
วันท่ี ล ำดับ ช่ือ นำมสกุล ศูนย์สอบ (รอบท่ี) คะแนน

ท ำกำรทดสอบ 100

9/10/2561

1 ส.อ. เอกอนันต์ ตรีรัตน์สกุล ศซบ.ทบ.[1 38

2 ส.อ. อำนนท์ แป้นวงษ์ ศป.[1 49

3 ส.อ. ชำติชำย ศิริพันธ์ ศป.[1 38

4 ส.อ. ทวีศักด์ิ ท ำคำม ศป.[1 40

5 ส.อ. อนุวัฒน์ มหำวัน ศป.[1 47

6 ส.อ. ศรรำม ก่ิงไธสง ศป.[1 43

7 ส.อ. วุฒินันท์ จันทร์อ ำพล ศป.[1 33

8 ส.อ. ธีระวุฒิ ดีได้ ศป.[1 34

9 ส.อ. ภูมินทร์ เริงพจน์ ศป.[1 35

10 ส.อ. ทัศพล ค ำเคน ศป.[1 33

1 ส.อ. สุรเดช กระแสเสถียร ศป.[2 36

2 ส.อ. วิวัฒน์ชัย วิเศษสิงห์ ศป.[2 52

3 ส.อ. ชัยวัฒน์ ปำนสอน ศป.[2 46

4 ส.อ. ไกรวุฒิ ธรรมศักด์ิสิทธ์ิ ศป.[2 39

5 ส.อ. นัฐพงศ์ สุทธำ ศป.[2 36

6 ส.อ. ฉัตรชัย เปรมมณี ศป.[2 34

7 ส.อ. ปิยะวิช จันทรพำ ศป.[2 37

8 ส.อ. สุธีร์ กมลำนนท์ ศป.[2 48

9 ส.ท. ศักรินทร์ ดุงศรีแก้ว ศป.[2 39

10 ส.ท. อุดมชัย แก้วสิงห์ ศป.[2 37

11 ส.ท. สุพิชชำ ใจบุญ ศป.[2 30

12 ส.อ. ณัฐภูมิ พันธ์แจ่ม ศป.[2 44

13 ส.ต. กนธี สุพลดี ศป.[2 35
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14 ส.อ. พงศ์ปวิตร รุ่งงำม ศป.[2 37

15 ส.อ. พงษ์สันต์ สีน้ ำเงิน ศป.[2 38

16 ส.อ. วัชรกร สำมสี ศป.[2 35

17 ส.อ. สิทธกำรย์ ป่ินมณี ศป.[2 49

18 ส.อ. อนุชิต โปทิ ศป.[2 53

19 ส.อ. โยธิน อุนัยบัน ศป.[2 32

20 ส.อ. ณัฐพันธ์ อินทร์ท้วม ศป.[2 36

21 ส.อ. สมำน บัวสูง ศป.[2 43

22 ส.อ. เกษมศักด์ิ แสนทวีสุข ศป.[2 38

23 ส.อ. ฐิติกร เคลือบทอง ศป.[2 47

24 ส.อ. เรวัตร ฐำนทนิต ศป.[2 38

25 ส.อ. ธีรพงศ์ อินทชัย ศป.[2 27

26 ส.อ. อรรถพล บุญต่อ ศป.[2 51

27 ส.อ. ศักด์ิชัย สำยศร ศป.[2 36

28 ส.อ. ณฐนนทพงศ์ พงศ์ศศิกำนต์ ศป.[2 29

29 ส.อ. กฤษดำ ทองหล้ำ ศป.[2 51

30 ส.อ. ณพปพรรณ สมใจ ศป.[2 36

31 ส.อ. ศัลยวิทย์ เขียนเจริญ ศป.[2 35

32 ส.อ. ทรงวุฒิ ส ำลี ศป.[2 32

1 ส.อ. บุญสม นำคข ำ ศป.[4 36

2 ส.อ. อภิสิทธ์ิ แสนโสดำ ศป.[4 34

3 ส.อ. ณัฐกร สดับจิตร ศป.[4 45

4 ส.อ. อธิวัฒน์ ปำนกลำง ศป.[4 23

5 ส.อ. วิรัช เส่ือทอง ศป.[4 36

6 ส.อ. ธนัช แก้วทวี ศป.[4 41

7 ส.อ. วสันต์ อุตเจริญ ศป.[4 33

8 ส.อ. มนัส ประยูรศรี ศป.[4 36

9 ส.อ. คธำ อยู่กรุง ศป.[4 44



10 ส.อ. ภำสวร ปำนพรหม ศป.[4 43

11 ส.อ. ปกำศิต พิมพ์ทอง ศป.[4 22

11/9/2561

1 ส.อ. จิระพงษ์ พรมลังกำ ศป.[5 34

2 ส.อ. ทินกร แสนเสนำ ศป.[5 40

3 ส.อ. ธวัชชัย ปรุใหม่ ศป.[5 39

4 ส.อ. บุญญฤทธ์ิ ดิษบงค์ ศป.[5 47

5 ส.อ. อัมพร ค ำสวรรรค์ ศป.[5 40

6 ส.อ. ประธำน จันทโชติ ศป.[5 34

7 ส.อ. ศุภชัย กล่ินธูป ศป.[5 34

8 ส.อ. ณัฐวุฒิ กันธรรม ศป.[5 41

9 ส.อ. วิสันต์ ให้สกุลสุข ศป.[5 54

10 ส.อ. ภูวดล พัลวัน ศป.[5 42

11 ส.อ. สมพรเกียรติ ป้ันเกิด ศป.[5 47

12 ส.อ. ธวัชชัย มำฆะ ศป.[5 49

13 ส.อ. ขจรศักด์ิ มำลัยทอง ศป.[5 46

14 ส.อ. สรชัช โพอุทัย ศป.[5 44

15 ส.อ. เอกวิทย์ สังฆัสสะ ศป.[5 40

16 ส.อ. ประทวน สำยทอง ศป.[5 45

17 ส.อ. ภำสุ ศรีสมุทร ศป.[5 42

18 ส.อ. ภคพล อ่อนสำ ศป.[5 50

19 ส.อ. สุรยุทธ ก่ิงค ำ ศป.[5 45

20 ส.อ. ชวลิต จันทร์ทิพย์ ศป.[5 44

21 ส.อ. วังรัก กล่ ำเจริญ ศป.[5 37

22 ส.อ. เฉลิมชัย มีส ำรำญ ศป.[5 59

23 ส.อ. วีรภัทร อู่ทอง ศป.[5 39

24 ส.อ. อนุพล จันทะนำม ศป.[5 25

25 ส.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ พรมวิจิตร ศป.[5 42



26 ส.อ. จงทศพรรณ วงกลม ศป.[5 58

27 ส.อ. ณัฐพล จ ำชำติ ศป.[5 36

28 ส.อ. ชิตพล สมสนุก ศป.[5 39

29 ส.อ. เกียรติคุณ ผลพันธ์ ศป.[5 44

30 ส.อ. วิฑูรย์ พำนทอง ศป.[5 47

31 ส.อ. วีระสันต์ ทิพเนตร ศป.[5 33

32 ส.อ. คมสันต์ แสงกล้ำ ศป.[5 44

33 ส.อ. กิตติพงษ์ ศรีเจริญ ศป.[5 42

34 ส.อ. สุรศักด์ิ ปูนขุนทด ศป.[5 60

35 ส.อ. ตุลำ จันทวงค์ ศป.[5 57

36 ส.อ. ชำญชัย หม่ันกิจ ศป.[5 41

37 ส.อ. รณชัย สิงโต ศป.[5 45

38 ส.อ. วุฒิศักด์ิ โนนใหญ่ ศป.[5 37

39 ส.อ. โอฬำร ปีดู ศป.[5 41

40 ส.อ. นพดล มีสิทธ์ิ ศป.[5 41

41 ส.อ. ปิยะชำติ เสำะโชค ศป.[5 44

42 ส.อ. นิกร บำลวิมนต์ ศป.[5 44

43 ส.อ. ด ำรงพล เสือเพ็ชร์ ศป.[5 50

44 ส.อ. ยุทธพล ขิขุนทด ศป.[5 36

45 ส.อ. วีรศักด์ิ โพธ์ิอ้น ศป.[5 34

46 ส.อ. ศรันยู อู๋สูงเนิน ศป.[5 39

47 จ.ส.ต. โชติพงษ์ ปุกยะดำ ศป.[5 39

1 ส.อ. อุดม อรรครินทร์ ศป.[6 31

2 ส.อ. ปรัชญำ อินแสง ศป.[6 46

3 ส.อ. กัมปนำท สร้ำงผล ศป.[6 51

4 ส.อ. วรพล เรืองเดช ศป.[6 45

5 ส.อ. ภมร เอ่ียมเขียว ศป.[6 44

6 ส.อ. ชนะพล ทองมี ศป.[6 40



7 ส.อ. ธวัชชัย ดวงจิตร ศป.[6 31

8 ส.อ. ภำนุพงศ์ จูยืนยง ศป.[6 52

9 ส.อ. พิพัฒน์ กำญจนะวสิต ศป.[6 33

10 ส.อ. ปฐมพร แท้เท่ียง ศป.[6 27

11 ส.อ. สำยฟ้ำ โพธ์ิศรีขำม ศป.[6 42

12 ส.อ. สุริยะ เปียวงษ์ ศป.[6 41

13 ส.อ. สัญชัย จินกะสิกิจ ศป.[6 37

14 ส.อ. เอกนันท์ เช้ือบุญ ศป.[6 28

15 จ.ส.ต. วัชรินทร์ สัจจำ ศป.[6 31

16 ส.อ. สมพงษ์ ภิญโญศรี ศป.[6 28

17 ส.อ. ธวัชชัย สุขโรชนีย์ ศป.[6 39

18 ส.อ. บุณพัฒน์ วิไลเนตร ศป.[6 33

19 ส.อ. สุภมิตร ยันอินทร์ ศป.[6 43

20 ส.อ. สุประวิทย์ ก่ิงแก้ว ศป.[6 47

21 ส.อ. สุธี ศรีสงครำม ศป.[6 52

22 ส.อ. ภูมิพัฒน์ ศรีวังพล ศป.[6 45

23 ส.อ. กฤชณัท จันทรำนสรณ์ ศป.[6 48

24 ส.อ. สันต์ทพันธ์ แตงมีแสง ศป.[6 39

25 ส.อ. วิจิตร นวลช่ืน ศป.[6 36

26 ส.อ. กฤษดำ เสมเสวก ศป.[6 32

27 ส.อ. ธวัชชัย ใจหำญ ศป.[6 36

28 ส.อ. สรรเพชญ สูงปำนเขำ ศป.[6 48

29 ส.อ. ขวัญจิตร สภำภัก ศป.[6 26

30 ส.อ. ชินวุฒิ ของโพธ์ิ ศป.[6 61

31 ส.อ. คมกริช มหำคำม ศป.[6 48

32 ส.อ. ศักด์ิชัย พรหมอ่อน ศป.[6 34

33 ส.อ. ธิติวุฒิ ช ำนำญเนำว์ ศป.[6 43

34 ส.อ. ฉัตรชัย จินตนสนธิ ศป.[6 34

35 ส.อ. ไพบูลย์ สุขจิตร ศป.[6 44



36 ส.อ. คฑำวุฒิ บุรีรักษ์ ศป.[6 52

37 ส.อ. เจษฎำ กิติผลำนันท์ ศป.[6 49

38 ส.อ. คุณำกร ทองอร ศป.[6 43

39 ส.อ. ธเรศ เทียนศิริ ศป.[6 37

40 ส.อ. ศรัณย์ คล้ำยมณี ศป.[6 53

41 ส.อ. สุรศักด์ิ จงศิริ ศป.[6 56

42 ส.อ. สมประสงค์ พุทไธสง ศป.[6 27

43 ส.อ. เกรียงศักด์ิ วงค์เจริญ ศป.[6 39

44 ส.อ. วิทยำ เป้ำใจสุข ศป.[6 44

45 ส.อ. ไชยวัฒน์ ศักย์กุญภรณ์ ศป.[6 46

46 ส.อ. วิริยะ จันช่ืน ศป.[6 41

47 ส.อ. ธนกร นำสวน ศป.[6 41

48 ส.อ. วุฒิชัย โพธ์ิย้อย ศป.[6 50

49 ส.อ. ทัศนัย มีชำญเช่ียว ศป.[6 26

1 ส.อ. อนุสรณ์ ม่ันคง นปอ.[7 49

2 ส.อ. วชิรวิชญ์ มำกแย้ม ศป.[7 43

3 ส.อ. จักรพันธ์ รัตนะรัต นปอ.[7 36

4 ส.อ. ปิยะ เฟ่ืองชูนุช นปอ.[7 33

5 ส.อ. วุฒิศักด์ิ สุขย้อย นปอ.[7 37

6 ส.อ. นันทนัช ชัยช่วย นปอ.[7 40

7 ส.อ. ฮำดิษ ทอดท้ิง นปอ.[7 47

8 ส.อ. โชติวุฒิ เสียงใส นปอ.[7 45

9 ส.อ. อรรถพล โพธิสัตย์ นปอ.[7 39

10 ส.อ. ศรำยุ เพ็งตะคุ นปอ.[7 40

11 ส.อ. อโนเชำว์ นำเจริญ ศป.[7 47

12 ส.อ. พรมมินทร์ ช่ออัญชัน นปอ.[7 33

13 ส.อ. ณัฐภัทร สุวรรณไตรย์ นปอ.[7 39

14 ส.อ. ศรำวุฒิ ศรีมุกดำ ศป.[7 45



15 ส.อ. อุทัย ศิริกล่ิน ศป.[7 51

16 ส.อ. พัฒนพงษ์ ร่ืนภำค ศป.[7 30

17 ส.อ. ไพมูล สังข์ขำว นปอ.[7 38

18 ส.อ. อนุเชษฐ พรมตำ ศป.[7 41

19 ส.อ. ฉัตรชัย คงมีเงิน ศป.[7 34

20 ส.อ. วรวุฒิ เพ่ิมผล ศป.[7 32

21 ส.อ. เสฏฐนันท์ ไชยทิง ศป.[7 51

22 ส.อ. ปวัฒวงศ์ อินทร์หอม ศป.[7 56

23 ส.อ. เขมชำติ ทรำยทอง ศป.[7 43

24 ส.อ. เจนณรงค์ หงษ์ทอง ศป.[7 41

25 ส.อ. ธนกร พูลคล้ำย ศป.[7 50

26 ส.อ. พีระวิทย์ มุ่งอ้อมกลำง ศป.[7 51

27 ส.ต. เฉลิมพงศ์ ปันจันตำ นปอ.[7 35

28 ส.อ. ธนวัฒน์ นพรำช ศป.[7 44

29 ส.อ. วรรธนัย ศรีพุ่มเงิน นปอ.[7 45

30 ส.อ. อธิวัฒน์ ภูผิวข ำ นปอ.[7 53

31 ส.อ. หิรัญ เช้ือเมืองพำน นปอ.[7 37

32 ส.อ. สิทธิโชค นวลค ำ นปอ.[7 57

33 ส.อ. พุทธชำติ เหลืองช่ำงทอง นปอ.[7 55

34 ส.อ. ชำญวิทย์ แซ่โง้ว นปอ.[7 55

35 ส.อ. ธีรพัฒน์ มีใหม่ นปอ.[7 50

36 ส.อ. ธำรำกุล แก้วประชิต นปอ.[7 25

37 ส.อ. ประพนธ์ พันธ์ุอร่ำม นปอ.[7 38

38 ส.อ. อัฐกร ศรีอ่อน นปอ.[7 47

39 ส.อ. ภรำดร พลมุข นปอ.[7 46

40 ส.อ. เอกศักด์ิ บัวศรีงำม นปอ.[7 32

41 ส.อ. นเรนทร์ฤทธ์ิ วงศ์เกตุ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 38

42 ส.อ. สุรสีห์ เกร่ินกระโทก รร.สบ.สบ.ทบ. [7 47

43 ส.อ. อุดมรักษ์ ปรำงทอง รร.สบ.สบ.ทบ. [7 36



44 ส.อ. อรรถพล อมำตยำนนท์ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 37

45 ส.อ. ปฏิพล ตรวจมรรคำ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 45

46 ส.อ. วิรัตน์ ค ำลุม รร.สบ.สบ.ทบ. [7 35

47 ส.อ. ชนวีร์ ชัยนำค รร.สบ.สบ.ทบ. [7 51

48 ส.อ. เกรียงศักด์ิ กลับมิตร รร.สบ.สบ.ทบ. [7 38

49 ส.อ. พีรวรรฒ ศรีดำรณีก ำภู รร.สบ.สบ.ทบ. [7 34

50 ส.อ. ธวัชชัย ยังสุข รร.สบ.สบ.ทบ. [7 44

51 ส.อ. ธีรศักด์ิ กล้ำอำสำ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 34

52 ส.อ. วีระภัทร สุขเล่ห์ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 38

53 ส.อ. สุรสิทธ์ิ โภคำ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 29

54 ส.อ. ธีรวุธ นิวงษำ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 23

55 ส.อ. วชิระ โรจนโพธ์ิ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 21

56 ส.อ. กุญญำนันท์ งอมสระคู รร.สบ.สบ.ทบ. [7 46

57 ส.อ. สมชำย โสพันธ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 37

58 ส.อ. ธีระพงษ์ วิไลฤทธ์ิ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 36

59 ส.อ. วศิน ขม้ินแก้ว รร.สบ.สบ.ทบ. [7 27

1 ส.อ. ณัฐพงษ์ ยำมมีสินธ์ นปอ.[8 55

2 ส.อ. คมสันต์ วงค์กะโซ่ นปอ.[8 37

3 ส.อ. พีรยุทธ หลงปรำงค์ นปอ.[8 32

4 ส.อ. กฤต จันทร์ศักด์ิ นปอ.[8 35

5 ส.อ. สุชีวิน นุ้ยสวัสด์ิ นปอ.[8 36

6 ส.อ. ณัฐดนัย เพ่ิมสุวรรณ นปอ.[8 48

7 ส.อ. อนุพงษ์ เรียงดี นปอ.[8 46

8 ส.อ. สัตยำ แสงข ำ นปอ.[8 50

9 ส.อ. เกียรติศักด์ิ สุวรรณทิตย์ นปอ.[8 45

10 ส.อ. พรเทพ คงสุข นปอ.[8 37

11 ส.อ. กฤชณัท ใจกล้ำ นปอ.[8 42

12 ส.อ. นรินทร์ วงละคร นปอ.[8 33



13 ส.อ. ธนพงษ์ สุทธิพร นปอ.[8 52

14 ส.อ. อำทิตย์ ไทยแจ่ม นปอ.[8 50

15 ส.อ. ปิยะพันธ์ ชินำนัด นปอ.[8 32

16 ส.อ. กฤตกร บ ำเพ็ญบุญ นปอ.[8 36

17 ส.อ. ยุทธภูมิ เสริมทอง นปอ.[8 55

18 ส.อ. สุริยำ ชูสูงเนิน นปอ.[8 43

19 ส.อ. ธีรคุปต์ เวทกำร นปอ.[8 49

20 ส.อ. ไพฑูรย์ อ ำพรพงษ์ นปอ.[8 56

21 ส.อ. จิรพงศ์ อ่ำงอินทร์ นปอ.[8 32

22 ส.อ. วิรำช ศุภลักษณ์ นปอ.[8 30

23 ส.อ. สถำพร สุขส ำรำญ นปอ.[8 37

24 ส.อ. อภิสิทธ์ิ เมธังกูร นปอ.[8 40

25 ส.อ. ยุทธชัย พยัพเมฆ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 35

26 ส.อ. วรพงษ์ สันต์สี รร.สบ.สบ.ทบ. [8 35

27 ส.อ. อลงกรณ์ อินแก้ว รร.สบ.สบ.ทบ. [8 34

28 ส.อ. สุรพล จันทรประกอบ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 37

29 ส.อ. นฤดล มะโนวรรณำ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 38

30 ส.อ. จิรวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 49

31 ส.อ. วิศรุจน์ ศรีโสภำ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 42

32 ส.อ. จักรกริช จะโรจร รร.สบ.สบ.ทบ. [8 48

33 ส.อ. พิพัฒน์ ระวังวงศ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 34

34 ส.อ. เทพพิทักษ์ กลำงประพันธ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 38

35 ส.อ. วศิน แจ่มประโคน รร.สบ.สบ.ทบ. [8 26

36 ส.อ. อ ำนำจ โพเทพำ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 35

37 ส.อ. ปริญญำ สุวรรณรงค์ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 41

38 ส.อ. อำคำร ร่วมธรรม รร.สบ.สบ.ทบ. [8 28
39 ส.อ. อรรถพล พละศักด์ิ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 36
40 ส.อ. วิศรุต เรียงหำ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 43
41 ส.อ. ธีรศักด์ิ สิงห์โสดำ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 33

42 จ.ส.อ. อนนท์ชัย พันธุมำศ รร.สบ.สบ.ทบ. [8 38
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1 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ กองสุรินทร์ ศป.[9 43

2 ส.อ. สหพล ก้อนค ำ นปอ.[9 50

3 ส.อ. ต่อศักด์ิ คล้ำยสังข์ นปอ.[9 57

4 ส.อ. ประวิน เพชรรุ่ง นปอ.[9 41

5 ส.อ. ณัฐพันธ์ ค้อจันทรำ นปอ.[9 39

6 ส.อ. ศุภณัฐ ดีดพิณ นปอ.[9 54

7 ส.อ. จักรพงษ์ ก๋ำต๊ิบ นปอ.[9 36

8 ส.อ. ณัฐพล จันลุน นปอ.[9 53

9 ส.อ. อนุวัฒน์ ใจตุ้ย นปอ.[9 55

10 ส.อ. ปรำกำร แสวงศรี นปอ.[9 50

11 ส.อ. จักรำวุธ ยะต๋ัน นปอ.[9 37

12 ส.อ. สถำพร บัวหลวง นปอ.[9 49

13 ส.อ. วิทยำ ลุลำภ นปอ.[9 47

14 ส.อ. ศักดิเดช เขตบำงกุ้ง นปอ.[9 46

15 ส.อ. ชัยประสิทธ์ิ ฤทธ์ิศรี นปอ.[9 35

16 ส.อ. ศรำวุธ ไชหงษำ นปอ.[9 49

17 ส.อ. อนุชำ ทองสุข นปอ.[9 38

18 ส.อ. ชัยยำ รวมธรรม นปอ.[9 28

19 ส.อ. ศิรพัฒน์ เพียรธรรม นปอ.[9 37

20 ส.อ. ธนำพล ค ำธิวงค์ นปอ.[9 59

21 ส.อ. พงษ์ทอง ทองดอนง้ำว นปอ.[9 48

22 ส.อ. สิทธิกร พิมพ์ขันธ์ นปอ.[9 58

23 ส.อ. วีระยุทธ เกียรติทัศน์ นปอ.[9 42

24 ส.อ. ภำคภูมิ ปำลวัฒน์ นปอ.[9 35

25 ส.อ. เดชำ สมศรีธนำเดช มทบ.16[9 28

26 ส.อ. เอกชัย ธรรมสอน รร.สบ.ทบ.[9 48

27 ส.อ. ชัยชนะ ค ำเชิด รร.สบ.ทบ.[9 45

28 ส.อ. เศรษวัฒน์ ประวัติเลิศรักษ์ รร.สบ.ทบ.[9 33



29 ส.อ. อนิรุจน์ ขำวกระจ่ำง รร.สบ.ทบ.[9 31

30 ส.อ. กฤษดำ เอ๊ียไพศำล รร.สบ.ทบ.[9 44

31 ส.อ. เอกธวัช ส ำเภำ รร.สบ.ทบ.[9 39

32 ส.อ. สันติชน แหวนแก้ว รร.สบ.ทบ.[9 41

33 ส.อ. วิทวัฒน์ โสวะณำกุล รร.สบ.ทบ.[9 45

34 ส.อ. ธงชัย กล้ำหำญ รร.สบ.ทบ.[9 31

35 ส.อ. สุริโย สุขจันทร์ รร.สบ.ทบ.[9 48

36 ส.อ. ชนินทร์ บัวค ำ รร.สบ.ทบ.[9 39

37 ส.อ. ธนำพงษ์ จิครอ่อน รร.สบ.ทบ.[9 27

38 ส.อ. ภำนุพันธ์ รัตนปัญญำ รร.สบ.ทบ.[9 37

39 ส.อ. จักรกริช ทรงกระโทก รร.สบ.ทบ.[9 37

40 ส.อ. อัครเดช บุญประดิษฐ์ รร.สบ.ทบ.[9 32

41 ส.อ. กฤติพงศ์ ธรรมวิเศษ รร.สบ.ทบ.[9 36

42 ส.อ. สุพล ก่ิงเกล้ำ รร.สบ.ทบ.[9 31

43 ส.อ. อดิศักด์ิ แหวนวงษ์ รร.สบ.ทบ.[9 34

44 ส.อ. อำคม ระก ำดวง รร.สบ.ทบ.[9 56

45 ส.อ. กิตติศักด์ิ สุวรรณข ำ รร.สบ.ทบ.[9 34

46 ส.อ. พัฒนพงษ์ บุญสมพงษ์ รร.สบ.ทบ.[9 55

47 ส.อ. ณัฐพงษ์ อะตะถำ รร.สบ.ทบ.[9 39

48 ส.อ. ทินกร ไชยศิลป์ รร.สบ.ทบ.[9 38

49 ส.อ. กมล สะลอยรัมย์ รร.สบ.ทบ.[9 43

50 ส.อ. คมสันต์ แสนสวำท รร.สบ.ทบ.[9 37

51 ส.อ. กฤษณะ ไชยปัญหำ รร.สบ.ทบ.[9 27

52 ส.อ. วุฒิชัย หลงระเริง รร.สบ.ทบ.[9 44

53 ส.อ. ทัตพงศ์ พิลำล้ ำ รร.สบ.ทบ.[9 41

54 ส.อ. อุทัย นครไพร รร.สบ.ทบ.[9 33

55 ส.อ. อรรถพล แฝดสุระ รร.สบ.ทบ.[9 48

56 ส.อ. ธวัชชัย ผลจันทร์ รร.สบ.ทบ.[9 30

57 ส.อ. สมนึก จันทร์แจ้ง รร.สบ.ทบ.[9 36



58 ส.อ. วิญโญ พันลม รร.สบ.ทบ.[9 29

59 ส.อ. นนทชัย ชุ่มใจ รร.สบ.ทบ.[9 32

60 ส.อ. จิระศักด์ิ แก้วช่ืน รร.สบ.ทบ.[9 37

61 ส.อ. ธิติ วรำหะ รร.สบ.ทบ.[9 39

62 ส.อ. กรกช พุทธำ รร.สบ.ทบ.[9 38

63 ส.อ. คมสัน คุ้มกัน รร.สบ.ทบ.[9 40

64 ส.อ. ชำตรี นีละพันธ์ รร.สบ.ทบ.[9 52

1 ส.อ. ธนำธิปณ์ เครือวงค์แก้ว นปอ.[10 46

2 ส.ท. คมชำญ สองศรี นปอ.[10 40

3 ส.อ. มำนะ นำมมูลตรี นปอ.[10 35

4 ส.ท. เลิศชำย ไชยเวช นปอ.[10 31

5 ส.อ. ศิวะ เพ็งพันล ำ นปอ.[10 52

6 ส.อ. กฤติน วิมลพันธ์ุ นปอ.[10 58

7 ส.ท. ภำติยะ เขม้นงำน นปอ.[10 53

8 ส.อ. วิวัฒน์ บุญทอง นปอ.[10 59

9 ส.ท. ณรงค์วิทย์ สำมปรุ นปอ.[10 45

10 ส.อ. พีรพล จ ำปำ นปอ.[10 53

11 ส.ท. ภำณุ ข่ำยสุวรรณ์ นปอ.[10 55

12 ส.อ. นรำธิป นันทรำช นปอ.[10 45

13 ส.ท. วิศณุ หนูสะอำด นปอ.[10 41

14 ส.อ. วรดร จิตรบ ำเพิง นปอ.[10 62

15 ส.อ. สุรเชษฐ์ ข ำแจง นปอ.[10 35

16 ส.อ. นรำธร พรมรัตน์ นปอ.[10 48

17 ส.อ. ธีรวุฒิ พ่ัวโพธ์ิ นปอ.[10 23

18 ส.อ. ชำญวิทย์ วงศ์ขัติย์ นสศ.[9 35

19 ส.อ. มนตรี สู่ภู่เขียว นปอ.[10 33

20 ส.ท. ณครินทร์ โพธ์ิศรีดำ นปอ.[10 39

21 ส.อ. กวิน แสนทวีสุข นปอ.[10 33



22 ส.อ. อภิลักษณ์ สุร ำไพ นปอ.[10 47

23 ส.อ. นวพล โพธ์ิประสิทธ์ิ นปอ.[10 25

24 ส.อ. นนท์ตุลำ ฉำยกล้ำ มทบ.25[10 42

25 ส.อ. ภูวนัย ฟุ้งเฟ้ือ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 41

26 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ จุติ รร.สบ.ทบ.[10 40

27 ส.อ. วศิน ศรีอุบล มทบ.12[10 53

28 ส.อ. ธงชัย สวัสด์ิตระกูล มทบ.12[10 42

29 ส.ท. ธีรเดช เล้ียงสกุล นปอ.[10 36

1 ส.ท. มำนิต พุดดอน มทบ.12[11 48

2 ส.อ. ไตรทศ แก้วหนองยำง มทบ.12[11 44

3 ส.อ. วชิรำ วรรณ์สุทธ์ิ มทบ.12[11 44

4 ส.อ. เจษฎำ ผลิพืช มทบ.12[11 38

5 ส.อ. สมมิตร คชสำร มทบ.12[11 52

6 ส.อ. จีระพงษ์ พิมพ์สุวรรณ มทบ.12[11 54

7 ส.อ. บุญฤทธ์ิ เสือสะอำด มทบ.12[11 58

8 ส.อ. ศิวดล อมุตะคุ มทบ.12[11 46

9 ส.อ. วีระยุทธ ปัญจโกวิทย์ มทบ.12[11 35

10 ส.อ. รพีศักด์ิ เทพแก้ว มทบ.12[11 42

11 ส.อ. ชุติพงศ์ ทองวิเศษ มทบ.12[11 61

12 ส.อ. อัสดร ตะสันเทียะ มทบ.12[11 61

13 ส.อ. อมร จินำวงศ์ มทบ.12[11 58

14 ส.อ. ณศวัช ศรีรักษำ มทบ.12[11 43

15 ส.ท. วัฏจักร จันทะภักด์ิ มทบ.12[11 44

16 ส.อ. พีรยุทธ น้ำวิลัยเจริญ มทบ.12[11 66

17 ส.อ. ณฐพล พุทธรักษำ มทบ.12[11 57

18 ส.อ. สมพงศ์ ภักดีรัตน์ มทบ.12[11 38

19 ส.อ. พงศธร มีสุข มทบ.12[11 38

20 ส.อ. คู่ฟ้ำ พุ่มค ำ นปอ.[11 39



21 ส.อ. วัชรพงษ์ ศรีสุข นปอ.[11 41

22 ส.อ. สัมพันธ์ เขียวสวัสด์ิ นปอ.[11 43

23 ส.อ. สุรเชษ ไวยกุล นปอ.[11 42

24 ส.อ. พิพัฒน์ นพพิบูลย์ธ ำรง นปอ.[11 46

25 ส.อ. ช ำนำญ นนขุนทศ นปอ.[11 28

1 จ.ส.อ. อดิรุจ ร่วมทอง มทบ.12[12 -

2 จ.ส.อ. ปริญญำ ทวีเงิน นปอ.[12 43

3 จ.ส.อ. อุตสำห์ วงศ์สกุล นปอ.[12 39

4 ส.อ. สำยสิทธ์ิ เซซ่ง มทบ.17[12 56

5 ส.อ. ธันยำนิช มณีวงษ์ มทบ.17[12 60

6 ส.อ. ปฐวี พรหมประดิษฐ์ มทบ.17[12 49

7 ส.อ. วีระยุทธ ศรีทำนันท์ มทบ.17[12 51

8 ส.อ. ธีระศักด์ิ เชญชำญ มทบ.17[12 47

9 ส.อ. กฤติเดช ศรีเมือง มทบ.17[12 50

10 ส.อ. ศักรินทร์ โพธ์ิพืช มทบ.17[12 51

11 ส.อ. ธนโชติ แจ่มใส มทบ.17[12 51

12 ส.อ. มงคล ม่ิงมูล มทบ.17[12 44

13 ส.อ. มโนพัศ จ ำปำพ้ัว มทบ.17[12 40

14 ส.อ. จิณณ์ เยียวยำ มทบ.17[12 54

15 ส.อ. วันชัย ประพรม มทบ.17[12 46

16 ส.อ. วรวุฒิ แป้นไพศำล มทบ.17[12 31

17 ส.อ. ขจร บัวระพันธ์ มทบ.17[12 52

18 ส.อ. เอกพันธ์ ผมงำม มทบ.17[12 31

19 ส.อ. อลงกต เขียดช่ืน มทบ.17[12 37

20 ส.อ. ธนิต พนำอุดม มทบ.17[12 31

21 ส.อ. ทนงค์ องอำจ มทบ.17[12 31

22 ส.อ. สิงหำ เช่ือมชิด มทบ.17[12 49

23 ส.อ. เอกนฤน โพธ์ิศรี มทบ.17[12 37
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1 จ.ส.อ. กุญชร มวลจุมพล นปอ.[13 32

2 ส.อ. สุคัมภีร์ นิลล้อม รร.สบ.ทบ.[13 43

3 ส.อ. สุรเดช สิมมำจำรย์ รร.สบ.ทบ.[13 38

4 ส.อ. ปฐมพร รัมมะรัตน์ รร.สบ.ทบ.[13 39

5 ส.อ. ปรเมธ นำคชิณวงค์ รร.สบ.ทบ.[13 40

6 ส.อ. ทนำกำร เศรษฐ์ภักดี รร.สบ.ทบ.[13 47

7 ส.อ. จักรพันธ์ ถวำย รร.สบ.ทบ.[13 36

8 ส.อ. สุรฉัตร เอ่ียมไพฑูรย์ รร.สบ.ทบ.[13 32

9 ส.อ. ศรำวุฒิ บุญป๋ัน มทบ.17[13 54

10 ส.อ. พิทักษ์ ศรีทอง มทบ.17[13 30

11 ส.อ. ภำณุวัฒน์ เรือนงำม มทบ.17[13 47

12 ส.อ. โอภำส โพธ์ิศรีทอง มทบ.17[13 55

13 ส.อ. ศำสนำ รำมัญ มทบ.17[13 42

14 ส.อ. กฤตวิทย์ เจริญวัชรวิทย์ มทบ.17[13 42

15 ส.อ. วรำวุฒิ จ ำลองมิตร มทบ.17[13 58

16 ส.อ. วีรวัฒน์ ทองเปรำะ มทบ.17[13 45

17 ส.อ. ศรำยุทธ ปะมำคเต มทบ.17[13 52

18 ส.อ. นิทัศน์ พะกุลำนนท์ มทบ.17[13 51

19 ส.อ. อนันต์ เน่ืองจ ำนงค์ มทบ.17[13 44

20 ส.อ. วงศกร อ่อนน่ิม มทบ.17[13 48

21 ส.อ. ธวัชชัย หอมหวำน มทบ.17[13 34

22 ส.อ. อำนุภำพ ศิวะวงษ์ มทบ.17[13 53

23 ส.อ. นครินทร์ พรหมชำติ รร.สบ.ทบ.[13 42

24 ส.อ. ภำนุพงศ์ สำดทอง มทบ.17[13 54

25 ส.อ. ดิษฐ์สพงค์ จันทร์พี มทบ.17[13 35

26 ส.อ. วรพล ผ่องแผ้ว มทบ.17[13 60

27 ส.อ. ยุทธภูมิ บุญเกิด รร.สบ.ทบ.[13 30

28 ส.อ. สมบูรณ์ สำยอินทร์ รร.สบ.ทบ.[13 28



29 ส.อ. ศักรินทร์ บุญทัศน์ มทบ.17[13 32

30 ส.อ. ประวิทย์ จอมใจธิปิ รร.สบ.ทบ.[13 36

31 ส.อ. สมชำย ชะนะมำ รร.สบ.ทบ.[13 32

32 ส.อ. สุทธิพงษ์ ชนิจนิจ มทบ.17[13 44

33 ส.อ. วทัญญู รอดพ่วง มทบ.17[13 38

1 ส.อ. ธนวัฒน์ เย็นอนงค์ นปอ.[14 31

2 ส.อ. ชำตรี อังคตรีรัตน์ นปอ.[14 47

3 ส.อ. ทวีศักด์ิ แก้วส ำโรง นปอ.[14 41

4 ส.อ. วิชิต ม่ันสุข มทบ.17[14 43

5 ส.อ. ชัยศิลป์ รักชำติ มทบ.17[14 36

6 ส.อ. ณัฐพงษ์ หนูบ้ำนยำง มทบ.17[14 42

7 ส.อ. อภิรักษ์ จันอักษร มทบ.17[14 49

8 ส.อ. พิรภพ ช่ืนเผือก มทบ.17[14 51

9 ส.อ. อำทิตย์ สุดใจ มทบ.17[14 43

10 ส.อ. ณัฐวุฒิ บุตะเขียว มทบ.17[14 40

11 ส.อ. อัษฎำ พิทักษ์ มทบ.17[14 52

12 ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ บัวศรี มทบ.17[14 34

13 ส.อ. ฐำนิศร์ อำวรธรรม มทบ.17[14 32

14 ส.อ. ธนพงศ์ บรรเทำทุกข์ มทบ.17[14 45

15 ส.อ. ก ำพล แก้วสำสุข มทบ.17[14 42

16 ส.อ. ภำนุวัฒน์ วิเศษสิงห์ มทบ.17[14 38

17 ส.อ. วุฒิชัย บ ำรุงสุข มทบ.17[14 51

18 ส.อ. นรินทร์ อินทระ มทบ.17[14 39

19 ส.อ. อนันต์ ชนะเกิด มทบ.17[14 56

20 ส.อ. พิทักษ์ โพธิสุทธ์ิ มทบ.17[14 32

21 ส.อ. วีรวัฒน์ สังข์แจ้ง มทบ.17[14 37

22 ส.อ. นภัสกร โนนด้วง มทบ.17[14 52

23 ส.อ. สุรชัย สีอ่อน มทบ.17[14 36



1 ส.อ. เอกรำช วรรณศรียงกุล มทบ.14[15 38

2 ส.อ. อำทิตย์ วงศ์ธิดำ มทบ.14[15 49

3 ส.อ. พรนรินทร์ รุ่งเรือง มทบ.14 [15 60

4 ส.อ. จิรสิน สำรบุรุษ มทบ.14[15 43

5 ส.อ. วุฒิกร ย้ิมแช่ม มทบ.14[15 55

6 ส.อ. ปิยโชติ เจริญทรัพย์ มทบ.14[15 62

7 ส.อ. อำทร บุญกว้ำง มทบ.14[15 52

8 ส.อ. สุทธิพงษ์ ศรีแก้ว มทบ.14 [15 48

9 ส.ท. วีระยุทธ เศรษฐโถ นปอ.[15 33

10 ส.อ. อภิรัฐ อะโน มทบ.17[15 38

11 ส.อ. วัฏพงษ์ สำมัคคีธรรม มทบ.17[15 53

12 ส.อ. ภูวดล ช้ิวนฤภัย มทบ.17[15 25

13 ส.อ. นิรุต ฉิมมำอุต มทบ.17[15 46

14 ส.อ. ศรำยุทธ พลดงนอก มทบ.17[15 33

15 ส.อ. กฤษณะ เฉลิมญำติ มทบ.17[15 33

16 ส.อ. วุฒิชัย ด ำเกล้ียง มทบ.17[15 42

17 ส.อ. เกรียงไกร จันทร์ทอง มทบ.17[15 47

18 ส.อ. วันเฉลิม บุญศักด์ิ มทบ.17[15 35

19 ส.อ. ชิษนุพงศ์ ปัญญำพิศุทธ์ิ มทบ.17[15 53

20 ส.อ. พงษ์ศิริ บุญนะที มทบ.17[15 42

21 ส.อ. อภิวัฒน์ มะศักด์ิ มทบ.17[15 32

22 ส.อ. อลงกรณ์ ลังกำกำศ มทบ.17[15 54

23 ส.อ. สิโรจน์ ใจห้ำว มทบ.17[15 30

24 ส.อ. วันเฉลิม สมหวัง มทบ.17[15 45

25 ส.อ. ทรงพล เงสันเทียะ มทบ.17[15 28

26 ส.อ. ลิขิต ศรีภูมิ มทบ.17[15 38

27 ส.อ. ขวัญชัย แก้วจำรนัย มทบ.17[15 39

28 ส.อ. สุรศักด์ิ ประทุมดี มทบ.17[15 43

29 ส.อ. ธนพล สิทธินนท์ มทบ.17[15 44



30 ส.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ รักธรรม พล.ร.2 รอ.[15 50

31 ส.อ. ยุทธภูมิ ทองรินทร์ พล.ร.2 รอ.[15 32

1 ส.อ. ปัญญำวุฒิ อินทร์สุวรรณ มทบ.14 [16 56

2 ส.อ. ศุภชัย กุณฑล มทบ.14 [16 44

3 ส.อ. อนันทวัฒน์ วำลีประโคน มทบ.14[16 51

4 ส.อ. สำมล สันดร มทบ.14[16 57

5 ส.อ. นที บำงนำชำติ มทบ.14[16 42

6 ส.อ. จีระวัฒน์ บุตรอุดม มทบ.14[16 46

7 ส.อ. ยงยุทธ บุตรเอ้ือ มทบ.14[16 44

8 ส.อ. พัสกร แรกข้ึน มทบ.14[16 37

9 ส.อ. จำรุวัฒน์ นักท ำนำ มทบ.14[16 29

10 ส.อ. จักรพันธ์ ดวงเจียน บชร.2[16 44

11 ส.อ. อิสระพงษ์ พวงเพชร บชร.2[16 37

12 ส.อ. นิรันดร์ มีจีน บชร.2[16 41

13 ส.อ. จีระศักด์ิ ทับหัวหนอง บชร.2[16 38

14 ส.อ. ชนะภัย ช้อยแสง บชร.2[16 38

15 ส.อ. วิเชียร โพพนำ บชร.2[16 41

16 ส.อ. เกียรติพงษ์ แสงแดง บชร.2[16 51

17 ส.อ. ฤทธ์ิตชัย ขอมทอง บชร.2[16 41

18 ส.อ. ยุทธนำ ส่ิงก่ิง บชร.2[16 43

19 ส.อ. ทวีศักด์ิ ทองดี บชร.2[16 33

20 ส.อ. ธนบัตร มงคล บชร.2[16 37

21 ส.อ. ชรินทร์พงษ์ มีสิทธ์ิ บชร.2[16 50

22 ส.อ. สนธยำ ปักกะตำ บชร.2[16 53

23 ส.อ. ฐิติวัฒน์ อำศรัยป่ำ บชร.2[16 27

24 ส.อ. กิตติชัย แก้วใส บชร.2[16 46

25 ส.อ. วรวุฒิ ปรำณีตพลกรัง บชร.2[16 34

26 ส.อ. เรวัตร ลดกระโทก บชร.2[16 42



27 ส.อ. ศรำวุธ รัตนนท์ บชร.2[16 31

28 ส.อ. วัชระพันธ์ ขันธวิธิ บชร.2[16 39

29 ส.อ. โชคอนันต์ บุญหลำย บชร.2[16 55

30 ส.อ. ศรรำม สุทธหลวง พล.ร.3[16 55

31 ส.อ. วสันต์ รักซ้อน พล.ร.3[16 51

32 ส.อ. อิสรภำพ แตงอยู่ พล.ร.3[16 73

33 ส.อ. อนุกูล มีวงค์ พล.ร.3[16 55

34 ส.อ. คณำพิสุทธ์ิ แท่งทองหลำง พล.ร.3[16 28

35 ส.อ. ไพรสัณฑ์ แสงภูมี พล.ร.3[16 70

36 ส.อ. ธำดำ วงษำปัดนำ พล.ร.3[16 47

37 ส.อ. ศุภชัย ศรีมันตะ พล.ร.3[16 56

38 ส.อ. อนุพล วงศ์อุทุมพร พล.ร.3[16 81

39 ส.อ. พันธ์พงศ์ ทำทอง พล.ร.3[16 76

40 ส.อ. ศักดำ ขวัญทอง พล.ร.3[16 75

41 ส.อ. เอกรำช ยุตกิจ พล.ร.3[16 73

42 ส.อ. ยุทธนำ พรหมประเสริฐ มทบ.14[16 44

43 ส.อ. ฤกษ์ชัย ปรุกระโทก พล.ร.3[16 69

44 ส.อ. ณฐกร ผลพิมำน พล.ร.3[16 61

45 ส.อ. วิรัช ภูมิชะนะจิตร พล.ร.3[16 43

46 ส.อ. ศรัญญู ศรีทอง พล.ร.3[16 29

47 ส.อ. วรพล บุตรวงค์ พล.ร.3[16 43

48 ส.อ. ชัยพร น้อยพันธ์ุดี มทบ.17[16 51

49 ส.อ. ฉัตรชัย สุริเจย์ มทบ.17[16 41

50 ส.อ. มรุเดช แก้วเนตร มทบ.17[16 40

51 ส.อ. จิรภัทร อุปชิต มทบ.17[16 49

52 ส.อ. วรำกร วงษ์รุ่ง มทบ.17[16 44

53 ส.อ. อนุกูล มีธรณี มทบ.17[16 32

54 ส.อ. เอกพันธ์ งำมคง มทบ.17[16 49

55 ส.อ. ภำนุวัฒน์ คล้ำยทอง มทบ.17[16 42



56 ส.อ. เอกพล คุ้มถนอม มทบ.17[16 43

57 ส.อ. นพดล ชำดี มทบ.17[16 38

58 ส.อ. ฤทธิกร จ ำเริญ มทบ.17[16 47

59 ส.อ. รังสิมันต์ เลือดสันเทียะ มทบ.17[16 51

60 ส.อ. พิธิวัต อ้นน้อย มทบ.17[16 33

61 ส.อ. อ ำพันธ์ สำมเชียงพุฒ มทบ.17[16 60

62 ส.อ. ธงชัย ทองสุด มทบ.17[16 42

63 ส.อ. ธีรวัฒน์ ไชยรำช มทบ.17[16 54

64 ส.อ. อำทิตย์ พันธ์บัว มทบ.17[16 39

65 ส.อ. ปรีดี มำประเสริฐ มทบ.17[16 34

66 ส.อ. นิติกร แผ่นทอง มทบ.17[16 38

67 ส.อ. ชัยวัฒน์ แซ่ต้ัง มทบ.14[16 39

68 ส.อ. ณัฐพล จงกลกลำง พล.ร.3[16 53

ผ่ำน 6 นำย ศูนย์สอบ พล.ร.3

14/09/2561

1 จ.ส.ต.อภิวัฒน์ แนมพลกรัง บชร.2[17 46

2 ส.อ. เฉลิมพงศ์ เสมำภักดี บชร.2[17 42

3 ส.อ. เติมศักด์ิ สมรูป บชร.2[17 51

4 ส.อ. สหรัฐ พรหมอุบล บชร.2[17 40

5 ส.อ. อำทิตย์ เหรียญทอง บชร.2[17 50

6 ส.อ. เดือนชัย หลอดค ำ บชร.2[17 39

7 ส.อ. พงศธร เรืองสิทธ์ิ บชร.2[17 51

8 ส.อ. พงษ์พัฒน์ กิตติพลภักดี บชร.2[17 33

9 ส.อ. ณัฐพงษ์ ระวิงทอง บชร.2[17 45

10 ส.อ. วันชนะ บุบผำ บชร.2[17 48

11 ส.อ. ธีรพัฒน์ เสมอมี บชร.2[17 38

12 ส.อ. อภิเดช โหม่งสูงเนิน บชร.2[17 43

13 ส.อ. วีระยุทธ แสนเขียว บชร.2[17 46



14 ส.อ. อำทิตย์ แป้นเมือง บชร.2[17 47

15 ส.อ. สมศักด์ิ พลค ำ บชร.2[17 38

16 ส.อ. ยุทธพงษ์ ปิยไพร บชร.2[17 47

17 ส.อ. ธีรภัทร์ รอบคอบพรหมรำช บชร.2[17 40

18 ส.อ. ชำญวิทย์ มณฑำทิพย์ บชร.2[17 36

19 ส.อ. มำตรกำร ประทุมแก้ว บชร.2[17 53

20 ส.อ. ณัฐภูมิ รักษำสัตย์ พล.ร.3[17 51

21 ส.อ. วงศกร เลิศวรรณำ พล.ร.3[17 44

22 ส.อ. อภิชำต แก้วขุนทด พล.ร.3[17 37

23 ส.อ. รัตนะ ปีไธสง พล.ร.3[17 36

24 ส.อ. ประสำน จันทร์ทองแท้ พล.ร.3[17 53

25 ส.อ. วิทวัส ปรำณีตพลกรัง พล.ร.3[17 59

26 ส.อ. อดิรำช คุณบุรำณ พล.ร.3[17 44

27 ส.อ. วิเชียร กองสู มทบ.24[17 30

28 ส.อ. กีรติ สำขำมุละ มทบ.24[17 53

29 ส.อ. ธนำ พรหมเขจร มทบ.24[17 34

30 ส.อ. ประสงค์ ปุริโส พล.ร.3[17 64

31 ส.อ. สมประสงค์ ตรงประสิทธ์ิ พล.ร.3[17 44

32 ส.อ. อเนก สิงตะโคตร พล.ร.3[17 63

1 ส.อ. ศักดำ คงดี มทบ.22[18 37

2 ส.อ. ดุสิต กำระเกษ มทบ.22[18 48

3 ส.อ. เอกรำช บุญมำคำน มทบ.24[18 67

4 ส.อ. สำธิต หลำบค ำ มทบ.24[18 37

5 ส.อ. ศิริศักด์ิ ชินบุตร มทบ.24[18 52

6 ส.อ. ไพบูลย์ คเชนทร์ชำติ มทบ.24[18 57

7 ส.อ. อรุณ แสนสม บชร.2[18 41

8 ส.อ. อภินันท์ ลำยสุขัง บชร.2[18 45

9 ส.อ. ธดนัย หงษ์ทอง บชร.2[18 38



10 ส.อ. บุญทูล ตำกรวด บชร.2[18 46

11 ส.อ. โพธ์ิศรี ขันรุ่ง บชร.2[18 36

12 ส.อ. วิศรุจน์ อภิโชติธนพันธ์ บชร.2[18 34

13 ส.อ. ธีระพล ภูกัณหำ บชร.2[18 45

14 ส.อ. ล ำปำง ใจภักดี บชร.2[18 54

15 ส.อ. ธนภัทร สมดอก บชร.2[18 49

16 ส.อ. อำนนท์ ทิพย์นำงรอง บชร.2[18 49

17 ส.อ. นิกร สินปรุ บชร.2[18 39

18 ส.อ. ศักดิภัทร์ เตำะกระโทก บชร.2[18 41

19 ส.อ. ณัชพงษ์ หงษ์ทอง บชร.2[18 43

20 จ.ส.อ. คมสันต์ิ ฐำนวิเศษ มทบ.17[18 30

21 ส.อ. จักรกริช สังข์ทอง บชร.2[18 41

22 จ.ส.อ. ธีรยุทธ สำมะศิริ พล.ร.2 รอ.[18 -

23 ส.อ. ฐิติวัฒน์ อินอุเทน มทบ.24[18 36

24 ส.อ. อนุโลม อุปจันทร์ มทบ.24[18 33

1 ส.อ. วีระชน เนตรแสงศรี มทบ.24[19 30

2 ส.อ. กัมปนำท แวงชัยภูมิ มทบ.24[19 38

3 ส.อ. ณรัฐ บ ำรุงรักษ์ มทบ.24[19 48

4 ส.อ. อรรณนพ อิทธิพร มทบ.24[19 39

5 ส.อ. อิทธพล ค ำละมูล มทบ.24[19 32

6 ส.อ. อดุลย์ ภูดอย มทบ.24[19 41

7 ส.อ. พรหมพิทักษ์ โยธินทะ มทบ.24[19 48

8 ส.อ. เอกภูมินทร์ ทิพวรรณ มทบ.24[19 44

9 ส.อ. บุญถม เทียบบุญ มทบ.24[19 56

10 ส.อ. พงษ์นรินทร์ ธีระวงศ์ มทบ.24[19 51

11 ส.อ. นันทศักด์ิ หงคำร มทบ.24[19 49

12 ส.อ. อมร ธรรมประดิษฐ์ พล.ร.2 รอ.[19 54

13 ส.อ. พันทวี ทองงำม พล.ร.2 รอ.[19 44



14 ส.อ. วรชิต โรจนเกษตร พล.ร.2 รอ.[19 36

15 ส.อ. จิระศักด์ิ ชำวบล พล.ร.2 รอ.[19 34

16 ส.อ. ศรำนนท์ เนตรพรม พล.ร.2 รอ.[19 40

17 ส.อ. อำทิตย์ ชัยยนต์ พล.ร.2 รอ.[19 45

18 ส.อ. กิตติศักด์ิ ดวงพัสตรำ พล.ร.2 รอ.[19 45

19 ส.อ. สถำพร พรมำ พล.ร.2 รอ.[19 35

20 ส.อ. ทรงเกียรติ มำละ พล.ร.2 รอ.[19 35

1 ส.อ. มำนัส จบสูงเนิน ทภ.2[20 53

2 ส.อ. สิทธิกร พันธ์เพ็ง พล.ร.3[20 58

17/09/2561

1 ส.ท. สมรัก เกิดสุวรรณ ป.6[21 54

2 ส.อ. ปรัชญำ คุณำกร ป.6[21 52

3 ส.อ. ศุภณัฏฐ์ แสงรถ ป.6[21 38

4 ส.อ. รัฐศำสตร์ นำมศิริ ป.6[21 49

5 ส.ท. สุวฤกษ์ ขันตรี ป.6[21 44

6 ส.ท. ธนพงศ์ อุดมทรัพย์ ป.6[21 30

7 จ.ส.อ. ณัฐสิทธ์ิ ไม้แก้ว มทบ.17[21 54

8 จ.ส.อ. วุฒิชัย ไพกุศล มทบ.17[21 39

9 ส.อ. พิสิษฐ์พงษ์ ยังม่ัง ป.6[21 43

10 ส.อ. ณัฐวุฒิ ศรีธง ป.6[21 44

11 ส.อ. วิษณุศักด์ิ นิลเนตร ป.6[21 56

12 ส.อ. สำมำรถ ชลชลำศิลป์ ป.6[21 46

13 ส.ท. อภิรักษ์ หอมสุทธิกุล ป.6[21 36

14 ส.อ. ประจักษ์ เชียงรัมย์ ป.6[21 37



1 ส.อ. ณรงค์ อินทะศร ป.6[22 36

2 ส.อ. พัฒนศักด์ิ รำชวงศ์ ป.6[22 54

3 ส.อ. อุดมเดช กมลชิต ป.6[22 59

4 ส.อ. อิทธิพล อัมภรัตน์ ป.6[22 50

5 ส.อ. ทนงศักด์ิ คุระโคตร ป.6[22 44

6 ส.อ. พิชัยรักษ์ ถมจอหอ ป.6[22 54

7 ส.อ. เศรษฐกิจ สำทำวงศ์ ป.6[22 51

8 ส.อ. อำนนท์ ธุสำวัน ป.6[22 52

9 ส.อ. เมฆสุวรรณ์ ชำรีวัน ป.6[22 43

10 ส.อ. ทิชำกร สีแดง ป.6[22 57

1 ส.อ. สมชำย โทปุญญำนนท์ ป.6[23 43

2 ส.อ. กิตตินันท์ โพธินำม ป.6[23 47

3 ส.อ. วิทวัฒน์ กองมงคล ป.6[23 53

4 ส.อ. ไพรัตน์ ค ำสีแก้ว ป.6[23 49

5 ส.อ. อนุศักด์ิ พรหมอำรักษ์ ป.6[23 33

6 ส.อ. สิรินัฐ รัตนศรี ป.6[23 44

7 ส.อ. วีระยุทธ กันยำประสิทธ์ิ ป.6[23 49

8 ส.อ. สุรสิทธ์ิ พลเย่ียม ป.6[23 51

9 ส.อ. วัชรพล กลมภพ ป.6[23 46

10 ส.อ. อัคคกร มูลศรี ป.6[23 54

11 ส.อ. ธนำวุธ ด ำพร ป.6[23 54

12 ส.อ. ธีรยุทธ หยำดค ำ ป.6[23 30

1 ส.อ. สันติชัย ขม้ินแก้ว มทบ.22[24 44

2 ส.อ. นรินทร์ ศรีดำ มทบ.22[24 41

3 ส.อ. สกล หนูงำม มทบ.22[24 52

4 ส.อ. สถำพร อนันโท ป.6[24 39

5 ส.อ. ธีรวัฒน์ ทุมชำติ ป.6[24 38



6 ส.อ. วัชรำวุธ รูปเหล่ียม มทบ.22[24 37

7 ส.อ. สมควร เหล่ำโก้ก มทบ.22[24 38

8 ส.อ. คมสัน ล ำแพน มทบ.22[24 42

9 ส.อ. วุฒิชัย สระแผง มทบ.22[24 35

10 ส.อ. บุญญฤทธ์ิ อุกอำจ ป.6[24 45

11 ส.อ. ณัฐพงศ์ ทำทะสุทธ์ิ มทบ.22[24 48

12 ส.อ. วีระศักด์ิ ทองชุม มทบ.22[24 47

13 ส.อ. รณกร เอกศิริ มทบ.22[24 35

18/09/2561

1 ส.อ. รัฐศำสตร์ เต่ำหอม ทภ.3[25 40

2 ส.อ. สงัด รำชบุรี ทภ.3[25 36

3 ส.อ. จักรกฤษ ก่ ำผัน ทภ.3[25 43

4 ส.อ. สมพงษ์ ทองมำก ทภ.3[25 45

5 ส.อ. อำณัฐพล พลเย่ียม มทบ.22[25 73

6 ส.อ. สถำพร พลวงษำ มทบ.22[25 44

7 ส.อ. อภิฉัตร สุขประเสริฐ มทบ.22[25 53

8 ส.อ. เทพพิทักษ์ รักธรรม มทบ.22[25 62

9 ส.อ. สุระศักด์ิ แหวนวงษ์ มทบ.22[25 35

10 ส.อ. พีระพัฒน์ โสมำ มทบ.22[25 39

11 ส.อ. สุภำพ สีสุระ มทบ.22[25 43

12 ส.อ. กิตติศักด์ิ บุญอ่อน มทบ.22[25 51

13 ส.อ. ศรำวุธ จันทร์ช่ืน มทบ.22[25 64

14 ส.อ. เอกชัย ประชุมแดง มทบ.22[25 50

15 ส.อ. เกรียงไกร กอดทอง มทบ.22[25 68

16 ส.อ. สุริยำ นนท์พละ มทบ.22[25 49

17 ส.อ. อนันต์ ลุ่มภู มทบ.22[25 48

18 ส.อ. เบญจพล วงษ์ละคร มทบ.22[25 54

19 ส.อ. กีรติ บุรำไกร มทบ.22[25 58



20 ส.อ. อิสรภำพ แก้วบุญเรือง มทบ.22[25 76

21 ส.อ. ชีวัน ค ำศรี มทบ.22[25 65

22 ส.อ. พิชัยยุทธ นำวิชัย มทบ.22[25 58

23 ส.อ. ศุภชัย มีทองแสน มทบ.22[25 48

24 ส.อ. อภิลักษณ์ ป้องพิมพ์ มทบ.22[25 69

ผ่ำน 2 นำย ศูนย์สอบ มทบ.22

1 ส.อ. จำรุวิทย์ จันปุ่ม มทบ.31[26 73

2 ส.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ เพชรกังสดำล มทบ.31[26 71

3 ส.อ. โยธิน ทัพโพธ์ิ มทบ.31[26 76

4 ส.อ. ภำคภูมิ อำจสัตรู มทบ.31[26 70

5 ส.อ. ไกรวิทย์ เศรษฐสุข มทบ.31[26 68

6 ส.อ. วิจิตร ร่ืนจิตร มทบ.31[26 71

7 ส.อ. สุภวิต พรหมมินทร์ มทบ.31[26 64

8 ส.อ. ชัชวำลย์ รังผ้ึง มทบ.31[26 78

9 ส.อ. อนิรุทธ์ หน่ึงชัยสกุล มทบ.31[26 69

10 ส.อ. เอกพงษ์ รุ่งสง่ำ มทบ.31[26 66

11 ส.อ. ธนกร โพธ์ิเจริญ มทบ.31[26 67

12 ส.อ. ชัยณรงค์ เม่นหวำ มทบ.31[26 77

13 ส.อ. รชต ศรีพงษ์ พล.ร.7[26 56

14 ส.อ. ปัญญำ ภู่พงษ์ พล.ร.7[26 29

15 ส.อ. เอกนรินทร์ แป้นเนียม พล.ร.7[26 67

16 ส.อ. ธีระวงค์ ยะมำ พล.ร.7[26 55

17 ส.อ. อัฐพงษ์ อินดวงจันทร์ พล.ร.7[26 44

18 ส.อ. อลงกรณ์ งำมจิต พล.ร.7[26 52

19 ส.อ. รัฐภูมิ แสงเมือง พล.ร.7[26 60

20 ส.อ. สุรเชษฐ์ ศรีวิชัย พล.ร.7[26 58

21 ส.อ. ธนสำร ธรรมยะ พล.ร.7[26 60

22 ส.อ. ตรีวิทย์ อินต๊ะปัญญำ พล.ร.7[26 49



23 ส.อ. อนุรักษ์ ประเดิม พล.ร.7[26 50

24 ส.อ. กิตติศักด์ิ ปำวิลำ พล.ร.7[26 52

25 ส.อ. ประภำส ซ้อนฝ้ัน พล.ร.7[26 43

26 ส.อ. ธันวำ ทะนันไชย พล.ร.7[26 55

27 ส.อ. สมชำติ ตำนำพิน พล.ร.7[26 45

28 ส.อ. สุริยำ ชุมภูศรี พล.ร.7[26 61

29 ส.อ. นิติกร นวลทำ พล.ร.7[26 52

30 ส.อ. อภิรัช ตันปลูก พล.ร.7[26 47

31 ส.อ. นิพัฒน์ ถำพรหม พล.ร.7[26 43

32 ส.อ. ชำติตระกำร มหำยศ พล.ร.7[26 46

33 ส.อ. ชำนนท์ ตำชัย พล.ร.7[26 36

34 ส.อ. อรรถกำนต์ สมบูรณ์ พล.ร.7[26 46

35 ส.อ. นรำธิป อ่ินค ำ พล.ร.7[26 56

36 ส.อ. ยุทธภูมิ พรหมพนัส พล.ร.7[26 45

37 ส.อ. พิพิธธน ป่ินมณี พล.ร.7[26 46

ผ่ำน 7 นำย ศูนย์สอบ มทบ.31

1 ส.อ. กิตติศักด์ิ สิงห์วี มทบ.31[27 65

2 ส.อ. กิตติพงษ์ กันทะสอน พล.ร.7[27 40

3 ส.อ. ปรีชำ รำตรีพรทิพย์ มทบ.31[27 74

4 ส.อ. ปฏิพัทธ์ หะกำศ พล.ร.7[27 45

5 ส.อ. จักรพงษ์ เย็นใจ พล.ร.7[27 64

6 ส.อ. มนัสนันท์ มะโนค ำ พล.ร.7[27 46

7 ส.อ. เอกชัย ชำวค ำเขตร พล.ร.7[27 56

8 ส.อ. ปนิพันธ์ บุญสมเครำะห์ พล.ร.7[27 40

9 ส.อ. รำเชนทร์ สำยสอ้ิง พล.ร.7[27 52

10 ส.อ. ลภน หนุนนำค มทบ.31[27 65

11 ส.อ. ปฏิภำณ กันค ำ พล.ร.7[27 51

12 ส.อ. อนุรัก ใหญ่ผำ พล.ร.7[27 38



13 ส.อ. ชำญณรงค์ โปธิ พล.ร.7[27 41

14 ส.อ. ชัย พันธ์ุกิติยะ มทบ.22[27 47

15 ส.อ. ด ำรงศักด์ิ กำบกว้ำง มทบ.22[27 55

16 ส.อ. วัชรำ ชมภูพ้ืน มทบ.22[27 56

17 ส.อ. อดิศักด์ิ นำคสุด มทบ.22[27 67

18 ส.อ. อนิวรรตน์ ธรรมสิทธ์ิ พล.ร.7[27 37

19 ส.อ. วรวุฒิ แจ้งสว่ำง พล.ร.7[27 39

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.31

1 ส.อ. เกชำ ปัญญำเหล็ก พล.ร.7[28 34

2 จ.ส.อ. กัมปนำท จันต๊ะตำ พล.ร.7[28 40

19/09/2561

1 ส.อ. เอกชัย สนใจ มทบ.36[29 44

2 ส.อ. สุริยำ บุญแรง มทบ.36[29 52

3 ส.อ. ประสงค์ สำยค ำทอน มทบ.36[29 49

4 ส.อ. มนตรี ปรำบอินทร์ มทบ.36[29 43

5 ส.อ. นรเศรษฐ์ เสนำป่ำ มทบ.36[29 49

6 ส.อ. พิทักษ์ไทย วรรณแก้ว มทบ.36[29 45

7 ส.อ. ศรำวุธ สำยหยุด มทบ.36[29 45

1 ส.อ. สมพร คุ้มกัน มทบ.45[30 38

2 ส.อ. กรวิชย์ กลำงณรงค์ มทบ.45[30 39

3 จ.ส.อ. สมคิด ไชยลังกำ มทบ.37[30 41

4 ส.อ. พีรวัส ชมภูศรี มทบ.36[30 60

5 ส.อ. อนุรัญช์ ไชยรัตน์ มทบ.45[30 50

6 ส.อ. พิษณุชัย ชูทอง มทบ.45[30 39

7 ส.อ. อำทิตย์ พุกพะยำ มทบ.45[30 47

8 ส.อ. ชัยชุมพล สุนันทะ มทบ.36[30 39



9 ส.อ. กฤษฎำ เชียงตำ มทบ.36[30 64

10 ส.อ. สรนันท์ ภำพันธ์ มทบ.36[30 64

11 ส.อ. ปิยะชำติ จันทะนู มทบ.36[30 58

12 ส.อ. ธำดำพงศ์ เขินพลกรัง มทบ.36[30 47

13 ส.อ. เอกชัย สระแก้ว มทบ.45[30 39

14 ส.อ. ภัทรพล ใจเย็น มทบ.36[30 49

15 ส.อ. วุฒิชัย ม่ันจิตร์ มทบ.36[30 50

16 ส.อ. นำวิน อนุเวที มทบ.36[30 44

17 ส.อ. รัฏฐพิชญ์ ศรีวิชัย มทบ.36[30 48

18 ส.อ. ทรงธรรม สุวรรณรัตน์ มทบ.45[30 50

19 ส.อ. อนุวัฒน์ อักขระนุรักษ์ มทบ.45[30 51

20 ส.อ. วรโชติ ทูลพุทธำ มทบ.45[30 44

21 ส.อ. อนุชำติ รักษำวงค์ มทบ.45[30 41

22 ส.อ. มำนพ ป่ินใจ มทบ.34[30 64

23 ส.อ. สมบูรณ์ คมจริง มทบ.34[30 57

24 ส.อ. อริยะ เผ่ำอินทร์ มทบ.34[30 32

25 ส.อ. ศิลป์ชัย เจนใจ มทบ.34[30 72

26 ส.อ. เอกภักด์ิ เช้ือหมอ มทบ.34[30 60

27 ส.อ. เอกพงศ์ กุดู มทบ.34[30 72

28 ส.อ. นพรัตน์ เก่งกำรท ำ มทบ.34[30 53

29 ส.อ. วุฒิพงษ์ คงแย้ม มทบ.34[30 65

30 ส.อ. ชนะชัย นะรัก มทบ.34[30 45

31 ส.อ. สมคิด หม่ันเมือง มทบ.34[30 59

32 ส.อ. อรรถพงษ์ กันแดง มทบ.34[30 39

33 ส.อ. ภัทรวุฒิ ดุมลักษณ์ มทบ.34[30 59

34 ส.อ. พิชำภพ ยะพรม มทบ.34[30 45

35 ส.อ. ต่อศักด์ิ ค ำหล้ำทรำย มทบ.34[30 52

36 ส.อ. จักรกฤษณ์ วงษ์ครุฑ มทบ.34[30 55

37 ส.อ. สรศักด์ิ สุขคง มทบ.34[30 59



38 ส.อ. นคร กันทะวงศ์ มทบ.34[30 61

39 ส.อ. ยุทธิพงษ์ กองสุวรรณ มทบ.34[30 43

40 ส.อ. เปลวมรกต อุ่นกำศ มทบ.34[30 46

41 ส.อ. พำยุ ศรีปฏิมำกุล มทบ.45[30 49

ผ่ำน 2 นำย ศูนย์สอบ มทบ.34

1 ส.อ. จูนศักด์ิ ฉิมมี มทบ.44[31 70

2 ส.อ. สัชณุกร จินดำ มทบ.44[31 81

3 ส.อ. สุรเดช ศรีมณี มทบ.44[31 78

4 ส.อ. อดิศักด์ิ สงแก้ว มทบ.44[31 70

5 ส.อ. วีรยุทธ บุญลอย มทบ.44[31 68

6 ส.อ. ณัฐพงษ์ วิเศษสรรค์ มทบ.44[31 84

7 ส.อ. ฤทธิกร พัวเจริญ มทบ.44[31 77

8 ส.อ. วุฒิไกร วิโรจน์ มทบ.44[31 78

9 ส.อ. วิทวัส ดวงสวัสด์ิ มทบ.44[31 66

10 ส.อ. อัมรินทร์ แก้วเกตุ มทบ.44[31 73

11 ส.อ. ดัสกร สุเหร็น มทบ.44[31 69

12 ส.อ. สมชำย ครบแคล้ว มทบ.44[31 37

13 ส.อ. ธรรมรัตน์ ทองโสม มทบ.44[31 79

14 ส.อ. รำชศักด์ิ หำญวันชัย มทบ.44[31 44

15 ส.อ. แสน จันทร์เดช บชร.3[31 37

16 ส.อ. โกศล พุ่มแสง บชร.3[31 37

17 ส.อ. สรเกษ นพช ำนำญ มทบ.44[31 61

18 ส.อ. สันติชัย ปรำบจินดำ มทบ.44[31 65

19 ส.อ. ทนงศักด์ิ หมู่ศิลป์ มทบ.44[31 72

20 ส.อ. จิรศักด์ิ รอดกุญชร มทบ.44[31 54

21 ส.อ. ธนพงษ์ นวลจันทร์ มทบ.44[31 29

22 ส.อ. คมสันต์ ค ำเชิด มทบ.44[31 30

23 ส.อ. สรศักด์ิ ธรรมรักษำ มทบ.45[31 48



24 ส.อ. ศิริวัฒน์ ป้ำนตัน มทบ.36[31 67

25 ส.อ. ยุทธกำร คงรัตนชำติ มทบ.36[31 43

26 ส.อ. ปิยะ มำศรี มทบ.36[31 53

27 ส.อ. วีระพล บุก่ิง มทบ.36[31 49

28 ส.อ. มณฑล มะทะ มทบ.36[31 49

29 ส.อ. โชคชัย แสนค ำ มทบ.36[31 52

30 ส.อ. เจนณรงค์ โพธ์ิพิทักษ์ มทบ.36[31 53

31 ส.อ. วัชระ ยอดจันทร์ มทบ.36[31 64

32 ส.อ. โกมินทร์ เกยเล่ือน มทบ.36[31 39

33 ส.อ. อรุณ อ่อนโสม มทบ.36[31 59

34 ส.อ. ศรรำม ป้อสิงห์ มทบ.36[31 54

35 ส.อ. เฉลิมพงษ์ แพงมูล มทบ.36[31 48

36 ส.อ. ธนะชัย ตินำมำส มทบ.36[31 29

37 ส.อ. สรำวุฒิ เครือวงษำ มทบ.36[31 36

38 ส.อ. รณกร นำคค ำ มทบ.36[31 26

39 ส.อ. อภินันท์ มหำยศนันท์ มทบ.34[31 55

40 ส.อ. ธนำวุฒิ แหลมเพชร มทบ.34[31 50

41 ส.อ. อภิเชษฐ์ สุภำบุญ มทบ.34[31 53

42 ส.อ. ก้องเกียรติ สถิตคุณำกุล มทบ.34[31 45

43 ส.อ. ชีวิน แก้วปิก มทบ.34[31 55

44 ส.อ. พัฒนพงษ์ แก้วอัคฮำด มทบ.34[31 49

45 ส.อ. อิสระ ก๋ำต๊ะ มทบ.34[31 55

46 ส.อ. พงษ์นรินทร์ เมืองค ำ มทบ.34[31 63

47 ส.อ. มำนะ ศรีนวลแตง มทบ.34[31 36

48 ส.อ. กชสิทฐ์ จักรใจ มทบ.34[31 47

49 ส.อ. เชษฐสมุทร แวงม่ัง มทบ.34[31 38

50 ส.อ. อนุกูล จะมู มทบ.34[31 61

51 ส.อ. ภำนุวิชญ์ ใจปินตำ มทบ.34[31 56

52 ส.อ. ยุติวิชญ์ รัตนวิมลเมือง มทบ.34[31 60



53 ส.อ. สยมพล จันทร์จอหอ มทบ.34[31 56

54 ส.อ. ประวิทย์ จันทร์ต๊ะ มทบ.34[31 55

55 ส.อ. ปรีชำ ปิกจุมปู มทบ.34[31 34

ผ่ำน 10 นำย ศูนย์สอบ มทบ.44

1 ส.อ. ปิยะรำช กำศสนุก บชร.3[32 47

2 ส.อ. ธีรพงษ์ ศรีมำลำ มทบ.44[32 86

3 ส.อ. ฉัตรนินันท์ ขันเบำะ พล.ร.7[32 51

4 ส.อ. ศักดำ ศรีสะเดช มทบ.44[32 74

5 ส.อ. ณัฐพงศ์ ชูสุริแสง มทบ.44[32 79

6 ส.อ. สุรพงษ์ อ่อนจันทร์ มทบ.44[32 64

7 ส.อ. ภำนุวัฒน์ ชูติภัทรสกุล มทบ.44[32 32

8 ส.อ. บัณฑิต เขียวสน่ัน บชร.3[32 49

9 ส.อ. สุธินันท์ ศรีมณี มทบ.44[32 70

10 ส.อ. จักรำวุฒิ อุ้ยวงศ์ษำ บชร.3[32 51

11 ส.อ. ชำคริต สิงห์กันยำ มทบ.44[32 60

12 ส.อ. ธีรพล โทมำ มทบ.44[32 35

13 ส.อ. ฐิติ เกริกหล้ำ บชร.3[32 33

14 ส.อ. นัฐพล มีเจริญ พล.ร.7[32 30

15 ส.อ. อิทธิพงศ์ พ่วงศรี มทบ.44[32 65

16 ส.อ. ปวีร์ แสนสุข บชร.3[32 31

17 ส.อ. จักรพันธ์ สนำมคุณ มทบ.44[32 77

18 ส.อ. ทัศนัย ปรำบนอก มทบ.44[32 75

19 ส.อ. ณัฐวุฒิ เดชทุ่งคำ มทบ.44[32 71

20 ส.อ. สมศักด์ิ มำมะ มทบ.44[32 42

21 ส.อ. ภำนุวัฒน์ แน่นพิมำย มทบ.44[32 47

22 ส.อ. ญำมร สืบวงศ์ มทบ.37[32 34

23 ส.อ. มงคล เดชวรภัทรกุล มทบ.44[32 59

24 ส.อ. พิชิต มำชัยภูมิ บชร.3[32 41



25 ส.อ. กษิด์ิเดช ปุจฉำกำรณ์ มทบ.44[32 67

26 ส.อ. อนุชำ รอดทอง บชร.3[32 55

27 ส.อ. ชำนุ บุญกอแก้ว บชร.3[32 35

28 ส.อ. ศุภำกร พุ่งพวง บชร.3[32 43

29 ส.อ. กำรันต์ คีรีผำ บชร.3[32 70

30 ส.อ. ปรัชญำวัต จุลวิถี บชร.3[32 51

31 ส.อ. ธนกฤต ใจว่อง บชร.3[32 60

32 ส.อ. ธีรเชษฐ์ ปะระไทย บชร.3[32 44

33 ส.อ. วันโชค นำคมี บชร.3[32 44

34 ส.อ. ศิวณัฐ ทองม่วง บชร.3[32 52

35 ส.อ. ธนพล โหมดห่วง บชร.3[32 70

36 ส.อ. ธนำธิป เพ็งเนียม บชร.3[32 58

37 ส.อ. วัชระ ขุนประเสิรฐ บชร.3[32 52

38 ส.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ ศรีจิวังษำ มทบ.23[32 57

39 ส.อ. ภำณุพงศ์ คลองสองรัมย์ มทบ.23[32 75

40 ส.อ. พิสิทธ์ิ ไชยกมล มทบ.23[32 48

41 ส.อ. วสันต์ มุงคุณ มทบ.23[32 65

42 ส.อ. เชำวลิต บริวำร บชร.3[32 50

43 ส.อ. นัฐพงษ์ พลดงนอก มทบ.23[32 65

44 ส.อ. ยุรนันท์ ศรีบำล มทบ.23[32 79

45 ส.อ. สุภชัย ทันรังกำ มทบ.23[32 55

46 ส.อ. นัฐวุฒิ ดวงลำดนำ มทบ.23[32 65

47 ส.อ. สุกัน ชำมำตย์ มทบ.23[32 64

48 ส.อ. สวำท สุนประสพ มทบ.23[32 67

49 ส.อ. สิทธิศักด์ิ ฤกษ์เมือง มทบ.37[32 55

50 ส.อ. วชิรวิทย์ มหำวงศ์นันท์ มทบ.37[32 45

51 ส.อ. สถิต ทิพย์เนตร มทบ.23[32 61

52 ส.อ. กิตติศักด์ิ สืบวัน มทบ.23[32 59

53 ส.อ. พงศธร ธำรน้ ำ มทบ.37[32 33



54 ส.อ. นิมิต รัตนะ มทบ.37[32 32

55 ส.อ. ธวัชชัย พุทธชำด มทบ.37[32 61

ผ่ำน 11 นำย ศูนย์สอบ มทบ.44, บชร.3, มทบ.23

20/09/2561

1 ส.อ. สมพร นุ่นสกุล มทบ.41[33 30

2 ส.อ. เกรียงศักด์ิ สอนข ำ มทบ.41[33 87

3 ส.อ. พงศ์พันธ์ พุฒด ำ มทบ.41[33 78

4 ส.อ. วัฒนพงศ์ รัตนปรำโมทย์ มทบ.41[33 52

5 ส.อ. วีระพงษ์ มำกด ำ มทบ.41[33 73

6 ส.อ. วรวิทย์ อ่อนภักดี มทบ.41[33 58

7 ส.อ. ศักด์ินรินทร์ แสงพลอย มทบ.41[33 70

8 ส.อ. สมหมำย บุญเก้ือ มทบ.41[33 43

9 ส.อ. จิรพงศ์ ทองค ำ มทบ.41[33 53

10 ส.อ. ปำรินทร์ มุ่งเก่ียวกลำง มทบ.41[33 25

11 ส.อ. ศิรศักด์ิ ยศศรี มทบ.36[33 52

12 ส.อ. ปฤษฐ สุวรรณเสมำ ป.5 พัน.5[33 55

13 ส.อ. ทวีทรัพย์ เยำว์ด ำ ป.5 พัน.5[33 45

14 ส.อ. สัณหพล เสือสิงห์ ป.5 พัน.5[33 48

15 ส.อ. กฤษณะ วงษ์สุรินทร์ ป.5 พัน.5[33 49

16 ส.อ. ตรีเทพ พิทักษ์จินดำ ป.5 พัน.5[33 56

17 ส.อ. สุประวัติ วัชรวีรเกษม ป.5 พัน.5[33 45

18 ส.อ. สถำพร บุญชูด ำ ป.5 พัน.5[33 38

19 ส.อ. ชำญยุทธ์ พัชนี ป.5 พัน.5[33 50

20 ส.อ. รัชกร สวี ป.5 พัน.5[33 50

21 ส.อ. มณฑล บุญศำสตร์ ป.5 พัน.5[33 45

22 ส.อ. กองพล ขวัญแก้ว ป.5 พัน.5[33 59

23 จ.ส.ต. วระวิทย์ อุบลสุวรรณ ป.5 พัน.5[33 49

24 ส.อ. สุวัฒน์ เล่ือมใสธรรม ป.5 พัน.5[33 53



25 ส.อ. นภดล หำโคตร ป.5 พัน.5[33 48

26 ส.อ. นันท์ เหรียญทอง ป.5 พัน.5[33 39

27 ส.อ. จำรุกิตต์ พิมพ์ทอง ป.5 พัน.5[33 37

28 ส.อ. ชำญวิทย์ ด้วงเก้ือ ป.5 พัน.5[33 37

29 ส.อ. ภำนุวัฒน์ เผือกร่มโพธ์ิ ป.5 พัน.5[33 39

30 ส.อ. สุพจน์ มำวัง ป.5 พัน.5[33 58

31 ส.อ. สรรชัย โสภำรัตน์ ป.5 พัน.5[33 46

ผ่ำน 4 นำย ศูนย์สอบ มทบ.41

1 จ.ส.อ. สัญญำ หนูแก่นเพชร มทบ.41[34 32

2 ส.อ. ขวัญชัย ตลึงธรรม มทบ.41[34 69

3 ส.อ. ณัฐภูมิ พรสันเทียะ มทบ.41[34 47

4 ส.อ. ยุทธนำ เกษโร มทบ.41[34 69

5 ส.อ. อภิชำต ขวัญค ำ มทบ.41[34 45

6 ส.อ. นันทชัย นำคสำร มทบ.41[34 72

7 จ.ส.อ. ธนำกร ทองธวัช มทบ.41[34 45

8 ส.อ. ชินธนัษย์ ซุ่นเส้ง มทบ.41[34 47

9 ส.อ. ทัศนัย สร้อยทอง มทบ.41[34 39

10 ส.อ. สิทธิพร ทองคล้ำย มทบ.41[34 65

11 ส.อ. จักรำวุธ เศษนเวช มทบ.41[34 50

12 ส.อ. ปฏิวัติ รักขพันธ์ ป.5 พัน.5[34 61

13 ส.อ. สมรภูมิ ศรมณี ป.5 พัน.5[34 48

14 ส.อ. วัชระ ขำวเรือง มทบ.41[34 58

15 ส.อ. สหพงษ์ ชูภักดี ป.5 พัน.5[34 60

16 ส.อ. รณชัย แม้นมณี ป.5 พัน.5[34 40

17 ส.อ. จิระศักด์ิ คงปันนำ ป.5 พัน.5[34 58

18 ส.อ. ฉัตรกมล คงจันทร์ ป.5 พัน.5[34 51

19 ส.อ. ชนำธิป ก ำเนิดอินทร์ ป.5 พัน.5[34 62

20 ส.อ. ทวีศักด์ิ ชำญรบ ป.5 พัน.5[34 34



21 ส.อ. วุฒิชัย ผ่ำนพินิจ ป.5 พัน.5[34 33

22 ส.อ. สุทธิพงษ์ หนูคำบแก้ว ป.5 พัน.5[34 51

23 ส.อ. วันเฉลิม วิจิตรฐะพันธ์ ป.5 พัน.5[34 45

24 ส.อ. ปิยพัทธ์ ขำวเอ่ียม มทบ.41[34 82

25 ส.อ. วสันต์ สิทธิศักด์ิ ป.5 พัน.5[34 47

26 ส.อ. นภดล ศิริสวัสด์ิ ป.5 พัน.5[34 35

27 ส.อ. สัญชัย สงสังข์ ป.5 พัน.5[34 61

28 ส.อ. ไกรสร อยู่อ้น ป.5 พัน.5[34 39

29 ส.อ. จตุรงค์ ธนนิมิตร ป.5 พัน.5[34 53

30 ส.อ. อภิสิทธ์ิ จิตอ ำนวย มทบ.41[34 62

31 ส.อ. ภูรินทร์ อิสโร มทบ.41[34 61

32 ส.อ. โชคชัย ก ำเนิดทอง ป.5 พัน.5[34 58

33 ส.อ. อนุวัฒน์ อินทรพัฒน์ มทบ.41[34 82

34 ส.อ. นคร ฉลอม ป.5 พัน.5[34 55

35 ส.อ. มนตรี ศรีสวัสด์ิ มทบ.41[34 55

36 ส.อ. ชำนนท์ ศรีเพ็ญ ป.5 พัน.5[34 37

37 ส.อ. อ ำนำจ สนธิคุณ มทบ.41[34 55

38 ส.อ. ธีระพล เพ็ชร์แก้ว มทบ.41[34 39

ผ่ำน 3 นำย ศูนย์สอบ มทบ.41

1 ส.ท. ฐิติพงศ์ แก้วพิบูลย์ ป.5 พัน.5[35 48

2 ส.ท. พิรุณเทพ ขำวผ่อง ป.5 พัน.5[35 62

3 ส.ท. ปริพัฒน์ เจิมขุนทด ป.5 พัน.5[35 41

4 ส.ท. ธัชพล มิตรจงรัก ป.5 พัน.5[35 66

5 ส.อ. รัชพล ค ำเกตุ ป.5 พัน.5[35 55

6 ส.ท. กฤษฎำ หนูรุ่น ป.5 พัน.5[35 66

7 ส.ท. จิตรรัตน์ สร้อยสนธ์ิ ป.5 พัน.5[35 49

8 ส.อ. เฉลิมพันธ์ รุ่งสังข์ ป.5 พัน.5[35 34

9 จ.ส.ต. เอกลักษณ์ สุวรรณรัตน์ ป.5 พัน.5[35 43



10 ส.อ. เกียรติก้อง เนียมกุญชร ป.5 พัน.5[35 44

11 ส.อ. เอกศักด์ิ สัญญำกิจ ป.5 พัน.5[35 42

12 ส.ท. วรภพ เทพสง ป.5 พัน.5[35 51

13 ส.อ. ธนเทพ ประทุมวัลย์ ป.5 พัน.5[35 40

14 ส.อ. สมศักด์ิ มนตรี ป.5 พัน.5[35 34

15 ส.ท. พิชญพงศ์ พัฒน์แก้ว ป.5 พัน.5[35 46

16 ส.ท. สุภกิจ ช่ืนจิตต์ ป.5 พัน.5[35 49

17 ส.ท. อภิชำต อ่อซ้ำย ป.5 พัน.5[35 31

1 ส.ท. ยุทธนำ จันทสะโร ป.5 พัน.5[36 45

2 ส.ท. ปิยภัทร์ เปล่ียนวงศ์ ป.5 พัน.5[36 53

3 ส.ท. จิรพันธ์ ศรีวิรัตน์ ป.5 พัน.5[36 61

4 ส.ท. ณัฐนนท์ รักษ์พงศ์ ป.5 พัน.5[36 59

5 ส.ท. พิพัฒน์ เก้ือภักด์ิ ป.5 พัน.5[36 70

6 ส.ท. อำนนท์ อ ำภัยทอง ป.5 พัน.5[36 57

7 ส.ท. มหัทธน ไสเก้ือ ป.5 พัน.5[36 54

8 ส.ท. จิระศักด์ิ ทองเสน ป.5 พัน.5[36 48

9 ส.ท. พัฒน์ชะนะ ศรีวะปะ ป.5 พัน.5[36 51

10 ส.ท. มำรุต หนูทอง ป.5 พัน.5[36 43

11 จ.ส.อ. สิริวัฒน์ นวลทอง มทบ.41[36 44

12 ส.ท. ฟุรกอน คงแก้ว ป.5 พัน.5[36 58

13 ส.ท. มำนะศักด์ิ สีมำทอง ป.5 พัน.5[36 44

14 ส.ท. อดิศร หมวดเอียด ป.5 พัน.5[36 38

15 ส.ท. กิตติพงศ์ ทองเน้ือแข็ง ป.5 พัน.5[36 54

16 ส.ท. ภำสกร ไชยจำรีย์ ป.5 พัน.5[36 57

17 ส.ท. กันยำ จันทร์น้ ำค ำ ป.5 พัน.5[36 42

18 ส.ท. พงศกร กรำสวัสด์ิ ป.5 พัน.5[36 52

19 ส.ท. ธรรมรักษ์ ฐิตอำภำกุล ป.5 พัน.5[36 65

20 ส.ท. มำรุต อำษำแก้ว ป.5 พัน.5[36 62
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1 ส.อ. ณปกรณ์กวินทร์ อัศวพิยุทธ์ไพศำล มทบ.14[37 45

2 ส.ท. ฉัตรดนัย อุดมภักดี ป.5 พัน.5[37 40

3 ส.ท. สหรัถ บุษยำจำรย์ ป.5 พัน.5[37 65

4 ส.ท. กรวัฒน์ คชสิงห์ ป.5 พัน.5[37 61

5 ส.ท. ธนวัช เส้งสุ้น ป.5 พัน.5[37 52

6 ส.อ. ณัฐพงศ์ แก้วม่วง มทบ.35[37 68

7 ส.อ. สุริยำ ประทอง มทบ.35[37 43

8 ส.อ. สิทธินันท์ นุชสงค์ มทบ.35[37 69

9 ส.อ. ธีระพันธ์ เพ็งถำ มทบ.35[37 45

10 ส.อ. อิทธิพล พรมมำวัน มทบ.35[37 42

11 ส.อ. รณชัย ค ำนวน มทบ.35[37 67

12 ส.อ. จักรกฤษ พันผง มทบ.35[37 40

13 ส.อ. สงกรำนต์ คงเพชร มทบ.35[37 77

14 ส.อ. พันธกำนต์ มีตระกูล มทบ.35[37 49

15 ส.อ. ไกรสร สำยวงค์ มทบ.35[37 57

16 ส.อ. เอกชัย ค ำเขียว มทบ.35[37 57

17 ส.ท. ณัฐชนน มณีโชติ ป.5 พัน.5[37 64

18 ส.อ. วัฒนำ หล้ำกันใจ มทบ.35[37 71

19 ส.อ. สุริยะ บุญทอง มทบ.35[37 56

20 ส.อ. ขจรศักด์ิ หล้ำสุด มทบ.35[37 44

21 ส.อ. จรัญ ธงประเสริฐ มทบ.35[37 47

22 ส.อ. วัชรพงษ์ บุญแก้ว มทบ.35[37 48

23 ส.อ. วสุธร มีลำภ มทบ.35[37 48

24 ส.อ. ปัณณวิช ทองอ่อน มทบ.35[37 51

25 ส.อ. ภำคภูมิ ฝีปำกเพรำะ มทบ.35[37 37

26 ส.อ. ภำณุวัฒน์ พลชัย มทบ.46[37 40



27 ส.ท. ฉัตรชัย จิรำรัตน์ ป.5 พัน.5[37 40

28 ส.อ. นันทวัฒน์ ก้อนทอง มทบ.46[37 26

29 ส.อ. อภิสิทธ์ิ รุ่งเรือง มทบ.46[37 43

30 ส.อ. อุดมศักด์ิ ภูขมัง มทบ.46[37 37

ผ่ำน 2 นำย ศูนย์สอบ มทบ.35

4.6711153

95.328885

รวมผู้เข้ำสอบ จ ำนวน 1049 นำย 

ผ่ำน 49 นำย ร้อยละ 4.67

ไม่ผ่ำน 1000 นำย ร้อยละ 95.33

ไม่กดบันทึก 2 นำย


