.ส.อ. อดิรุจ ร่วมทอง มทบ.12[12 34

32 จ.ส.อ. พร้อมศักด์ิ เกิดศิลป์ นปอ.[12 33

33 จ.ส.อ. เกียงศักด์ิ เงินปำน นปอ.[12 36

34 จ.ส.อ. ประยุทธ แพงโคตร นปอ.[12 28
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1 จ.ส.อ. ชวลิต อุ่นประดิษฐ์ นปอ.[13 34

2 จ.ส.อ. อธิพัชร์ เรืองวุฒิพรสิน นปอ.[13 46

3 จ.ส.อ. สมปอง ดีมำก นปอ.[13 44

4 จ.ส.อ. พีรวุฒิ ศรีจันทร์ นปอ.[13 35

5 จ.ส.อ. ธวัชชัย เฉลิมครำม นปอ.[13 47

6 จ.ส.อ. สมเจต ช่ืนอุรำ นปอ.[13 47

7 จ.ส.อ. นคร เอ่ียมดี นปอ.[13 49

8 จ.ส.อ. ภูเมศร์ รักษ์ศรี นปอ.[13 50

9 จ.ส.อ. วัฒนชัย มำสิงห์ นปอ.[13 41

10 จ.ส.อ. นิพนธ์ุ เหมือนบุญ นปอ.[13 62

11 จ.ส.อ. ธนำ กำรวิชำ นปอ.[13 34

12 จ.ส.อ. วีรชล อำษำกิจ นปอ.[13 41

13 จ.ส.อ. มำนพ จันทร์โต นปอ.[13 43

14 จ.ส.อ. กนกศักด์ิ พำใจ นปอ.[13 51

15 จ.ส.อ. สุริยำ เปรมจิตต์ นปอ.[13 45

16 จ.ส.อ. ชัยรัตน์ ดุษิยำมี นปอ.[13 20

17 จ.ส.อ. วิโรจน์ คนเจน นปอ.[13 29

18 จ.ส.อ. ก ำพลศักด์ิ อินทร์ประสิทธ์ิ นปอ.[13 43

19 จ.ส.อ. วีรชัย บุญป้ัน นปอ.[13 40

20 จ.ส.อ. มำนิตย์ ศรีภูน้อย นปอ.[13 47

21 จ.ส.อ. สันติ ปะณะฐี นปอ.[13 37

22 จ.ส.อ. วิชำณ อ้นป้อม นปอ.[13 32

23 จ.ส.อ. ไชยำ นนทพรหม นปอ.[13 26

24 จ.ส.อ. ประสงค์ พรหมมำ นปอ.[13 36

25 จ.ส.อ. วีระวัฒน์ เช่ียวชำญ มทบ.18[13 24

26 จ.ส.อ. กิตตินันท์ วันเสน รร.สบ.ทบ.[13 42

27 จ.ส.อ. กมล อินกองงำม รร.สบ.ทบ.[13 55

28 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ วงค์ขึง รร.สบ.ทบ.[13 28



29 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ สมศรีแสง รร.สบ.ทบ.[13 40

30 จ.ส.อ. สกนธ์ หำดทะเล รร.สบ.ทบ.[13 29

1 จ.ส.อ. เอกภพ ค ำปำกูล นปอ.[14 45

2 จ.ส.อ. ธนำคำร ปัญญำหอม นปอ.[14 45

3 จ.ส.อ. ไพรัตน์ อินทร์สวำท นปอ.[14 53

4 จ.ส.อ. เสฏฐพันธ์ พรมสบุตร นปอ.[14 36

5 จ.ส.อ. จักรชัย พูลเจริญ นปอ.[14 33

6 จ.ส.อ. สำยัณห์ แจ้งจันอัด นปอ.[14 40

7 จ.ส.อ. สัญชัย เจียมพรม นปอ.[14 46

8 จ.ส.อ. เจษฎำ ทุตำ นปอ.[14 59

9 จ.ส.อ. กนกศักด์ิ ศรีหนู นปอ.[14 39

10 จ.ส.อ. ธนำ สมีกลำง นปอ.[14 34

11 จ.ส.อ. ธวัชชัย ตำส ำโรง นปอ.[14 36

12 จ.ส.อ. สุเทพ อ่อนสุวรรณ นปอ.[14 32

13 จ.ส.อ. สุเทพ กิจบุญศรี นปอ.[14 38

14 จ.ส.อ. จีระพันธ์ บัวคล่ี นปอ.[14 27

1 จ.ส.อ. พิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ มทบ.14[15 43

2 จ.ส.อ. วัชรินทร์ สุนทะวงศ์ มทบ.14[15 51

3 จ.ส.อ. ไพโรจน์ นีละเมฆ มทบ.14[15 31

4 จ.ส.อ. สุทธิ จันทปลิน นปอ.[15 29

5 จ.ส.อ. ประทีป มุ่งพำกเพียร มทบ.14[15 31

6 จ.ส.อ. ไพโรจน์ คงกิจไพศำล มทบ.14[15 44

7 จ.ส.อ. ปัณณทัต ทองมำก พล.ร.2 รอ.[15 29

8 จ.ส.อ. สมภพ อิมอำรมย์ พล.ร.2 รอ.[15 36

9 จ.ส.อ. พิชย์ชำนล แพบัววิทยำธร พล.ร.2 รอ.[15 45

10 จ.ส.อ. ไพทูลย์ เวชญมัทกำญญ์ พล.ร.2 รอ.[15 45



1 จ.ส.อ. สมชำย ตุลำ พล.ร.2 รอ.[16 43

2 จ.ส.อ. ทองสุข พลมำ พล.ร.2 รอ.[16 49

3 จ.ส.อ. วีระเดช ยืนนำน พล.ร.2 รอ.[16 38

4 จ.ส.อ. สำมำรถ มีสุทธ์ิ พล.ร.2 รอ.[16 42

5 จ.ส.อ. นวัตกรณ์ สุทธโสม พล.ร.2 รอ.[16 31

6 จ.ส.อ. พนำไพร ผลำหำญ พล.ร.2 รอ.[16 30

7 จ.ส.อ. วุฒิชัย อนุนัย พล.ร.2 รอ.[16 54

8 จ.ส.อ. อนุรักษ์ ผำสุข พล.ร.2 รอ.[16 25

9 จ.ส.อ. วิชิต วงษ์เตมีย์ พล.ร.2 รอ.[16 33

10 จ.ส.อ. มลทิน กุลบ่ำง พล.ร.2 รอ.[16 57

11 จ.ส.อ. ช ำนำญ บัวเรือง พล.ร.2 รอ.[16 41

12 จ.ส.อ. ไสว ปัจจุโส พล.ร.2 รอ.[16 47

13 จ.ส.อ. สมเดช สุพรรณ์ พล.ร.2 รอ.[16 57

14 จ.ส.อ. ประสงค์ เผ่ือนพงษ์ พล.ร.2 รอ.[16 31

15 จ.ส.อ. สมชำย นกน้อย พล.ร.2 รอ.[16 30

16 จ.ส.อ. พรชัย ฉินนำนนท์ พล.ร.2 รอ.[16 50

17 จ.ส.อ. ยอด ปุรำทะกำ พล.ร.2 รอ.[16 34

14/09/2561

1 จ.ส.อ. กฤษณะ จิตธรรม ทภ.2[17 39

2 จ.ส.อ. มงคล หนีภัย มทบ.14 [17 35

3 จ.ส.อ. สิทธิศักด์ิ ศิริเรืองวำนิช มทบ.14[17 40

4 จ.ส.อ. ธำวิน หวัดสูงเนิน มทบ.14[17 45

5 จ.ส.อ. วิทยำ ทรัพย์ประสำท มทบ.14[17 40

6 จ.ส.อ. สุริยะ จิตตรง มทบ.14 [17 39

7 จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ จรอ ำ พล.ร.2 รอ.[17 46

8 จ.ส.อ. สุภมิตร ตำกเดิม พล.ร.2 รอ.[17 39

9 จ.ส.อ. ศักด์ิอนันต์ บุตรศรี พล.ร.2 รอ.[17 40

10 จ.ส.อ. อภิชำต ม่ันสมบูรณ์ พล.ร.2 รอ.[17 34



11 จ.ส.อ. สมโภชน์ ชุมศรี มทบ.14[17 35

12 จ.ส.อ. ธนวัฒน์ หงษ์พงษ์ พล.ร.2 รอ.[17 36

13 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ เข็มเพ็ชร์ พล.ร.2 รอ.[17 49

14 จ.ส.อ. สำยยน จรรยำ พล.ร.2 รอ.[17 43

15 จ.ส.อ. ด ำรง ประกอบสุข พล.ร.2 รอ.[17 41

16 จ.ส.อ. วิชำญ สำยฆ้อง พล.ร.2 รอ.[17 36

17 จ.ส.อ. วิรัตน์ เชำว์พิพัฒนะ พล.ร.2 รอ.[17 71

18 จ.ส.อ. อนันต์ เมฆป้ัน พล.ร.2 รอ.[17 50

19 จ.ส.อ. สมบูรณ์ เบ้ำช้ำงเผือก พล.ร.2 รอ.[17 47

20 จ.ส.อ. ประเวศ ดำวบริสุทธ์ิ พล.ร.2 รอ.[17 27

21 จ.ส.อ. ธนพงษ์ พรหมพร พล.ร.2 รอ.[17 44

22 จ.ส.อ. สงครำม อัฐนำค พล.ร.2 รอ.[17 53

23 จ.ส.อ. อโกวินร์ รุ่งสันเทียะ พล.ร.2 รอ.[17 51

24 จ.ส.อ. ธีระวัฒน์ เจริญสุข มทบ.14[17 32

25 จ.ส.อ. อุทัย ทำงธรรม พล.ร.2 รอ.[17 43

26 จ.ส.อ. สุดใจ ก้อนทอง พล.ร.2 รอ.[17 56

27 จ.ส.อ. สุเมธ บุญทัศนำ มทบ.17[17 48

28 จ.ส.อ. ชัยยงค์ ครองยุทธ มทบ.17[17 34

29 จ.ส.อ. สมพงษ์ ผลำหำญ พล.ร.2 รอ.[17 25

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ พล.ร.2 รอ.

1 จ.ส.อ. กิติพงษ์ รวยกระบือ ทภ.2[18 39

2 จ.ส.อ. นคร เมืองโคตร ทภ.2[18 25

3 จ.ส.อ. อัครเดช ทองเผือก มทบ.17[18 41

4 จ.ส.อ. นที ศิริบุตร พล.ร.2 รอ.[18 40

5 จ.ส.อ. คมจิตร ศรีสุก บชร.2[18 44

6 จ.ส.อ. พนม สืบบุก มทบ.17[18 45

7 จ.ส.อ. นิพันธ์ เคนค ำ มทบ.17[18 32

8 จ.ส.อ. โยธินญ์ บุญแท่ง มทบ.17[18 50



9 จ.ส.อ. ศุภลักษณ์ ข ำวงษ์ มทบ.17[18 40

10 จ.ส.อ. เพชรมร จันดำวงค์ มทบ.17[18 32

11 จ.ส.อ. สกล ภัทรโภคำธร มทบ.17[18 45

12 จ.ส.อ. ปิยะพงษ์ พุกสอน มทบ.17[18 34

13 จ.ส.อ. ชำญชัย ปำนพรม มทบ.17[18 34

14 จ.ส.อ. วุฒิชัย ทองศรีแก้ว มทบ.17[18 38

15 จ.ส.อ. อำนนท์ คล้ำยแดง มทบ.17[18 51

16 จ.ส.อ. นิพันธ์ ต้ิวเครือ มทบ.17[18 40

17 จ.ส.อ. วนิช นกน้อย พล.ร.2 รอ.[18 35

18 จ.ส.อ. กิติภูมิ ทองดี มทบ.17[18 34

19 จ.ส.อ. ธวัชชัย พินทอง มทบ.17[18 42

20 จ.ส.อ. วรวรรณ สุวรรณบำง มทบ.17[18 47

21 จ.ส.อ. วินิต หัดโท มทบ.17[18 43

22 จ.ส.อ. ท ำนอง คิมรัมย์ บชร.2[18 37

23 จ.ส.อ. เชษฐ พิกุลทอง มทบ.17[18 52

24 จ.ส.อ. โกเมน มำกนวล บชร.2[18 31

25 จ.ส.อ. ประเสริฐ โสดวิลัย บชร.2[18 59

26 จ.ส.อ. เสถียร แค่มจันทึก บชร.2[18 35

27 จ.ส.อ. ศำสวัต อำศรัยป่ำ พล.ร.3[18 52

28 จ.ส.อ. ชำญชัย ย่ิงดอน พล.ร.3[18 38

29 จ.ส.อ. เอกชัย ชำนุ มทบ.17[18 45

30 จ.ส.อ. อ ำนำจ วำยุภักตร์ พล.ร.3[18 33

31 จ.ส.อ. สรสิทธ์ิ วรมำกุล พล.ร.3[18 47

32 จ.ส.อ. ฉลวย ศรีโมง พล.ร.2 รอ.[18 66

33 จ.ส.อ. มงคล พุ่มเรืองนำม มทบ.17[18 39

34 จ.ส.อ. วุฒิกร สังกะสี พล.ร.3[18 34

35 จ.ส.อ. สุทธิศักด์ิ ศิริปรุ พล.ร.3[18 40

36 จ.ส.อ. สันติ อรรถเวทิน พล.ร.3[18 39

37 จ.ส.อ. วรำกร เทิดศักด์ิศรี พล.ร.3[18 49



38 จ.ส.อ. ไพโรจน์ ภูพวก พล.ร.3[18 47

39 จ.ส.อ. สุธน ค ำน้อยเจริญ พล.ร.3[18 38

40 จ.ส.อ. สำนิตย์ ชำติวิเศษ พล.ร.3[18 42

41 จ.ส.อ. ค ำเสน พิมล พล.ร.3[18 53

42 จ.ส.อ. รักชำติ มุขไชยำ พล.ร.3[18 68

43 จ.ส.อ. ศักด์ิมงคล แนวทะวิต พล.ร.2 รอ.[18 38

44 จ.ส.อ. ภำณุวัฒน์ รักษำสัตย์ พล.ร.2 รอ.[18 51

45 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ เต้ียงสูงเนิน พล.ร.2 รอ.[18 39

46 จ.ส.อ. นคร ดีใหม่ พล.ร.2 รอ.[18 30

47 จ.ส.อ. สุพิศ น ำพำ พล.ร.2 รอ.[18 43

48 จ.ส.อ. กิตติภพ สุธรรมยอง พล.ร.2 รอ.[18 38

49 จ.ส.อ. ฉัตรเพชร ประคองพันธ์ พล.ร.2 รอ.[18 44

50 จ.ส.อ. ธีรยุทธ สำยไหม พล.ร.2 รอ.[18 45

51 จ.ส.อ. มำนะ เรืองศรี พล.ร.3[18 59

52 จ.ส.อ. บุญธรรม เลิศล้ ำ พล.ร.2 รอ.[18 35

53 จ.ส.อ. รณภูมิ อ้นมงคล พล.ร.2 รอ.[18 42

54 จ.ส.อ. นิกร เพ็งเต็ม พล.ร.2 รอ.[17 29

55 จ.ส.อ. เสกสรร องอำจ พล.ร.2 รอ.[18 62

56 จ.ส.อ. สุรเดช โพธ์ิงำม พล.ร.2 รอ.[18 46

57 จ.ส.อ. อ ำภร พ้ึงสันเทียะ พล.ร.2 รอ.[18 25

58 จ.ส.อ. ไพโรจน์ เสำะด้น พล.ร.2 รอ.[18 44

59 จ.ส.อ. สินธุ ขอมอบกลำง พล.ร.2 รอ.[18 43

60 จ.ส.อ. ธีรยุทธ สำมะศิริ พล.ร.2 รอ.[18 30

1 จ.ส.อ. บันฑิต ต่อศักด์ิ มทบ.17[19 48

2 จ.ส.อ. ดนัย หำญสูงเนิน มทบ.17[19 62

3 จ.ส.อ. ธนพล เพศประเสริฐ มทบ.17[19 41

4 จ.ส.อ. อรชุณห์ ยังแหยม มทบ.17[19 57

5 จ.ส.อ. ชำญเดช ไชยดี มทบ.17[19 48



6 จ.ส.อ. ชูเกียรติ ถำวร มทบ.17[19 57

7 จ.ส.อ. สนิทัศน์ จันทร์รัตนะ มทบ.17[19 40

8 จ.ส.อ. พิษณุ นิลมณี มทบ.17[19 41

9 จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ จัดกำร มทบ.17[19 49

10 จ.ส.อ. มงคล จันทรเสนำ มทบ.17[19 53

11 จ.ส.อ. จำรึก ภุมมำ มทบ.17[19 50

12 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ อ่อนน่วม มทบ.17[19 42

13 จ.ส.อ. ฤทธิรงศ์ โพธ์ิพรหมศรี มทบ.17[19 46

14 จ.ส.อ. อิศรำวุธ สัจจพงศ์ มทบ.17[19 46

15 จ.ส.อ. วีระ เหมือนกล่อม มทบ.17[19 43

16 จ.ส.อ. ธีรศักด์ิ จ ำปำหอม มทบ.17[19 37

17 จ.ส.อ. ณรงค์เดช ทิมวงษ์ มทบ.17[19 43

18 จ.ส.อ. เอกรินทร์ อินพิทักษ์ มทบ.17[19 46

19 จ.ส.อ. อรัญ ทองแผ่น มทบ.17[19 38

20 จ.ส.อ. เกรียงชัย หำญประจันทร์ มทบ.17[19 21

21 จ.ส.อ. สุวิทย์ กุลศรี พล.ร.2 รอ.[19 48

22 จ.ส.อ. นภำพล นำคะปักษิณ พล.ร.2 รอ.[19 37

23 จ.ส.อ. ชำตรี นำมค ำ พล.ร.2 รอ.[19 51

24 จ.ส.อ. อมรฤทธ์ิ เมืองอ ำพัน พล.ร.2 รอ.[19 52

25 จ.ส.อ. เจริญพร มหำกนนท์ บชร.2[19 46

26 จ.ส.อ. สมบุญ จันทร์ชำญ พล.ร.2 รอ.[19 37

27 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ บุญนำค บชร.2[19 45

28 จ.ส.อ. สรภัทธ์ิ ประทุมพล พล.ร.2 รอ.[19 41

29 จ.ส.อ. ธวัชชัย พิมจุฬำ พล.ร.2 รอ.[19 39

30 จ.ส.อ. ธวัชชัย สุธรรมเทวกุล บชร.2[19 45

31 จ.ส.อ. ปรีชำ พิศสุวรรณ บชร.2[19 39

32 จ.ส.อ. พิชิต ศรีล ำพัง บชร.2[19 36

33 จ.ส.อ. สุรยุทธ สุรมรรคำ พล.ร.2 รอ.[19 41

34 จ.ส.อ. สมบัติ จันทร์ศิริ พล.ร.2 รอ.[19 42



35 จ.ส.อ. จิรศักด์ิ แสนทวี พล.ร.2 รอ.[19 40

36 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ แสงชำติ พล.ร.3[19 53

37 จ.ส.อ. อสิชล โคขุนทด พล.ร.3[19 41

38 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ ทรำยสำ พล.ร.3[19 56

39 จ.ส.อ. สรำวุธ กุมภรัตน์ พล.ร.3[19 48

40 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ธรรมนำม พล.ร.3[19 58

41 จ.ส.อ. เฉลิมชัย แสงเดือน พล.ร.3[19 51

42 จ.ส.อ. ภำคิน เคล้ำเหลือง พล.ร.3[19 45

43 จ.ส.อ. กฤษณ งิมขุนทด พล.ร.3[19 37

44 จ.ส.อ. สมนึก ทรัพย์สิน พล.ร.2 รอ.[19 45

1 จ.ส.อ. เตย จ ำปำค ำ มทบ.17[20 32

2 จ.ส.อ. สุทธิ บุญมี มทบ.17[20 40

3 จ.ส.อ. ตะวัน ปรำงค์ทอง มทบ.17[20 51

4 จ.ส.อ. ทศพล เหลืองสอำด มทบ.17[20 53

5 จ.ส.อ. สมมำตร ผุดผำด มทบ.17[20 40

6 จ.ส.อ. กฤษณะ เสือใจ มทบ.17[20 35

7 จ.ส.อ. มำนพ ดอกล ำใย มทบ.17[20 51

8 จ.ส.อ. สมบัติ สำลำด มทบ.17[20 43

9 จ.ส.อ. ไกรสร แถมมี มทบ.17[20 41

10 จ.ส.อ. ชยพล เกษมวรคมณี มทบ.17[20 31

11 จ.ส.อ. สำทิศ ลัดดำกุล มทบ.17[20 45

12 จ.ส.อ. ภิรมณ์ ภ่ินทอง มทบ.17[20 45

13 จ.ส.อ. ธีรพงษ์ ทองนุ่ม มทบ.17[20 48

14 จ.ส.อ. บันฑิตพงศ์ สมงำม มทบ.17[20 42

15 จ.ส.อ. กฤษดำ แสงเนตร พล.ร.2 รอ.[20 41

16 จ.ส.อ. จักกฤษ ปุ้งโพธ์ิ มทบ.17[20 35

17 จ.ส.อ. ทศพล ส ำอำง มทบ.17[20 38

18 จ.ส.อ. พีรพล ชอบทวี พล.ร.2 รอ.[20 51



19 จ.ส.อ. เอกสิทธ์ิ ไผ่จันทร์ พล.ร.2 รอ.[20 36

20 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ สมสกุล พล.ร.2 รอ.[20 40

21 จ.ส.อ. เอกพันธ์ สมบูรณ์ศักด์ิ พล.ร.2 รอ.[20 54

22 จ.ส.อ. อัครเดช นำเมือง มทบ.17[20 49

23 จ.ส.อ. ธีรพงษ์ เหรียญทอง พล.ร.2 รอ.[20 32

24 จ.ส.อ. สิริพงษ์ เดชสุภำ พล.ร.2 รอ.[20 41

25 จ.ส.อ. เธียรธำวิน ท ำมิ พล.ร.2 รอ.[20 50

26 จ.ส.อ. ภำษิวัต ทับทิมใส พล.ร.2 รอ.[20 59

27 จ.ส.อ. ผัน บุญนิล พล.ร.2 รอ.[20 38

28 จ.ส.อ. กิตติพร ไทยศรี มทบ.17[20 37

29 จ.ส.อ. ย่ิงยศ สุขปล่ัง พล.ร.2 รอ.[20 46

30 จ.ส.อ. พีระ รอบคอบ พล.ร.2 รอ.[20 44

31 จ.ส.อ. กิตติ เคนวิเศษ บชร.2[20 43

32 จ.ส.อ. ส ำรำญ นำควัน บชร.2[20 45

33 จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ สืบข ำเพชร บชร.2[20 46

34 จ.ส.อ. อภิชำติ ภู่ประดับ บชร.2[20 49

35 จ.ส.อ. บัวลี รำชพลี บชร.2[20 45

36 จ.ส.อ. ยุทธชัย จันลำ มทบ.17[20 32

37 จ.ส.อ. ธูปช่ืน รอดส ำอำง บชร.2[20 32

38 จ.ส.อ. โชคชัย สิทธิรำช บชร.2[20 48

39 จ.ส.อ. วรศักด์ิ วงษำวิเศษ บชร.2[20 40

40 จ.ส.อ. นิกร กันธิยะ พล.ร.2 รอ.[20 38

41 จ.ส.อ. ชัยวสรร โจกตะคุ บชร.2[20 46

42 จ.ส.อ. พิชิต สงค์ค ำเหลำ บชร.2[20 46

43 จ.ส.อ. เจษฎำภูมิ เผด็จพำล บชร.2[20 38

44 จ.ส.อ. วโรดม สิทธิสุวรรณ พล.ร.2 รอ.[20 38

45 จ.ส.อ. จิตฐพงษ์ สุวรรณศรี บชร.2[20 39

46 จ.ส.อ. อนุศร สุนทรชัย พล.ร.2 รอ.[20 43

47 จ.ส.อ. พัฒนำ สำลี บชร.2[20 49



48 จ.ส.อ. ประสำทชัย เทพสีหะ บชร.2[20 33

49 จ.ส.อ. ทองไสย ก้อนวิมล พล.ร.2 รอ.[20 44

17/09/2561

1 จ.ส.อ. พูลศักด์ิ หอมจันทร์ มทบ.24[21 43

2 จ.ส.อ. อำทิตย์ ทองประมูล มทบ.24[21 56

3 จ.ส.อ. พัฒนพงษ์ ประดำสุข มทบ.24[21 60

4 จ.ส.อ. พจนศักด์ิ ปรีดำรัตน์ มทบ.24[21 57

5 จ.ส.อ. นำวิน วังค ำหำญ มทบ.24[21 56

6 จ.ส.อ. พัฒนพงษ์ ลุนรำช มทบ.24[21 56

7 จ.ส.อ. ชัชวำล พิมพ์แน่น มทบ.24[21 52

8 จ.ส.อ. ประยูร เทพนวน มทบ.24[21 38

9 จ.ส.อ. ธนภัทร เพ็งสว่ำง มทบ.24[21 62

10 จ.ส.อ. ณรงค์ ลำชะเลำ มทบ.24[21 42

11 จ.ส.อ. ปรีชำ คูนันทะ มทบ.24[21 39

12 จ.ส.อ. มนตรี ภักดี บชร.2[21 45

13 จ.ส.อ. ชนะพงษ์ ประมวลสุข บชร.2[21 44

14 จ.ส.อ. สุวัฒน์ เนตรวิลำ บชร.2[21 35

15 จ.ส.อ. ขจรชัย มำพิทักษ์ บชร.2[21 46

16 จ.ส.ท. ฉัตรชัย พะยุหะ บชร.2[21 39

17 จ.ส.อ. สมภพ เพ็ชรรักษ์ บชร.2[21 46

18 จ.ส.อ. ชัยวัชร์ ภิรมย์กิจ บชร.2[21 38

19 จ.ส.อ. กิตติ นอกกระโทก บชร.2[21 36

20 จ.ส.อ. ชัชวำล ตรีแก้ว บชร.2[21 44

21 จ.ส.อ. ไชยณรงค์ ยมชัยภูมิ บชร.2[21 42

22 จ.ส.อ. ทรงพล แสงเทียน บชร.2[21 60

23 จ.ส.อ. ธงชัย เหล่ำชุมแพ บชร.2[21 45

24 จ.ส.อ. มนต์ศักด์ิ พรหมเมตตำ บชร.2[21 42

25 จ.ส.อ. กมล สุนัยรัตนำภรณ์ มทบ.17[21 39



26 จ.ส.อ. ธวัชชัย สำยสุริย์ ป.6[21 30

27 จ.ส.อ. สุวิทย์ บัวงำม บชร.2[21 36

28 จ.ส.อ. วิวัฒน์ คงกล้ำ บชร.2[21 44

29 จ.ส.ท. สดำยุทธ์ พรหมภูวัลย์ บชร.2[21 32

30 จ.ส.อ. สงบ บุญเลิศ มทบ.17[21 36

31 จ.ส.อ. เพชรณรงค์ จับใจ มทบ.17[21 35

32 จ.ส.อ. โกวิท บุคนะ มทบ.17[21 44

33 จ.ส.อ. ชนะภูมิ รักกำรดี มทบ.17[21 40

34 จ.ส.อ. สุนันท์ ค ำเพ่ิม มทบ.17[21 25

35 จ.ส.อ. ธนนท์ พงษ์ศรี บชร.2[21 24

36 จ.ส.อ. ศุภชัย วังภูงำ บชร.2[21 41

37 จ.ส.อ. นิลรัตน์ ม่วงเจริญ มทบ.17[21 36

38 จ.ส.อ. อุเทน เกิดโภคำ มทบ.17[21 46

39 จ.ส.อ. โชคชัย ใหญ่โต มทบ.17[21 33

40 จ.ส.อ. ศรเพชร โพธ์ิทอง มทบ.17[21 45

41 จ.ส.อ. พลชัย กะรัตน์ มทบ.17[21 41

42 จ.ส.อ. มำนพศักด์ิ ทำค ำฟู มทบ.17[21 38

43 จ.ส.อ. ปิยะ เพ้ียนจันตรี มทบ.17[21 49

44 จ.ส.อ. มำโนช แจ่มจ ำรัส มทบ.17[21 37

45 จ.ส.อ. พรพจน์ เรืองรำม มทบ.17[21 42

46 จ.ส.อ. ชูชำติ สุขมำ ป.6[21 37

47 จ.ส.อ. คมสัน อินทร์แก้ว มทบ.17[21 44

48 จ.ส.อ. ขุมทรัพย์ สกลรัตน์ มทบ.17[21 45

49 จ.ส.อ. จันทร์ โพธิรัตน์ บชร.2[21 27

50 จ.ส.อ. อรรถกร ค ำวิแสง ป.6[21 31

51 จ.ส.อ. ชำญณรงค์ อุทิตสำร ป.6[21 34

52 จ.ส.อ. วิเชียร สมเสำร์ ป.6[21 39



1 จ.ส.อ. เฉลิมวุฒิ บุญสวัสด์ิ มทบ.17[22 50

2 จ.ส.อ. วรวรรธน์ ยีสันเทียะ มทบ.17[22 43

3 จ.ส.อ. ณัฐดนัย ขุนช ำนิ มทบ.17[22 37

4 จ.ส.อ. อำนนท์ แก้วสังข์ มทบ.17[22 40

5 จ.ส.อ. นัตพงษ์ วงศ์แหวน มทบ.17[22 50

6 จ.ส.อ. อ ำนำจ เดชปรำบ มทบ.17[22 58

7 จ.ส.อ. นิพนธ์ สัตยกำญจน์ มทบ.17[22 56

8 จ.ส.อ. ปิยะภัทร เช้ือชำย มทบ.17[22 52

9 จ.ส.อ. ปวีร์กันต์ สุทธิแพทย์ มทบ.17[22 56

10 จ.ส.อ. วสันต์ ขุนศรี มทบ.17[22 46

11 จ.ส.อ. ภัทรพงษ์ เฝ้ำเวียงค ำ มทบ.17[22 46

12 จ.ส.อ. ชำญชัย ยศปัญญำ มทบ.17[22 33

13 จ.ส.ท. ก ำพล ศรีชำวนำ มทบ.17[22 43

14 จ.ส.อ. มะนะชัย กำฬภักดี มทบ.17[22 46

15 จ.ส.อ. ปรัชญำ นำมวงศ์ มทบ.17[22 39

16 จ.ส.อ. เอกชัย บังบัว มทบ.24[22 55

17 จ.ส.อ. ศักดินำ มุกภำษำ มทบ.24[22 51

18 จ.ส.อ. วิทวัส โพธ์ินุช มทบ.24[22 61

19 จ.ส.อ. ศิริพันธ์ เกตุรุน มทบ.24[22 48

20 จ.ส.อ. วีระศักด์ิ ยืนสุข มทบ.24[22 58

21 จ.ส.อ. จำรุวัฒน์ บุตรสำระ มทบ.24[22 69

22 จ.ส.อ. ทวีพร อ่อนบุญ มทบ.24[22 57

23 จ.ส.อ. พิชิต ดวงโพธ์ิชัย มทบ.24[22 50

24 จ.ส.อ. วันชัย งำมทรัพย์ มทบ.24[22 64

25 จ.ส.อ. ดุลยวัต เสำเหีย มทบ.24[22 64

26 จ.ส.อ. สุเนตร พันธ์เพชร มทบ.24[22 54

27 จ.ส.อ. ยอดชำย เฉลยพจน์ ป.6[22 54

28 จ.ส.อ. ชูชำติ บัญกำย ป.6[22 47

29 จ.ส.อ. ธนวิน ไชยสินธ์ุ ป.6[22 50



30 จ.ส.อ. วรวุฒิ สำรัง ป.6[22 25

31 จ.ส.อ. สิทธ์ิ นำมเขต ป.6[22 44

32 จ.ส.อ. ปรีชำพล นิลผำย ป.6[22 53

33 จ.ส.อ. อวยชัย เวียงนนท์ ป.6[22 52

34 จ.ส.อ. นิพนธ์ อุทัยเรือง ป.6[22 38

35 จ.ส.อ. จตุพร ปิยะพันธ์ มทบ.17[22 42

36 จ.ส.อ. บำรมี สำหนองหม้อ ป.6[22 47

1 จ.ส.อ. สุวิทย์ จันทร์เสถียร ป.6[23 44

2 จ.ส.อ. ธำดำพงษ์ วงศ์แก้ว ป.6[23 35

3 จ.ส.อ. สุบรรณ จันโส ป.6[23 40

4 จ.ส.อ. ไพรัตน์ ปินะกำรัง ป.6[23 43

5 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ มุ่งจองกลำง ป.6[23 51

6 จ.ส.อ. เสกสันต์ ม่ังลือ ป.6[23 54

7 จ.ส.อ. พิชิต บังจันทร์ ป.6[23 52

1 จ.ส.อ. สุริยัน วิวำสุขุ ป.6[24 53

2 จ.ส.อ. อภิชำต ผสมงำม ป.6[24 60

3 จ.ส.อ. ศรำวุฒิ ชรำกำหมุด ป.6[24 38

18/09/2561

1 จ.ส.อ. ชำตรี ทับทิมหิน มทบ.22[26 56

2 จ.ส.ท. ธนำรัตน์ บุญยก มทบ.22[26 42

3 จ.ส.ท. อรรคพล สุภำษร มทบ.22[26 64

4 จ.ส.อ. ฉัตรสกุล แสงตำ มทบ.22[26 58

5 จ.ส.ต. วัฒนำ พันธะชัย มทบ.22[26 41

6 จ.ส.ท. ศรำยุทธ ศิรินนท์ มทบ.22[26 55

7 จ.ส.ท. คีรีขันธ์ เพ็งจันทร์ มทบ.22[26 53

8 จ.ส.อ. ธวัช พรมรัตน์ มทบ.22[26 28



9 จ.ส.อ. ภำนุวัฒน์ สมศรี ทภ.3[26 33

10 จ.ส.อ. ประภำส อนุพันธ์ มทบ.22[26 45

11 จ.ส.อ. ภัสรศักย์ พัฒนสุมณี ทภ.3[26 36

12 จ.ส.ท. ส ำรำญ บรรพต มทบ.22[26 29

13 จ.ส.อ. ชัยกฤต สอนผุย ทภ.3[26 37

14 จ.ส.อ. ชิติพัทธ์ โตสัมฤทธ์ิ ทภ.3[26 49

15 จ.ส.อ. อลงกรณ์ ไกรกิจรำษฎร์ ทภ.3[26 41

16 จ.ส.ท. ศิริยศ เศษขุนทด มทบ.22[26 41

17 จ.ส.อ. วันชัย นันทะสี ทภ.3[26 51

18 จ.ส.อ. ประวิน จันทร์ดี ทภ.3[26 38

19 จ.ส.อ. ธีระยุทธ บุญธรรม ทภ.3[26 36

20 จ.ส.อ. วิเชียร ยะสุกิม ทภ.3[26 32

21 จ.ส.ท. คมกริช แสนนำม มทบ.22[26 48

1 จ.ส.อ. ไตรรงค์ จันทรมำนนท์ พล.ร.7[27 58

2 จ.ส.อ. สถำพร สมภำร มทบ.31[27 73

3 จ.ส.อ. สันต์ ม่ังเจริญ มทบ.31[27 62

4 จ.ส.อ. ฉัตรชัย จะปะกำร พล.ร.7[27 46

5 จ.ส.อ. ภำสกร สมยอม พล.ร.7[27 53

6 จ.ส.อ. จักรสุเดช แกล้วกล้ำ พล.ร.7[27 47

7 จ.ส.อ. ณัฎฐนันชัย โชติวิรุฬพงศ์ พล.ร.7[27 35

8 จ.ส.อ. วัชรกร กันแสน พล.ร.7[27 41

9 จ.ส.อ. อรรคพล ไชยจะโป๊ะ พล.ร.7[27 51

10 จ.ส.อ. เฉลิมเกียรติ วงค์อำษำ พล.ร.7[27 62

11 จ.ส.อ. วรวุฒิ กุณำใจ พล.ร.7[27 37

12 จ.ส.อ. ชีวิน สิทธำ พล.ร.7[27 42

13 จ.ส.อ. ศุภกร ยศถำนี พล.ร.7[27 44

14 จ.ส.อ. สมคิด ทับทิมศรี พล.ร.7[27 48

15 จ.ส.อ. ยุทธนำ สร้อยนำค พล.ร.7[27 46



16 จ.ส.อ. กฤษณะ แชโต พล.ร.7[27 47

17 จ.ส.อ. สุริยน สิงห์โขด พล.ร.7[27 40

18 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ เนียมพันธ์ มทบ.22[27 53

19 จ.ส.อ. สุวิทย์ ถนัดทำง มทบ.22[27 46

20 จ.ส.อ. พิฑูรย์ ค ำวงค์ มทบ.22[27 56

21 จ.ส.ท. วุฒินันท์ งำมเชย มทบ.22[27 62

22 จ.ส.อ. ไกรเพชร ตุ้มทอง มทบ.22[27 41

23 จ.ส.อ. ทูลฉลอง กอแก้ว มทบ.22[27 35

24 จ.ส.อ. เสวก กูณะกูง พล.ร.7[27 37

25 จ.ส.อ. นิคม สีลำมน มทบ.22[27 55

ผ่ำน  1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.31

1 จ.ส.อ. นครินทร์ ศรีใจ พล.ร.7[28 49

2 จ.ส.อ. พิทักษ์ ตำไว พล.ร.7[28 47

3 จ.ส.อ. อำนนท์ เถำสุวรรณ์ พล.ร.7[28 51

4 จ.ส.อ. สุบิน ดังสน่ัน พล.ร.7[28 33

5 จ.ส.อ. สมชำย ศรีจันทร์ พล.ร.7[28 36

6 จ.ส.อ. สำคร ล ำใย พล.ร.7[28 33

7 จ.ส.อ. อลงกต ชลำภิรมย์ พล.ร.7[28 28

8 จ.ส.อ. ศำนิตย์ จันทิพย์ พล.ร.7[28 32

9 จ.ส.อ. ภำณุพงศ์ สุขสภำ พล.ร.7[28 42

19/09/2561

1 จ.ส.ต. วรุฒ ชอบธรรม พล.พัฒนำ 2[29 62

2 จ.ส.ต. ศุภมิตร ชนะชัย พล.พัฒนำ 2[29 65

3 จ.ส.อ. ธิติ จิตวิจำรณ์ พล.พัฒนำ 2[29 51

4 จ.ส.ต. ศักด์ิชำย เพ็งไธสง พล.พัฒนำ 2[29 55

5 จ.ส.ท. ธรำธิป พรมน่ิม พล.พัฒนำ 2[29 64



1 จ.ส.อ. วีรชำติ มูลธิ มทบ.37[30 37

2 จ.ส.อ. ทวีวัฒน์ ดวงดี มทบ.36[30 60

3 จ.ส.อ. ขวัญประชำ กันทำ มทบ.37[30 35

4 จ.ส.อ. เสกสรร สร้อยภู่ระย้ำ มทบ.36[30 49

5 จ.ส.อ. สรรเพชญ ถำวร มทบ.36[30 33

6 จ.ส.อ. ระมัด แก้วกรเมือง มทบ.36[30 40

7 จ.ส.อ. ณัฐพล ม่ังมี มทบ.36[30 34

8 จ.ส.อ. ธีระ บำงเอ่ียม มทบ.36[30 38

9 จ.ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ งำมสุวรรณวงศ์ มทบ.36[30 37

10 จ.ส.อ. รำชัน มำกมำ มทบ.36[30 40

11 จ.ส.อ. ธวัชชัย แก้วยม มทบ.36[30 36

1 จ.ส.อ. สมโชค จวงเจิม บชร.3[31 36

2 จ.ส.อ. ชิดชัย เจิมจุ้ย บชร.3[31 53

3 จ.ส.อ. พิเชษฐ ถำวรกูล บชร.3[31 40

4 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ แสนอินทร์ บชร.3[31 38

5 จ.ส.อ. รังสรรค์ พันธ์ผูก บชร.3[31 37

6 จ.ส.อ. มลเทียน กุดยำง บชร.3[31 43

7 จ.ส.อ. ชนะเกียรติ ทิมทอง บชร.3[31 31

8 จ.ส.อ. ส ำฤทธ์ิ เมฆแจ้ง บชร.3[31 42

9 จ.ส.อ. ฤทธิเดช ค ำชำวนำ บชร.3[31 33

10 จ.ส.อ. ไพบูลย์ สีแสง มทบ.36[31 54

11 จ.ส.อ. ชัยวุธ กระตำก มทบ.36[31 49

12 จ.ส.อ. พงษ์เดช ทองถ่วง มทบ.36[31 40

13 จ.ส.อ. สมชำติ วันไชย มทบ.34[31 43

14 จ.ส.อ. วีรศักด์ิ ฟักแก้ว มทบ.34[31 46

15 จ.ส.อ. สนิท กองแก้ว มทบ.34[31 44



1 จ.ส.อ. นพพร สังเกตุ พล.ร.7[32 64

2 จ.ส.อ. บริพัฒน์ เสพสวัสด์ิ พล.ร.7[32 54

3 จ.ส.อ. นิคม อุสสำสำร พล.ร.7[32 59

4 จ.ส.อ. ชัยวิทย์ เกิดผล พล.ร.7[32 55

5 จ.ส.อ. ปรมัตถ์ วำรปรีดี บชร.3[32 44

6 จ.ส.อ. วัชรพงษ์ สุขกันต์ พล.ร.7[32 50

7 จ.ส.อ. สฤษด์ิ ต่วนเทศ บชร.3[32 46

8 จ.ส.อ. รณชัย อินมะณี บชร.3[32 52

9 จ.ส.อ. ชัยสิทธ์ิ รันพันธ์ มทบ.44[32 61

10 จ.ส.อ. กฤษณะ ผุดแย้ม มทบ.44[32 57

11 จ.ส.อ. จักรพงษ์ อินมนตรี บชร.3[32 47

12 จ.ส.อ. เล็ก อุทธิยำ บชร.3[32 38

13 จ.ส.อ. นิเวศน์ ฉิมเล้ียง พล.ร.7[32 32

14 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ สนสำย บชร.3[32 31

15 จ.ส.อ. อนุชำ ศรีอุ่นดี บชร.3[32 41

16 จ.ส.อ. เฉลิมพล พรหมประเทศ มทบ.44[32 39

17 จ.ส.อ. นิพนธ์ สุขนิรันดร์ พล.ร.7[32 53

18 จ.ส.อ. ธีรพนธ์ ทับทิม บชร.3[32 53

19 จ.ส.อ. ทรงวุฒิ เฮงดี บชร.3[32 29

20 จ.ส.อ. ภำณุพงศ์ อรัญรุด มทบ.23[32 43

21 จ.ส.อ. ธนกร ศรีรัตน์ มทบ.23[32 62

22 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ชมภูศรี มทบ.23[32 61

23 จ.ส.อ. จรัล จันทร์คง มทบ.36[32 42

24 จ.ส.อ. ภำนุวัฒน์ โตมำก มทบ.37[32 72

25 จ.ส.อ. เอกดนัย โนวังหำร มทบ.37[32 48

26 จ.ส.อ. จักรกฤษ พำนิชเกียรติ มทบ.37[32 40

27 จ.ส.อ. จำรึก พันนะกำร มทบ.44[32 46

28 จ.ส.อ. เวียน กำฬสินธ์ิ มทบ.36[32 33

29 จ.ส.อ. ณัฐพล สุทรหลำน มทบ.34[32 66



30 จ.ส.อ. นพดล โปธิ มทบ.34[32 62

31 จ.ส.อ. ชำญชัย อินต๊ะเกียง มทบ.34[32 46

32 จ.ส.อ. นิพนธ์ อุทำโย มทบ.34[32 51

33 จ.ส.อ. พยุงศักด์ิ โสดชัยชิด มทบ.34[32 71

34 จ.ส.อ. จตุพล ใจเย็น มทบ.34[32 39

35 จ.ส.อ. นพนันท์ จันต๊ะนำเขต มทบ.34[32 63

36 จ.ส.อ. เกรียงไกร แก้วเทพ มทบ.34[32 55

37 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ สิงห์แก้ว มทบ.34[32 71

38 จ.ส.อ. กฤษดำ พุ่มชม บชร.3[32 44

39 จ.ส.อ. เอกชัย ฟูแสง มทบ.34[32 48

40 จ.ส.อ. สำคร ศรีชมภู มทบ.34[32 41

41 จ.ส.อ. สำมำรถ โชคนิมิตร มทบ.34[32 42

42 จ.ส.อ. อภิชำติ แสงศรีจันทร์ มทบ.34[32 59

43 จ.ส.อ. ปริญญำ นำมะกุณนำ มทบ.34[32 66

44 จ.ส.อ. ภูวดล บ ำรุงรัตน์ มทบ.36[32 41

45 จ.ส.อ. วรำนนท์ มีสิทธ์ิ มทบ.36[32 43

46 จ.ส.อ. สงกรำนต์ อินทร์จันทร์ มทบ.34[32 61

47 จ.ส.อ. ชูชำติ ธิยำนัน มทบ.34[32 48

48 จ.ส.อ. วัชสรรค์ บุญสืบ มทบ.34[32 47

49 จ.ส.อ. พูนชัย ชิดสนิท มทบ.34[32 49

50 จ.ส.อ. อิสริยพงษ์ เพ็งมำวัน มทบ.36[32 48

51 จ.ส.อ. ประมวล เวชกำมำ มทบ.36[32 53

52 จ.ส.อ. นรินทร์ ลือเลิศ มทบ.34[32 58

ผ่ำน 3 นำย ศูนย์สอบ มทบ.37, มทบ.34

20/09/2561

1 จ.ส.อ. บัญญัติ ทิอ่อน มทบ.44[33 52

2 จ.ส.อ. ศุภชัย ท้ำวดี มทบ.44[33 63

3 จ.ส.อ. ชัชวำล คุ้งสวัสด์ิ มทบ.44[33 48



4 จ.ส.อ. ศรำยุทธ์ แก้วเกตุ มทบ.44[33 40

5 จ.ส.อ. เทวัญ ม่ันก ำเนิด มทบ.44[33 53

6 จ.ส.อ. พยัคฆพันธ์ อรรคพันธ์ มทบ.44[33 46

7 จ.ส.อ. เสกสันต์ สัยงำม มทบ.44[33 57

8 จ.ส.อ. พงศ์ศิลป์ รุ่งอำญำ มทบ.44[33 39

9 จ.ส.อ. วีระพันธ์ แก้วนิล มทบ.44[33 54

10 จ.ส.อ. เอกรัตน์ ประสงค์ศักด์ิ บชร.3[33 59

11 จ.ส.อ. ชวกิจ ตระกูลฤกษ์ชัย บชร.3[33 47

12 จ.ส.อ. วรวัฒน์ เทศประทีป บชร.3[33 70

13 จ.ส.อ. ศิริพงศ์ บัวเพ็ง มทบ.44[33 37

14 จ.ส.อ. ธนกร สำระใต้ บชร.3[33 50

15 จ.ส.อ. วรพล แสงภักดี มทบ.23[33 45

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ บชร.3

1 จ.ส.อ. อรรคพล จันทร์บ่อโพธ์ิ บชร.3[34 52

2 จ.ส.อ. สุบิน คงบำง บชร.3[34 46

3 จ.ส.อ. บุญถม กล่ินค ำ บชร.3[34 69

4 จ.ส.อ. กฤษดำ จันทร์ดี บชร.3[34 66

5 จ.ส.อ. เทพชัย เขียวขจรเขต บชร.3[34 42

6 จ.ส.อ. ธวัชชัย ศรีใจอินทร์ บชร.3[34 65

7 จ.ส.อ. เสกสรร สิงห์โตแก้ว บชร.3[34 65

8 จ.ส.อ. กิตติคุณ นำทะสัน มทบ.41[34 41

9 จ.ส.อ. ชำญณรงค์ วันนู บชร.3[34 60

10 จ.ส.อ. คำรม พรมขัน บชร.3[34 57

11 จ.ส.อ. รำชภูมิ พงษ์พุก บชร.3[34 48

12 จ.ส.อ. ธีรพัทธ์ วิมลทรง มทบ.45[34 41

13 จ.ส.อ. ฉัตรชัย บุญยังเลิศ มทบ.45[34 36

14 จ.ส.อ. ณรงค์เดช โอชม มทบ.45[34 37

15 จ.ส.อ. คณินกิตต์ิ ถำวรพัทธ์ มทบ.45[34 44



16 จ.ส.อ. วิวัฒน์ ละมัย มทบ.45[34 30

17 จ.ส.อ. มำโนช ศรีพนม มทบ.45[34 26

18 จ.ส.อ. วินัย ป้ันจีด บชร.3[34 41

1 จ.ส.อ. อุดมศักด์ิ พัฒน์แช่ม มทบ.45[35 40

2 จ.ส.อ. อนุชำ ท่ำนทรัพย์ มทบ.45[35 41

3 จ.ส.อ. ภูมิรินทร์ สิรทรนิวำรินทร์ มทบ.45[35 39

4 จ.ส.อ. จักรพงษ์ ข ำจิตร มทบ.45[35 46

5 จ.ส.อ. เสรี แย้มแสง มทบ.45[35 37

6 จ.ส.อ. ปรีชำ อินตู้ มทบ.45[35 46

7 จ.ส.อ. บุญบิดร สุยโฉ มทบ.45[35 38

8 จ.ส.อ. ชำญณรงค์ พรหมทัด มทบ.45[35 41

9 จ.ส.อ. รังสรรค์ ศรีพฤกษ์ มทบ.45[35 39

10 จ.ส.อ. กนกพันธ์ ห่อเพ็ชร มทบ.45[35 31

11 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ควำมหม่ัน มทบ.45[35 46

12 จ.ส.อ. สันติ ศรีคิรินทร์ มทบ.45[35 21

1 จ.ส.อ. ธรรมกร ทองมำ มทบ.41[36 35

2 จ.ส.ท. ชัยวัฒน์ นวลน้ ำจิตร มทบ.41[36 44

3 จ.ส.อ. สุภเชษฐ์ กล่ินประยูร มทบ.41[36 45

4 จ.ส.ท. สมพร ขวัญใจ มทบ.41[36 59

5 จ.ส.อ. เผด็จ ม่วงเกตุ มทบ.41[36 47

6 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ บุญณะ มทบ.41[36 65

7 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ทองนุ่น มทบ.41[36 60

21/09/2561

1 จ.ส.อ. ต้องตำ เสำสมภพ มทบ.14[37 45

2 จ.ส.อ. ธวัชชัย สังขมิตร มทบ.14[37 26

3 จ.ส.ท. ธัตชพงศ์ สติตรง ป.5 พัน.5[37 52



4 จ.ส.อ. โกสินทร์ ดีสงครำม ป.5 พัน.5[37 48

5 จ.ส.อ. ศักด์ิชำย ตุ้มอยู่ ป.5 พัน.5[37 61

6 จ.ส.อ. สุริพงศ์ชัย จงรักษ์ ป.5 พัน.5[37 46

7 จ.ส.ท. ทัตตพันธ์ุ บูรณะวงศ์ ป.5 พัน.5[37 52

8 จ.ส.อ. สุทธิศักด์ิ สมัครสมำน มทบ.14[37 40

9 จ.ส.อ. ค ำนึง ศรีระสันต์ ป.5 พัน.5[37 48

10 จ.ส.ท. กิตติ บัวแก้วฉีด ป.5 พัน.5[37 58

11 จ.ส.อ. วิทวัฒน์ ขันใส มทบ.35[37 48

12 จ.ส.อ. อุทัย หนูพุ่ม ป.5 พัน.5[37 51

13 จ.ส.อ. ปีใหม่ โพธ์ิสุวรรณ มทบ.14[37 24

14 จ.ส.อ. สุเทพ มิตรมุสิก ป.5 พัน.5[37 38

15 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ บูรณะวงศ์ ป.5 พัน.5[37 51

16 จ.ส.ท. จรัล มะรำฮิง ป.5 พัน.5[37 43

17 จ.ส.อ. วสันต์ ขวัญทอง ป.5 พัน.5[37 37

18 จ.ส.อ. อิสระ ค ำรักษ์ ป.5 พัน.5[37 48

1 จ.ส.อ. พูลธรัตน์ กุมภำพงษ์ มทบ.35[38 39

2 จ.ส.อ. วันชนะ ด้วงแก้ว มทบ.35[38 54

3 จ.ส.อ. บรรจบ เมืองเอ่ียม มทบ.35[38 50

4 จ.ส.อ. ฐิติวัตร สุจ ำนงค์ มทบ.35[38 48

5 จ.ส.อ. กฤษณะ สุทธะสกุลดี มทบ.35[38 60

6 จ.ส.อ. ยุทธกร มำพิทักษ์ มทบ.35[38 48

7 จ.ส.อ. นเรศ อินหนู มทบ.35[38 47

8 จ.ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ สอนจ๋ิว มทบ.35[38 37

9 จ.ส.อ. โกวิท ค ำหลวง มทบ.35[38 51

10 จ.ส.อ. มณู ค ำพันธ์ มทบ.35[38 41

11 จ.ส.อ. อภิชำติ แก้วกัญจะ มทบ.35[38 57

12 จ.ส.อ. มนตรี เสำวคนธ์ มทบ.35[38 54

13 จ.ส.อ. ขุนพล สุนันทกร มทบ.35[38 38



14 จ.ส.อ. ภูวนำท ยำน้อย มทบ.35[38 32

15 จ.ส.อ. วิสิทธ์ิ จักร์รถ มทบ.35[38 57

16 จ.ส.อ. ธนวัฒน์ ไชยวุฒิ มทบ.35[38 50

17 จ.ส.อ. เอนก สุขก้อน มทบ.35[38 40

18 จ.ส.อ. สุชล ใจมงคล มทบ.35[38 35

19 จ.ส.อ. บุญช่วย อ้นทองทิม มทบ.35[38 42

20 จ.ส.อ. สมนึก รัตนะโสภำ มทบ.35[38 38

21 จ.ส.ท. ธีรธรรม ปลดเปล้ือง ป.5 พัน.5[38 59

22 จ.ส.ท. จิณวุฒิ สมัครพงษ์ ป.5 พัน.5[38 50

23 จ.ส.ท. ส่งศักด์ิ เทพพิมล ป.5 พัน.5[38 56

24 จ.ส.ท. อิทธิพล สำยแวว ป.5 พัน.5[38 55

25 จ.ส.ท. ปำริชำติ เรืองเพชร ป.5 พัน.5[38 53

0.764192

99.23581

รวมผู้เข้ำสอบ จ ำนวน 916 นำย 

ผ่ำน 7 นำย ร้อยละ 0.76

ไม่ผ่ำน 909 นำย ร้อยละ 99.24

ไม่กดบันทึก 1 นำย


