
วันท่ี ล ำดับ ช่ือ นำมสกุล ศูนย์สอบ (รอบท่ี) คะแนน

ท ำกำรทดสอบ 100
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1 จ.ส.อ. ปริฉัตร นำมภักดี ศม.[2 38

2 จ.ส.อ. อดุลวิทย์ วงษ์ทน ศม.[2 38

3 จ.ส.อ. คมสันต์ ขุมสมจิตต์ ศม.[2 36

4 จ.ส.อ. เฉล่ีย แก่นใจเด็ด ศม.[2 41

5 จ.ส.อ. สุมนัส อยู่ขวัญ ศม.[2 48

6 จ.ส.อ. อุดม แก้วมณี ศม.[2 37

7 จ.ส.อ. สมพิศ ลือพันธ์ ศม.[2 37

8 จ.ส.อ. ประยูร ใจเย็น ศม.[2 30

9 จ.ส.อ. ประสำร จันทร์ส ำรำญ ศม.[2 39

10 จ.ส.อ. วิศิษฎ์ ไตรบุตร ศม.[2 30

11 จ.ส.อ. พนม ค ำก ำพุทธ ศม.[2 38

12 จ.ส.อ. มูซำ ขันธสนธ์ิ ศม.[2 37

13 จ.ส.อ. จรูญ โสภณ ศม.[1 36

14 จ.ส.อ. อภิกริช จันทร์เศียร ศม.[2 40

1 จ.ส.อ. ธีรพล จันทบูรณ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 37

2 จ.ส.อ. ปภำกร เปล่งวิทยำ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 37

3 จ.ส.อ. จิรภำส สันเสนำะ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 36

4 จ.ส.อ. บุญช่วย บัวเผ่ือน รร.สบ.สบ.ทบ. [3 47

5 จ.ส.อ. อนันต์ อ่ิมจำด รร.สบ.สบ.ทบ. [3 42

6 จ.ส.อ. ปรีชำ เอกะ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 47

7 จ.ส.อ. ณัฐพล สรำนนท์ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 36

8 จ.ส.อ. สุชำติ สุขเนตร รร.สบ.สบ.ทบ. [3 53

9 จ.ส.อ. วรวุฒิ ทึกทำ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 31

10 จ.ส.อ. วัชระ ประเสริฐ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 50
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11 จ.ส.อ. อนุสรณ์ ม่วงมี รร.สบ.สบ.ทบ. [3 44

12 จ.ส.อ. สมร อำจสุโพธ์ิ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 43

13 จ.ส.อ. สมควร ม่ันศรีจันทร์ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 42

14 จ.ส.อ. สำยชล ทองวิเศษ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 25

15 จ.ส.อ. ยุทธ์ิ คะเลรัมย์ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 47

16 จ.ส.อ. วิรุทย์ สีส่วน รร.สบ.สบ.ทบ. [3 46

17 จ.ส.อ. สำยันต์ วงวัฒน์ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 42

18 จ.ส.อ. สุริยนต์ รัมมะภำพ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 28

19 จ.ส.อ. ค ำจันทร์ โลหะกุล รร.สบ.สบ.ทบ. [3 30

20 จ.ส.อ. พัฒนพงษ์ พรหมกุลพัฒน์ ศม.[3 39

21 จ.ส.อ. สุทธิ ทำนันท์ ศม.[3 43

22 จ.ส.อ. สมบัติ เป้ำทอง ศม.[3 45

23 จ.ส.อ. จงรัก โสรี ศม.[3 25

24 จ.ส.อ. วันชัย ปัตใจ ศม.[3 42

25 จ.ส.อ. พงศ์ภรณ์ จันทร์เพ็ชร ศม.[3 32

26 จ.ส.อ. จักรี พัฒทวี ศม.[3 37

27 จ.ส.อ. สมชำย เกษโกมล ศม.[3 37

28 จ.ส.อ. สัจจำ สุขเจือ ศม.[3 32

29 จ.ส.อ. ค ำแสน เย็นสถิต ศม.[3 28

30 จ.ส.อ. โชคชัย ล  ำเลิศ ศม.[3 61

31 จ.ส.อ. สุปัน นำนุรักษ์ ศม.[3 39

32 จ.ส.อ. สรำวุธ ชำวเวียง ศม.[3 51

33 จ.ส.อ. สุรจิตร์ พรหมเสนำ ศม.[3 45

34 จ.ส.อ. ช ำนำญ งิ วงำม ศม.[3 38

35 จ.ส.อ. มำนิต ป้องอ่อน ศม.[3 24

36 จ.ส.อ. มนูญ พุ่มประสพ ศม.[3 38

37 จ.ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ ศรีน่ิมนวล ศม.[3 37

38 จ.ส.อ. ชำลี หิรัญ ศม.[3 33

39 จ.ส.อ. โกมินทร์ วิบูลย์เพ็ง ศม.[3 31

40 จ.ส.อ. หอมไกร แก่นม่ัน ศม.[3 30



41 จ.ส.อ. ศรศิลป์ อินทยักษ์ ศม.[3 28

42 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ บุญเปล่ง ศม.[3 23

43 จ.ส.อ. ประมวล จินำพุก ศม.[3 34

44 จ.ส.อ. กสิเดช ณีระพงษ์ ศม.[3 35

45 จ.ส.อ. สมพร เรืองศรี รร.สบ.สบ.ทบ. [3 42

46 จ.ส.อ. ค ำพอย รินทะรักษ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [2 16

47 จ.ส.อ. บุญกอง พรมลี รร.สบ.สบ.ทบ. [3 33

48 จ.ส.อ. ล ำดวน ลุนลำ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 30

49 จ.ส.อ. เชำวลิตร เทศคง รร.สบ.สบ.ทบ. [3 41

1 จ.ส.อ. เสกสรร สินเติม รร.สบ.สบ.ทบ. [4 40

2 จ.ส.อ. ธนวัต นำมวำท รร.สบ.สบ.ทบ. [4 46

3 จ.ส.อ. ศิริชัย อยู่เจริญ ศร.[4 35

4 จ.ส.อ. ค ำภีร์ มีพันธ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [4 42

5 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ ช่ืนบุญ ศม.[4 33

6 จ.ส.อ. พงษ์เทพ นำคเกิดพะเนำว์ ศม.[4 36

7 จ.ส.อ. พิเชษฐ์ แก้วขอนแก่น ศม.[4 31

8 จ.ส.อ. คมสัน เท่ียงโยธำ รร.สบ.สบ.ทบ. [4 32

9 จ.ส.อ. ชัยยันต์ พำนอนันต์ ศม.[4 51

10 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ อุตตมะบูรณ์ ศม.[4 36

11 จ.ส.อ. โสภณ โสภณ ศม.[4 32

12 จ.ส.อ. สุรินทร์ พลอยโพธ์ิ ศม.[4 41

13 จ.ส.อ. ปรีชำ เหมือนสุวรรณ์ ศม.[4 47

14 จ.ส.อ. เด่นชัย ศรีสมบุญ ศม.[4 33

15 จ.ส.อ. พรเทพย์ แย้มจิตร ศม.[4 39

16 จ.ส.อ. วิรัตน์ พะพันทำง ศม.[4 44

17 จ.ส.อ. ณรงค์ พระแก้ว ศม.[4 28

18 จ.ส.อ. ประเสริฐ เคนสิงห์ ศม.[4 26

19 จ.ส.อ. สมชำย ศิริบุรมย์ ศม.[4 39

20 จ.ส.อ. ชัยรัตน์ ประสำนทอง ศม.[4 38



21 จ.ส.อ. สุรัชนำ หริรักษ์ ศม.[4 44

22 จ.ส.อ. ธวัชชัย คูณปำ ศม.[4 39

23 จ.ส.อ. ไพบูลย์ ขุนแสน ศม.[4 29

24 จ.ส.อ. อภิสิทธ์ิ แก้วใส ศม.[4 39

25 จ.ส.อ. ส ำเภำ เกียวประเสริฐ ศม.[4 36

26 จ.ส.อ. วิเชียร เวบสูงเนิน ศม.[4 33

27 จ.ส.อ. มำนัต แสงใสแก้ว ศม.[4 30

11/9/2561

1 จ.ส.อ. สมประสงค์ เพ็ชรพรำว ศม.[5 51

2 จ.ส.อ. กำรุณ หนองยำว ศม.[5 64

3 จ.ส.อ. สมชำย สิงห์โต ศม.[5 40

4 จ.ส.อ. สุชำติ น้อยวิลัย ศม.[5 47

5 จ.ส.อ. ศรีไพร เสมเถ่ือน ศม.[5 51

6 จ.ส.อ. เจตน์จันทร์ รู้ทวีผล ศม.[5 51

7 จ.ส.อ. ธีรยุทธ เขียวบ้ำนยำง ศม.[5 35

8 จ.ส.อ. นิธิศรัณญ์ สุริวงศ์ ศม.[5 35

9 จ.ส.อ. อุดม สีสว่ำง ศม.[5 41

10 จ.ส.อ. ประลองยุทธ สุรินยำ ศม.[5 28

11 จ.ส.อ. อำจอง ถึงแสง ศม.[5 36

12 จ.ส.อ. ปริญญำ มณีกำศ ศม.[5 21

13 จ.ส.อ. วัชระ ปะระมัสโส ศม.[5 29

14 จ.ส.อ. รุ่งนิรันดร์ ผิวเหลือง ศม.[5 54

15 จ.ส.อ. สุระ นำคขุนทด ศม.[5 47

16 จ.ส.อ. กิจจำ พร้อมเพรียง ศม.[5 47

17 จ.ส.อ. ขจรพงษ์ รอดสมจิตต์ ศม.[5 44

18 จ.ส.อ. สมเกียรติ โพธ์ิจ ำศีล ศม.[5 34

19 จ.ส.อ. เกษม พันธ์ค ำภำ ศม.[5 36

20 จ.ส.อ. เฉลิมเกียรติ อยู่เย็น ศม.[5 25

21 จ.ส.อ. ธรรมนูญ นิตยใจพรหม ศม.[5 48



1 จ.ส.อ. สมประสงค์ กล่อมฤทธ์ิ ศม.[6 39

2 จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ นุชิตรัมย์ ศม.[6 33

3 จ.ส.อ. อุกฤช เครือแตง ศม.[6 93

4 จ.ส.อ. ศิรณัฐทร์ ม่วงศรี ศม.[6 35

5 จ.ส.อ. บรรชำ จันทร์ฉำย ศม.[6 58

6 จ.ส.อ. รัตนศักด์ิ ชุณหุสวรรณ ศม.[6 42

7 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ กรมท ำมำ ศม.[6 48

8 จ.ส.อ. เศกศักด์ิ แผ้วสัตรู ศม.[6 42

9 จ.ส.อ. อุเทน กล่ิพยอม ศม.[6 40

10 จ.ส.อ. อนุรักษ์ ศรัทธำธรรม ศม.[6 37

11 จ.ส.อ. สำธิต นงค์นุ่ม ศม.[6 44

12 จ.ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ วิวิตรกุล ศม.[6 56

13 จ.ส.อ. สรำวุธ กำนำค ศม.[6 51

14 จ.ส.อ. ธีรชัย สิทธิขวำ ศม.[6 37

15 จ.ส.อ. ปรีดำศักด์ิ ศรีตะเขตต์ ศม.[6 51

16 จ.ส.อ. ชำตรี ถำค ำ ศม.[6 42

17 จ.ส.อ. วิศวัสต์ บุญยรัตกลิน ศม.[6 43

18 จ.ส.อ. สุทัศน์ อ่อนละมัย ศม.[6 32

19 จ.ส.อ. ไพโรจน์ ไวยจำรีย์ ศม.[6 58

20 จ.ส.อ. ก ำพล ฤทธ์ิเดช ศม.[6 53

21 จ.ส.อ. สิรวุฒิ จันทร์ทิพย์ ศม.[6 40

22 จ.ส.อ. จ ำแลง วงษ์จันทรำ ศม.[6 41

23 จ.ส.อ. วีระศักด์ิ ลอดเคน ศม.[6 38

24 จ.ส.อ. พันเลิศ ชมะโชติ ศม.[6 23

25 จ.ส.อ. ปัญญำ ไชยเสริฐ รร.สบ.สบ.ทบ. [6 45

26 จ.ส.อ. ธีรเทพ ศรีชัย รร.สบ.สบ.ทบ. [6 47

27 จ.ส.อ. ณรงค์ เกตุศรี รร.สบ.สบ.ทบ. [6 39

28 จ.ส.อ. สมพร นุ้ยบ้ำนด่ำน รร.สบ.สบ.ทบ. [6 36

29 จ.ส.อ. พีรศักด์ิ พันธ์ศรี รร.สบ.สบ.ทบ. [6 40



30 จ.ส.อ. ศุภกิจ หว่ันท๊อก รร.สบ.สบ.ทบ. [6 27

31 จ.ส.อ. สมคิด สำยสกล รร.สบ.สบ.ทบ. [6 41

32 จ.ส.อ. อรรถพร เอ่ียมอ ำนวย รร.สบ.สบ.ทบ. [6 39

33 จ.ส.อ. สันติ กำลอ รร.สบ.สบ.ทบ. [6 42

34 จ.ส.อ. ภูมิภัทร โชติกุล รร.สบ.สบ.ทบ. [6 37

35 จ.ส.อ. ทินกร บูรณ์เจริญ รร.สบ.สบ.ทบ. [6 56

36 จ.ส.อ. อมรศักด์ิ ชำตะวัฒนวิบูลย์ รร.สบ.สบ.ทบ. [6 48

37 จ.ส.อ. จักรพงษ์ วุฒิไกรรณกร รร.สบ.สบ.ทบ. [6 32

38 จ.ส.อ. กฤษณพน สิงขรณ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [6 39

39 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ก้อนทอง รร.สบ.สบ.ทบ. [6 40

40 จ.ส.อ. สัจจะ คล้ำยปลื มรักษ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [6 49

41 จ.ส.อ. ประสพชัย เรืองนนท์ รร.สบ.สบ.ทบ. [6 47

42 จ.ส.อ. ธนพงศ์ นุ่มอ่วม รร.สบ.สบ.ทบ. [6 40

43 จ.ส.อ. บริรักษ์ มีคช รร.สบ.สบ.ทบ. [6 33

44 จ.ส.อ. ไสว พ่ึงโพธ์ิ รร.สบ.สบ.ทบ. [6 23

45 จ.ส.อ. เกษมศรี นำฉลอง รร.สบ.สบ.ทบ. [6 43

46 จ.ส.อ. ภำณุ เชำวเหม รร.สบ.สบ.ทบ. [6 34

47 ส.อ. พลวัฒน์ บุบผำ รร.สบ.สบ.ทบ. [6 40

48 จ.ส.อ. วิรุญ เจริญสุข รร.สบ.สบ.ทบ. [6 30

49 ส.อ. เรืองวิทย์ วงศ์ฝ้ัน รร.สบ.สบ.ทบ. [6 35

50 จ.ส.อ. ม่ันศิล แตงริด รร.สบ.สบ.ทบ. [6 35

51 จ.ส.อ. สมชำย วชิรวรรณำภำส รร.สบ.สบ.ทบ. [6 37

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ ศม.

1 จ.ส.อ. ปิติรัตน์ ฐิตะปัญญำ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 39

2 จ.ส.อ. พิชัย มำดี รร.สบ.สบ.ทบ. [7 40

3 จ.ส.อ. เฉลิมพล ครุสำตะ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 37

4 จ.ส.อ. ฉัตรชัย สุมสุขเจริญ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 44

5 จ.ส.อ. จีระฐี จิตรหำญ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 39

6 จ.ส.อ. วศิน เรืองศรี รร.สบ.สบ.ทบ. [6 31



7 จ.ส.อ. ธัชชกร มหัทธนขจร รร.สบ.สบ.ทบ. [7 45

8 จ.ส.อ. โกสินทร์ จันทเลิศ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 50

9 จ.ส.อ. ทศพล อ้นประดิษฐ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 48

10 จ.ส.อ. ศุภโชติ งอกสี รร.สบ.สบ.ทบ. [7 43

11 จ.ส.อ. ประสพชัย โตสมบัติ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 54

12 จ.ส.อ. ธีรพงษ์ ศรีจันทวงษ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 48

13 จ.ส.อ. บุญช่วย เสียงเย็น รร.สบ.สบ.ทบ. [7 37

14 จ.ส.อ. ปัญจะ เปียน่วม รร.สบ.สบ.ทบ. [6 34

15 จ.ส.อ. ประหยัด วันนู รร.สบ.สบ.ทบ. [7 49

16 จ.ส.อ. เจนรบ ผลจันทร์ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 43

17 จ.ส.อ. ปรัตถกร โพนขันธ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 35

18 จ.ส.อ. ด ำเนิน หน่อค ำหล้ำ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 46

19 จ.ส.อ. ชนุตร์ อุ่นอบ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 47

20 จ.ส.อ. สุริยพงษ์ ธิวะโต รร.สบ.สบ.ทบ. [7 35

21 จ.ส.อ. วรุท นิระปะกะ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 43

22 จ.ส.อ. สุชำติ ศรีเมือง รร.สบ.สบ.ทบ. [7 29

23 จ.ส.อ. เกรียงศักด์ิ ก้อนทรัพย์ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 36

24 จ.ส.อ. ด ำรงค์รัตน์ ทองนพ ศม.[7 41

25 จ.ส.อ. พิเชษฐ์ ทองมนต์ ศม.[7 57

26 จ.ส.อ. ศรำวุฒิ มีสีดำ ศม.[7 39

27 จ.ส.อ. ณัฐกิตต์ิ อุตมะ ศม.[7 51

28 จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ หินแก้ว ศม.[7 56

29 จ.ส.อ. กฤตำนน อยู่เจริญ ศม.[7 39

30 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ เขียวรัมย์ ศม.[7 47

31 จ.ส.อ. จตุพล ปัญญำศรี ศม.[7 45

32 จ.ส.อ. ภำคิน แสงนิล ศม.[7 40

33 จ.ส.อ. มนัฐวุฒิ วงศ์เพ็ญ ศม.[7 49

34 จ.ส.อ. สกนธ์ งำมสมชล ศม.[7 37

35 จ.ส.อ. ธันวำ ถอยวิลัย ศม.[7 34



12/9/2561

1 จ.ส.อ. วุฒิชัย ธำรำรักษ์ พล.ร.2 รอ.[9 57

2 จ.ส.อ. ด ำรงพล กล่ ำเจริญ พล.ร.2 รอ.[9 39

3 จ.ส.อ. วรวุทธ์ิ ศรีบุตตะ พล.ร.2 รอ.[9 56

4 จ.ส.อ. ชัยยุทธ ก้ำนก่ิง พล.ร.2 รอ.[9 46

5 จ.ส.อ. เอกชัย สำโพธ์ิ พล.ร.2 รอ.[9 54

6 จ.ส.อ. ฉลอง มูลพลำศัย พล.ร.2 รอ.[9 54

7 จ.ส.อ. สมปอง ช ำนำญจิตร ศม.[9 55

8 จ.ส.อ. พิทักษ์ โพธ์ิแท่น ศม.[9 44

9 จ.ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ สิทธิจันทร์เสน ศม.[9 36

10 จ.ส.อ. ค ำสี แก้วพรมภักดี ศม.[9 34

11 จ.ส.อ. วีระยุทธ แบส่ิว ศม.[9 33

12 จ.ส.อ. วิจิตร เนำวโรจน์ ศม.[9 50

13 จ.ส.อ. สุทธิศักด์ิ บูชำทิพย์ ศม.[9 35

14 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ อ ำนักขันธ์ ศม.[9 35

1 จ.ส.อ. ชำติชำย เศษวิสัย ศม.[10 42

2 จ.ส.อ. ส ำรำญ แก่นหล่ำ ศม.[10 51

3 จ.ส.อ. ปฏิวัติ คนชุม รร.สบ.ทบ.[10 40

4 จ.ส.อ. ปรัชญำ ชำญอนงค์สุข ศม.[10 47

5 จ.ส.อ. ยุทธนำ ครุฑบุญ ศม.[10 47

6 จ.ส.อ. วีระพงษ์ คงวงษำ พล.ร.2 รอ.[10 45

7 จ.ส.อ. ประยุทธ เตี ยเนตร พล.ร.2 รอ.[10 63

8 จ.ส.อ. ประเสริฐ เจ้ำสม ศม.[10 27

9 จ.ส.อ. ประกำศิต เรืองแสน รร.สบ.ทบ.[10 47

10 จ.ส.อ. ชำญชัย เหิมฉลำด พล.ร.2 รอ.[10 44

11 ส.อ. อธิกำร ศรีสุภะ รร.สบ.ทบ.[10 44

12 จ.ส.อ. ดรงค์ฤทธ์ิ ประเสริฐศักด์ิ รร.สบ.ทบ.[10 45

13 จ.ส.อ. รัฐพล มุกเสถียร มทบ.16[10 27

14 จ.ส.อ. ธนำคม แฉ่งใจ รร.สบ.ทบ.[10 50



15 จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ ศรีศิลำ ศม.[10 52

16 จ.ส.อ. จริญญำ ชุมมุง ศม.[10 49

17 จ.ส.อ. นิคม สนทยำ รร.สบ.ทบ.[10 43

18 จ.ส.อ. เพียร เลิศนำ ศม.[10 49

19 จ.ส.อ. บุญสูง กุมภำว์ ศม.[10 47

20 จ.ส.อ. พุทธชำติ เพชรงำม ศม.[10 41

21 จ.ส.อ. วชิรพันธ์ุ พรหมพลุ้ย พล.ร.2 รอ.[10 35

22 จ.ส.อ. โกสินทร์ ป้อมนำค รร.สบ.ทบ.[10 34

23 จ.ส.อ. กฤษณ์ ฉิมพลี ศม.[10 39

24 จ.ส.อ. ประวิทย์ พรหมจันทร์ ศม.[10 37

25 จ.ส.อ. นัฐพงค์ อุดำนนท์ รร.สบ.ทบ.[10 49

26 จ.ส.อ. ประกอบ สุดหล้ำ ศม.[10 50

27 จ.ส.อ. วชิรศักด์ิ ยอดประเสริฐสุด รร.สบ.ทบ.[10 37

28 จ.ส.อ. พิโชติ ไชยเนตร รร.สบ.ทบ.[10 46

29 จ.ส.อ. ชโลธร ก้ำนเพ็ชร พล.ร.2 รอ.[10 32

30 จ.ส.อ. ไสว บุญค ำพำ รร.สบ.ทบ.[10 36

31 จ.ส.อ. อดิศร เต่ำมี ศม.[10 42

32 จ.ส.อ. สุริยันต์ อุตธัง ศม.[10 49

33 จ.ส.อ. จรูญ วิเศษ พล.ร.2 รอ.[10 45

34 จ.ส.อ. ไชยวัฒน์ ถูกจิตต์ พล.ร.2 รอ.[10 60

35 จ.ส.อ. สนม สมัครสมำน พล.ร.2 รอ.[10 60

36 จ.ส.อ. สุริยำ ศรีนำรำ พล.ร.2 รอ.[10 48

37 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ เหิงขุนทด พล.ร.2 รอ.[10 60

38 จ.ส.อ. สุริยำ ขันซ้ำย พล.ร.2 รอ.[10 64

39 จ.ส.อ. ทวีลำภ พรประเสริฐ พล.ร.2 รอ.[10 45

40 จ.ส.อ. สันติสุข เสมประเสริฐ พล.ร.2 รอ.[10 47

41 จ.ส.อ. วินัย บุตรศรี รร.สบ.ทบ.[10 27

42 จ.ส.อ. อัสกร อัศวสันติ นสศ.[10 49

1 จ.ส.อ. เอกพล ลินลำด ศม.[11 40



2 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ ยศรุ่งเรือง ศม.[11 32

3 จ.ส.อ. คมสันต์ แสงจินดำ ศม.[11 49

4 จ.ส.อ. สุชำนนท์ เชื อสอน ศม.[11 47

5 จ.ส.อ. รงค์ระวี สิทธิเสนำ ศม.[11 57

6 จ.ส.อ. วชิรวิชย์ มิตรสูงเนิน ศม.[11 48

7 จ.ส.อ. ชนะพันธ์ ศำลำงำม ศม.[11 55

8 จ.ส.อ. วีระยุทธ สัตบุตร ศม.[11 36

9 จ.ส.อ. ณัฐกรณ์ ศรีม่วง ศม.[11 48

10 จ.ส.อ. ทิวำ วงษ์พล ศม.[11 38

11 จ.ส.อ. นคร ชุมสิงห์ ศม.[11 46

12 จ.ส.อ. มนูรัตน์ รัตนกูล ศม.[11 52

13 จ.ส.อ. ประเสริฐ ผิวบำง พล.ร.2 รอ.[11 57

14 จ.ส.อ. สมหมำย อ่อนศรี พล.ร.2 รอ.[11 44

15 จ.ส.อ. เสนำะ ปำนนุ้ย พล.ร.2 รอ.[11 22

16 จ.ส.อ. สมทรง วงษ์นิกร พล.ร.2 รอ.[11 40

17 จ.ส.อ. สมิง เทพทอง พล.ร.2 รอ.[11 29

18 จ.ส.อ. สมชำย ดวงจันทร์ พล.ร.2 รอ.[11 41

19 จ.ส.อ. คำรม ชัยปัญญำ รร.สบ.ทบ.[11 46

20 จ.ส.อ. รัชชุวงศ์ วงศ์ชัย รร.สบ.ทบ.[11 53

21 จ.ส.อ. วิทยำธรณ์ อุ่นเรือง พล.ร.2 รอ.[11 48

22 จ.ส.อ. สุรเชษฐ นำรำกำญจนกุล พล.ร.2 รอ.[11 48

23 จ.ส.อ. สุนันท์ แสนหำร พล.ร.2 รอ.[11 30

24 ส.อ. ปริวิทย์ งำมประสิทธ์ิ มทบ.19[11 31

25 ส.อ. ศรวิชิต ชนะบุญ มทบ.19[11 29

1 จ.ส.อ. สำครินทร์ กันเน่ือง พล.ร.2 รอ.[12 45

2 จ.ส.อ. เกรียงไกร วุฒิเสน พล.ร.2 รอ.[12 50

3 จ.ส.อ. เชำวลิตร เนตรสุวรรณ พล.ร.2 รอ.[12 42

4 จ.ส.อ. ขวัญนคร เสำทองหลำง พล.ร.2 รอ.[12 43

5 จ.ส.อ. มำนพ ถึงอินทร์ พล.ร.2 รอ.[12 53

6 จ.ส.อ. ไพรัช ป่ินเกตุ พล.ร.2 รอ.[12 51



7 จ.ส.อ. สนอง โสโพ พล.ร.2 รอ.[12 53

8 จ.ส.อ. ประจวบ บุญจุฬำ พล.ร.2 รอ.[12 40

9 จ.ส.อ. วิรัตน์ สุทธิประภำ พล.ร.2 รอ.[12 41

10 จ.ส.อ. สุรพล แสงค ำ พล.ร.2 รอ.[12 41

11 จ.ส.อ. บันลูน แช่มช้อย พล.ร.2 รอ.[12 43

12 จ.ส.อ. ทรงวุฒิ สุขวิเศษ พล.ร.2 รอ.[12 42

13 จ.ส.อ. สมใจ รำชกรม พล.ร.2 รอ.[12 40

14 จ.ส.อ. สุวัฒน์ ดีล  ำ พล.ร.2 รอ.[12 47

15 จ.ส.อ. วิรัตน์ บ ำรุงวัตร พล.ร.2 รอ.[12 37

16 จ.ส.อ. ไพรรัตน์ รุ่งแจ้ง พล.ร.2 รอ.[12 40

17 จ.ส.อ. ปภพภณ แพงมำก พล.ร.2 รอ.[12 56

18 จ.ส.อ. ธนู ค ำประเสริฐิ พล.ร.2 รอ.[12 46

19 จ.ส.อ. ณรงค์ ภูมิประมำณ พล.ร.2 รอ.[12 55

20 จ.ส.อ. อดิเรก แขกระจ่ำง พล.ร.2 รอ.[12 27

13/09/2561

1 จ.ส.อ. สมร แซกรัมย์  มทบ.18[13 69

2 จ.ส.อ. ประกิต  วงษ์มอญ มทบ.18[13 37

3 จ.ส.อ. บุญเชิด ศรีสุวรรณ์ ศม.[13 54

4 จ.ส.อ. สุวรรณ สุขก ำเนิด ศม.[13 39

5 จ.ส.อ. โยธิน ไทยเขียว ศม.[13 55

6 จ.ส.อ. สมดุล บุญอินทร์ ศม.[13 34

7 จ.ส.อ. ประสิทธิชัย วงเจริญ ศม.[13 36

8 จ.ส.อ. วัลลภพ์ ลำธุลี ศม.[13 38

9 จ.ส.อ. อำคม วรรยะโส ศม.[13 49

10 จ.ส.อ. รัชชำนนท์ อินทร์สุข ศม.[13 36

11 จ.ส.อ. สมโภชน์ สำยเสมำ ศม.[13 54

12 จ.ส.อ. ถำวร สุขส ำรำญ ศม.[13 53

13 จ.ส.อ. สำมำรถ สรำญนำค ศม.[13 54

14 จ.ส.อ. ประพนธ์ ปำนวงษ์ ศม.[13 39



15 จ.ส.อ. พรพงษ์ พอกประโคน ศม.[13 47

16 จ.ส.อ. สรำวุธ ก ำไลทอง ศม.[13 61

17 จ.ส.อ. เสรี งำมเสง่ียม ศม.[13 31

18 จ.ส.อ. สมบุญ ถนอมสวย ศม.[13 31

19 จ.ส.อ. สมัคร เชื อสกล ศม.[13 43

20 จ.ส.อ. ไวเลิศ อำษำกิจ ศม.[13 48

21 จ.ส.อ. ฐปกรณ์ ปำนเพชร์ ศม.[13 45

22 จ.ส.อ. โสภำ ค ำเสียง ศม.[13 39

23 จ.ส.อ. นิพนธ์ ค ำผ่ึง ศม.[13 40

24 จ.ส.อ. ธเนตร์ สุรัตตัน พล.ร.2 รอ.[13 30

25 จ.ส.อ. บัญชำ ซ่ือสัตย์คมสัน พล.ร.2 รอ.[13 66

26 จ.ส.อ. รณกร นงค์สันเทียะ พล.ร.2 รอ.[13 73

27 จ.ส.อ. สมบูรณ์ เตชะนันท์ พล.ร.2 รอ.[13 49

28 จ.ส.อ. พลชิต ปรำณีตพลกรัง พล.ร.2 รอ.[13 55

29 จ.ส.อ. อำนนท์ พิกุลแก้ว พล.ร.2 รอ.[13 57

30 จ.ส.อ. ไพโรจน์ อัมระปำล พล.ร.2 รอ.[13 50

31 จ.ส.อ. ธนกร มำตำปิตุพรหม พล.ร.2 รอ.[13 37

32 จ.ส.อ. ปรำโมทย์ งำมเย็น พล.ร.2 รอ.[13 32

33 จ.ส.อ. เทิดศักด์ิ สีกำ พล.ร.2 รอ.[13 37

34 จ.ส.อ. สุวัฒน์ พรมมี พล.ร.2 รอ.[13 59

35 จ.ส.อ. ไกรวิทย์ ศิริรัตน์ พล.ร.2 รอ.[13 46

36 จ.ส.อ. นพพร เยือกเย็น พล.ร.2 รอ.[13 60

37 จ.ส.อ. ปรีชำ สิทธิพล พล.ร.2 รอ.[13 65

38 จ.ส.อ. สมชำย คงล  ำเลิศ พล.ร.2 รอ.[13 29

39 จ.ส.อ. ชิตชัย ลี ม่ิงสวัสด์ิ พล.ร.2 รอ.[13 37

40 จ.ส.อ. เอกเมธี ดีแก่ พล.ร.2 รอ.[13 52

41 จ.ส.อ. พลำดอน ศรีสมัย พล.ร.2 รอ.[13 39

42 จ.ส.อ. สัมฤทธ์ิ ค ำยศ พล.ร.2 รอ.[13 41

43 จ.ส.อ. สุทธิโชค ธิติลักษณ์ พล.ร.2 รอ.[13 48

44 จ.ส.อ. อดิเรก ทองกัน ศม.[13 31



45 จ.ส.อ. พนม เฉลิมกลำง ศม.[13 50

46 จ.ส.อ. นพพร พหรมงำม มทบ.14[13 42

47 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ น่ิมนวล ศม.[13 40

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ พล.ร.2 รอ.

1 จ.ส.อ. อ ำนวย พืชภูมิ พล.ร.2 รอ.[14 55

2 จ.ส.อ. สมชำย เด็ดตะขบ ศม.[14 35

3 จ.ส.อ. ประยุทธ บุญใส ศม.[14 71

4 จ.ส.อ. ประจักร สร้อยจิตร ศม.[14 59

5 จ.ส.อ. อนนท์รัตน์ พวงสวัสด์ิ ศม.[14 49

6 จ.ส.อ. ศรัณย์ ทรัพย์ศิริกุล ศม.[14 58

7 จ.ส.อ. ณัฐนัย ยำนะสำร ศม.[14 47

8 จ.ส.อ. เฉลียว พิมพ์ตะคลอง ศม.[14 57

9 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ พิณโย ศม.[14 42

10 จ.ส.อ. ลิขิต ศรีทอง ศม.[14 69

11 จ.ส.อ. ฐกฤต มีประดิษฐ ศม.[14 70

12 จ.ส.อ. อำชวิน ขวำไทย ศม.[14 47

13 จ.ส.อ. ปัญญำ นำคนิยม ศม.[14 69

14 จ.ส.อ. มนตรี ดอนเตำเหล็ก ศม.[14 56

15 จ.ส.อ. สุเทพ มะยมหิน ศม.[14 52

16 จ.ส.อ. วันชัย สีผึ ง ศม.[14 65

17 จ.ส.อ. สำยันต์ บำงปำ ศม.[14 59

18 จ.ส.อ. พูนอนันต์ ค ำมูล ศม.[14 58

19 จ.ส.อ. สมบัติ พวงไธสง ศม.[14 77

20 จ.ส.อ. วิเชียร ค ำแสน ศม.[14 43

21 จ.ส.อ. ไชโย ศรีสด ศม.[14 54

22 จ.ส.อ. อมรเทพ ค ำเลิศ ศม.[14 57

23 จ.ส.อ. หลักทรัพย์ อุ่นเรือน ศม.[14 38

24 จ.ส.อ. สกุล เจนรอบ ศม.[14 52

25 จ.ส.อ. พรชัย ตุ้มค ำ ศม.[14 60



26 จ.ส.อ. ทนงชัย เชื อพันธ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 45

27 จ.ส.อ. ชรินทร์ สิงห์ศรี รร.สบ.สบ.ทบ. [14 42

28 จ.ส.อ. นพสิทธ์ิ โชติสุริยกญจน์ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 36

29 จ.ส.อ. จักรพงษ์ พิทักษ์สงค์ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 51

30 จ.ส.อ. ศุภกร พันสถิตย์ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 55

31 จ.ส.อ. จีระพันธ์ มีลี รร.สบ.สบ.ทบ. [14 50

32 จ.ส.อ. ลิขิต พิมพ์ปรุ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 44

33 จ.ส.อ. วิสูตร คำมวัลย์ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 45

34 จ.ส.อ. กฤษฏำ สรวยศรีเมือง รร.สบ.สบ.ทบ. [14 42

35 จ.ส.อ. เชษฐพันธ์ ชีวประเสริฐ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 54

36 จ.ส.อ. ศรำวุธ พิมพ์เกษร รร.สบ.สบ.ทบ. [14 42

37 จ.ส.อ. วสันต์ หอมกระจำย รร.สบ.สบ.ทบ. [14 27

38 จ.ส.อ. ส ำอำง ใสสะอำด รร.สบ.สบ.ทบ. [14 42

39 จ.ส.อ. ทวิทย์ สนำมพรหม รร.สบ.สบ.ทบ. [14 46

40 จ.ส.อ. ประสพโชค ว่ำวภู่ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 42

41 จ.ส.อ. นิรุตติ ทองบุรี รร.สบ.สบ.ทบ. [14 49

42 จ.ส.อ. นพพล ชะเอม รร.สบ.สบ.ทบ. [14 38

43 จ.ส.อ. อรรถวุฒิ แหวนทองค ำ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 46

44 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ เพียรสิงห์ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 37

45 จ.ส.อ. เขม วรรณทวี รร.สบ.สบ.ทบ. [14 55

46 จ.ส.อ. ไชยวัฒน์ ฝอยจันทร์ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 43

47 จ.ส.อ. นรินทร์ รัตนเทพี รร.สบ.สบ.ทบ. [14 58

48 จ.ส.อ. ปรัชญำ มะลิวัลย์ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 32

49 จ.ส.อ. ปณต ไวคุณำ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 28

50 จ.ส.อ. บรรณวัจน์ วีระวัฒนวงศ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 44

51 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ พูลศรี พล.ร.2 รอ.[14 60

52 จ.ส.อ. สุนทร อุตตมะ พล.ร.2 รอ.[14 41

53 จ.ส.อ. เรวัติ เกื อกูล พล.ร.2 รอ.[14 43

54 จ.ส.อ. อิทธิพล เกิดเพ็ง พล.ร.2 รอ.[14 34

55 จ.ส.อ. ยุทธนำ อุนำนนท์ พล.ร.2 รอ.[14 66



56 จ.ส.อ. พันธ์เทพ หงษ์มัง พล.ร.2 รอ.[14 57

57 จ.ส.อ. อำคม ศรีจันทร์ พล.ร.2 รอ.[14 61

58 จ.ส.อ. ยอด ฉำกรัมย์ พล.ร.2 รอ.[14 55

59 จ.ส.อ. สมชำย ชนิดนอก พล.ร.2 รอ.[14 40

60 จ.ส.อ. วรวุฒิ อุเสนำ พล.ร.2 รอ.[14 57

61 จ.ส.อ. ศักด์ิดำ นิลนนท์ พล.ร.2 รอ.[14 64

62 จ.ส.อ. สมัย ชัยชำญรัมย์ พล.ร.2 รอ.[14 50

63 จ.ส.อ. อำคม สุขสุพล พล.ร.2 รอ.[14 62

64 จ.ส.อ. จักรี วรเกตุ พล.ร.2 รอ.[14 51

65 จ.ส.อ. วีระพล รักษำชำติ พล.ร.2 รอ.[14 67

66 จ.ส.อ. สิทธิพร ลีสีสุข พล.ร.2 รอ.[14 46

67 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ กัสโก พล.ร.2 รอ.[14 47

68 จ.ส.อ. รณกร คล้ำยสุบรรณ พล.ร.2 รอ.[14 50

69 จ.ส.อ. ไพฑูรณ์ ดอนเหลือม ศม.[14 29

70 จ.ส.อ. สมยศ ธรรมนำถสกุล พล.ร.2 รอ.[14 37

ผ่ำน 3 นำย ศูนย์สอบ ศม.

1 จ.ส.อ. สิทธิชัย อินทร์ถึก พล.ร.2 รอ.[15 43

2 จ.ส.อ. ศุภกำญน์ บ ำรุงสุข ศม.[15 48

3 จ.ส.อ. เชิดพิทักษ์ เครือผือ ศม.[15 70

4 จ.ส.อ. เฉลิมพล ใจตึก ศม.[15 53

5 จ.ส.อ. คธำ ภิลัยวรรณ ศม.[15 55

6 จ.ส.อ. อิศพงษ์ ยียำกุล ศม.[15 52

7 จ.ส.อ. ธีรพงศ์ ชำภักดี ศม.[15 51

8 จ.ส.อ. มงคล จันทะศรี ศม.[15 75

9 จ.ส.อ. จักรี สียำงนอก ศม.[15 69

10 จ.ส.อ. ศรำยุทธ สิงห์โคตร ศม.[15 65

11 จ.ส.อ. สุดดนัย เอ่ียมศศิธร ศม.[15 60

12 จ.ส.อ. สิทธิศุกร์ มุ่งเครือกลำง ศม.[15 33

13 จ.ส.อ. สมพงษ์ ม่วมกระโทก ศม.[15 63



14 จ.ส.อ. วิวัฒน์ พระจันทร์ตรำ ศม.[15 63

15 จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ มุมำน ศม.[15 61

16 จ.ส.อ. ศักรินทร์ เรือนทอง ศม.[15 64

17 จ.ส.อ. ปัญญำ อ ำผ่อง ศม.[15 57

18 จ.ส.อ. ดวงเด่น จ ำปำหอม ศม.[15 62

19 จ.ส.อ. บรรลุ นำกุมำ มทบ.27[15 31

20 จ.ส.อ. ชนุตร์ ลือดำรำ ศม.[15 71

21 จ.ส.อ. พำที พุทธมำลำ ศม.[15 44

22 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ ชัยพระอินทร์ ศม.[15 71

23 จ.ส.อ. ศุภชัย แน่นอุดร ศม.[15 50

24 จ.ส.อ. ไพรพิทักษ์ เหลำกลม พล.ร.2 รอ.[15 55

25 จ.ส.อ. คงกฤษ เทียบเพ็ชร พล.ร.2 รอ.[15 74

26 จ.ส.อ. ทวี ซุยรัมย์ พล.ร.2 รอ.[15 51

27 จ.ส.อ. วุฒิชัย ไผ่สมบูรณ์ พล.ร.2 รอ.[15 48

28 จ.ส.อ. ฉัตรมงคล ไวจ ำปำ พล.ร.2 รอ.[15 36

29 จ.ส.อ. เกษมสันต์ สมมุติ พล.ร.2 รอ.[15 54

30 จ.ส.อ. วัชรภัทร พนมศร พล.ร.2 รอ.[15 54

31 จ.ส.อ. ไพโรจน์ สีผักแว่น พล.ร.2 รอ.[15 58

ผ่ำน 5 นำย ศูนย์สอบ ศม.,พล.ร.2 รอ.

1 จ.ส.อ. ชัยชำญ เขียวรัมย์ นรด.[16 28

2 ส.อ. ศิวัตม์ จำรุวนำลัย ศม.[16 50

3 ส.อ. กรัณย์ จันทร์เพ็ง ศม.[16 37

14/09/2561

1 จ.ส.อ. ปิยรัตน์ อ่อนปำน รร.จปร.[17 29

2 จ.ส.อ. พิสิษฐ์ พรรณสมัย รร.จปร.[17 24

3 จ.ส.อ. สมใจ หนูไธสง ทภ.2[17 46

4 จ.ส.อ. เกษม มหำวงษ์ มทบ.18[17 52

5 ส.อ. รัชพงศ์ ค ำกระจำย มทบ.22[17 31



1 จ.ส.อ. คงเดช วิสำเทศ ทภ.2[18 44

2 จ.ส.อ. ธีรศักด์ิ แฝงพันธ์ ทภ.2[18 53

3 จ.ส.อ. เอกธนัช ดัดถุยำวัตร ทภ.2[18 53

4 จ.ส.อ. จ ำรูญ สุธิน ทภ.2[18 57

5 จ.ส.อ. วรชัย อึงขุนทด ทภ.2[18 45

6 จ.ส.อ. วิฑูรย์ รวมสันเทียะ ทภ.2[18 37

7 จ.ส.อ. รักศักด์ิ ซอหยอง ทภ.2[18 42

8 จ.ส.อ. ไพรัตน์ เพียรสูงเนิน ทภ.2[18 42

9 จ.ส.อ. เจษฎำ วำลสูงเนิน ทภ.2[18 44

10 จ.ส.อ. วิชำญ แจ้งข ำ ทภ.2[18 74

11 จ.ส.อ. ชำตรี โกยทรัพย์มำ ทภ.2[18 25

12 จ.ส.อ. วุฒิชัย วงศ์ค ำชำว มทบ.18[18 47

13 จ.ส.อ. มงคล สดกลำง ทภ.2[18 46

14 จ.ส.อ. เคน สมหมำย มทบ.18[18 38

15 จ.ส.อ. บรรเจิด พลตำล ทภ.2[18 36

16 จ.ส.อ. ศุภชัย โพธ์ิทอง มทบ.18[18 43

17 จ.ส.อ. เฉลิมพล อบเทศ ทภ.2[18 46

18 จ.ส.อ. พิปรำบ ชูแกล้ว มทบ.18[18 32

19 จ.ส.อ. พิเชฐ หนูหุ่น พล.ร.9[18 37

20 จ.ส.อ. สมบัติ กำรสูงเนิน ทภ.2[18 35

21 จ.ส.อ. อนุชิต โมฬี พล.ร.9[18 48

22 จ.ส.อ. นิรันดร์ เรืองดี พล.ร.9[18 28

23 จ.ส.อ. สยำม ทวีจิตร ทภ.2[18 29

24 จ.ส.อ. วรพจน์ ริ วแดง ทภ.2[18 37

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ ทภ.2

1 จ.ส.อ. โกวิท โอรสรัมย์ มทบ.29[19 36

2 ส.อ. เชิดชัย ค ำโฮง มทบ.23[19 47

3 จ.ส.อ. มนตรี คุณพิภำค ทภ.2[19 49



4 จ.ส.อ. ฐิติพงษ์ จงจอหอ ทภ.2[19 57

5 จ.ส.อ. ภูริชญ์ ริมสีม่วง ทภ.2[19 41

6 จ.ส.อ. สุรบถ ลำดขำมป้อม ทภ.2[19 50

7 จ.ส.อ. วัชรพล ชำพล ทภ.2[19 64

8 จ.ส.อ. สุรเดช คุ้มบุ่งคล้ำ ทภ.2[19 62

9 จ.ส.อ. สิทธิชัย ขอฟุ้งกลำง ทภ.2[19 31

10 จ.ส.อ. กิตติคุณ ส ำเภำนนท์ ทภ.2[19 74

11 จ.ส.อ. ด ำรงรักษ์ เรืองเดช ทภ.2[19 64

12 จ.ส.อ. บุญทอม นันทะเสนีย์ ทภ.2[19 53

13 จ.ส.อ. ณัฐพล ศิริสถิตย์ ทภ.2[19 74

14 จ.ส.อ. วุฒินันท์ จุลโสม ทภ.2[19 85

15 จ.ส.อ. ยุทธนำ จันทร์จ ำปำ ทภ.2[19 59

16 จ.ส.อ. สุพัฒน์ ขำวประภำ มทบ.24[19 50

17 จ.ส.อ. เชิดวิทย์ ค ำวันดี มทบ.24[19 70

18 จ.ส.อ. ธีรพงษ์ พุทธน มทบ.24[19 45

19 จ.ส.อ. ศุภำศัย ป้องทองหลำง ทภ.2[19 62

20 จ.ส.อ. รัชชำพงษ์ เหล่ำบุตรดี มทบ.22[19 48

21 จ.ส.อ. อัครวิทย์ จำรุพรรธน์กุล ศม.[19 38

22 จ.ส.อ. พิชิต ค ำตื อ ทภ.2[19 67

23 จ.ส.อ. จตุพร วรรณำ ศม.[19 48

24 จ.ส.อ. สุชำต ศรีหมำตร ศม.[19 48

25 จ.ส.อ. นิยม ยอดอินต๊ะ ศม.[19 38

26 จ.ส.อ. สุรพล วงษ์กฤษณ์ ศม.[19 58

27 จ.ส.อ. ช ำนำญ ม่วงป่ิน ศม.[19 56

28 จ.ส.อ. มนูญ ลำโพธ์ิ ศม.[19 57

29 จ.ส.อ. กิตติ ช่องศิริ ศม.[19 51

30 จ.ส.อ. อัฑฒเศรษฐ์ คันธะนู ศม.[19 45

31 จ.ส.อ. ชนะ วรศิริ ศม.[19 53

32 จ.ส.อ. ธงชัย สีบัว ศม.[19 50

33 จ.ส.อ. ปำนศักด์ิ สุขกล่ ำ ศม.[19 52



34 จ.ส.อ. ขวัญชัย ธนะสูตร มทบ.18[19 57

35 จ.ส.อ. สมพงษ์ เพชรนิล ศม.[19 46

36 จ.ส.อ. สมหมำย ไม่เส้ำ มทบ.18[19 42

37 จ.ส.อ. บัณดิษ หงษ์สูงเนิน ศม.[19 34

38 จ.ส.อ. ณรงค์ โลบุญ มทบ.22[19 48

39 จ.ส.อ. นรำวุฒิ แก้วศรีทอง มทบ.22[19 30

40 จ.ส.ท. ศรัญยู จันทร์ช่ืน มทบ.22[19 49

41 จ.ส.อ. ส ำรำญ ขะหงวน ศม.[19 33

42 จ.ส.อ. สมภพ ประดับเพชร มทบ.22[19 40

43 จ.ส.อ. ธีระ พิมพำ ศม.[19 41

44 จ.ส.อ. วุฒิพัทธ์ิ มหำทรัพย์ตระกูล ทภ.2[19 51

45 จ.ส.อ. ชัชพงษ์ บ่มกลำง ทภ.2[19 33

46 จ.ส.อ. อัศวิน วงศ์รำษฎร์ มทบ.22[19 35

47 จ.ส.ต. บุญรวม โลดำลี มทบ.22[19 33

48 จ.ส.อ. ประกอบ สินสุวรรณ ศม.[19 53

49 จ.ส.อ. ยงยุทธ์ ไลออน ศม.[19 59

50 จ.ส.อ. วิโรจน์ เชียรพิมำย ทภ.2[19 38

ผ่ำน 4 นำย ศูนย์สอบ ทภ.2, มทบ.24

1 จ.ส.อ. ชัชวำลย์ พรมกรรณ์ มทบ.23[20 57

2 จ.ส.อ. สรำวุธ สำมหมอ มทบ.23[20 35

3 จ.ส.อ. ปรีชำ ศรีดำว มทบ.18[20 33

4 จ.ส.อ. ชัชชัย คงจีน มทบ.18[20 44

5 จ.ส.อ. เสน่ห์ เสนำะบรรจง มทบ.23[20 27

6 จ.ส.อ. ภัทรพงษ์ วิลัยฤทธ์ิ มทบ.18[20 35

7 จ.ส.อ. เอกลักษณ์ ศิริเมือง มทบ.23[20 34

8 จ.ส.อ. นิรันดร์ ประไพพงษ์ มทบ.18[20 46

9 จ.ส.อ. นพพล ศรีค ำแดง มทบ.18[20 48

10 จ.ส.อ. สิทธิเดช ท้วมพุดซำ มทบ.18[20 38

11 จ.ส.อ. ศิริชัย จันทร์เรือง มทบ.18[20 33



12 จ.ส.อ. วิษนุ ภำคกล้ำ มทบ.18[20 30

13 จ.ส.อ. เลิศพงษ์ ชุมพล มทบ.23[20 53

14 จ.ส.อ. พุทธภิเษก พวงใบดี มทบ.18[20 49

15 จ.ส.อ. เฉลียว บุญสิทธ์ิ มทบ.18[20 34

16 จ.ส.อ. วรวุฒ พิมพ์โคตร มทบ.18[20 45

17 จ.ส.อ. เช่ียวชำญ เทียบฤทธ์ิ มทบ.18[20 30

18 จ.ส.อ. อิทธิเดช พงษ์บุญประเสริฐ มทบ.18[20 32

19 จ.ส.อ. จตุพล ขิบปะเม มทบ.23[20 54

20 จ.ส.อ. สุทธิศักด์ิ พิรักษำ ทภ.2[20 42

21 จ.ส.อ. ธีรศักด์ิ สินนอก ทภ.2[20 63

22 จ.ส.อ. สำตสินธ์ุ ดำบลำอ ำ มทบ.23[20 37

23 จ.ส.อ. ชวลิต ออแสงสุวรรณ ทภ.2[20 63

24 จ.ส.อ. พนม ขำวฉลำด ทภ.2[20 53

25 จ.ส.อ. อรรถพล พรมมิ ทภ.2[20 62

26 จ.ส.อ. พงษ์เทพ บริบูรณ์ ทภ.2[20 45

27 จ.ส.อ. กิตติ รัตนวงศ์ มทบ.23[20 44

28 จ.ส.อ. กิระติ ลมอ่อน มทบ.23[20 48

29 จ.ส.อ. บรรเลง ทำสะโก มทบ.23[20 34

30 จ.ส.อ. ฉลอง พิมพ์ตะคุ ทภ.2[20 43

31 จ.ส.อ. อุทิศ ประดับพันธ์ มทบ.23[20 56

32 จ.ส.อ. ธวัชชัย ปัญชำ มทบ.23[20 35

33 จ.ส.อ. สุริยะ เคยชัยภูมิ ทภ.2[20 39

34 จ.ส.อ. ปรีดำ ข ำขำว ศม.[20 43

35 จ.ส.อ. ศิริยศ บัวกลิ ง ศม.[20 52

36 จ.ส.อ. ปิยะ ทรงภูมิ ศม.[20 59

37 จ.ส.อ. อัศวิน นุตเวช ศม.[20 78

38 จ.ส.อ. สุปัน กลำงเฉวียง ศม.[20 64

39 จ.ส.อ. ชัยพร เผ่ำสวัสด์ิ ศม.[20 55

40 จ.ส.อ. ศุภกำล มีสกุล ศม.[20 72

41 จ.ส.อ. สุพจน์ ประเสริฐสังข์ ทภ.2[20 37



42 จ.ส.อ. จิตกร วงฤทธ์ิ ศม.[20 73

43 จ.ส.อ. สุริยำ สมปัญญำ ศม.[20 71

44 จ.ส.อ. ธนันชัย ปทุมทอง ศม.[20 66

45 จ.ส.อ. ประเทือง สังวำลย์ ศม.[20 57

46 จ.ส.อ. รัตนพงษ์ ไชยไธสง ศม.[20 89

47 จ.ส.อ. สุทธิศักด์ิ ฉิมกูล ศม.[20 73

48 จ.ส.อ. สมพิษ บริบำล ศม.[20 77

49 จ.ส.อ. คชำรัตน์ เนียมรอด ศม.[20 89

50 จ.ส.อ. สำยันต์ ทองบุตร ศม.[20 33

51 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ผำนค ำ ศม.[20 56

52 จ.ส.อ. บัญชำ พลอำษำ ศม.[20 43

53 จ.ส.อ. สุรสิทธ์ิ ภัทรประภำพงษ์ ศม.[20 45

54 จ.ส.อ. วิษณุกร อรุณพำส ศม.[20 55

55 จ.ส.อ. สุริโย โง่นลุน ศม.[20 66

56 จ.ส.อ. นพดล กิมแนมบุญศิลป์ ศม.[20 20

57 จ.ส.อ. ฉลองเกียรติ ตรีชัยพันธ์ุ มทบ.24[20 76

58 จ.ส.อ. ธนกร สำยเสมำ มทบ.24[20 50

59 จ.ส.อ. อภิชัย จอมค ำสิงห์ มทบ.22[20 28

60 จ.ส.ต.สุรชำติ สีหะวงษ์ มทบ.22[20 42

61 จ.ส.อ. สวำท ผดุงเวียง พล.ร.9[20 54

62 จ.ส.อ. เลอศักด์ิ เหมือนเต็ม พล.ร.9[20 42

63 จ.ส.อ. อนิรุศ บุตรอ่ ำ พล.ร.9[20 43

64 จ.ส.อ. ศำนติชล เทศเพรำะผล มทบ.22[20 50

65 จ.ส.อ. สุเมธ กล้ำหำญ พล.ร.9[20 49

66 จ.ส.อ. สุรชัย ศรีหินกอง พล.ร.9[20 40

67 จ.ส.อ. สมภพ พูลแก้ว มทบ.22[20 54

68 จ.ส.อ. วีระศักด์ิ จันทนำ มทบ.22[20 48

ผ่ำน 9 นำย ศูนย์สอบ ศม., มทบ.24

17/09/2561



1 จ.ส.อ. สหวัฒน์ แม้นทิม พล.ร.9[21 41

2 จ.ส.อ. ประกอบ แก้วไพฑูรย์ พล.ร.9[21 44

3 จ.ส.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ นำดี พล.ร.9[21 72

4 จ.ส.อ. ชูวิทย์ ไวรักษ์ พล.ร.9[21 33

5 จ.ส.อ. กิตติพันธ์ ชุ่มประดิษฐ์ พล.ร.9[21 45

6 จ.ส.อ. เทวรำช มะลิวัลย์ พล.ร.9[21 41

7 จ.ส.อ. สิทธิพงษ์ ร่อนทอง พล.ร.9[21 43

8 จ.ส.อ. นัฐพล พิทักษ์ธำนี พล.ร.9[21 49

9 จ.ส.อ. ธนกฤต ทิพปภำศักด์ิ พล.ร.9[21 53

10 จ.ส.อ. ชัยกฤต ภูหม่ืน พล.ร.9[21 40

11 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ วิละตำ พล.ร.9[21 54

12 จ.ส.อ. มีชัย โมระกำนต์ พล.ร.9[21 36

13 จ.ส.อ. สุเมธ รัตนกุล พล.ร.9[21 46

14 จ.ส.อ. พนัส สมตัว พล.ร.9[21 48

15 จ.ส.อ. บัญญัติ ใคร่ครวญ พล.ร.9[21 53

16 จ.ส.อ. ยศดนัย ศรีอนันต์ พล.ร.9[21 44

17 จ.ส.อ. ประมวล ตรัสศรี พล.ร.9[21 43

18 จ.ส.อ. สิทธิพล จิตรย่ังยืน พล.ร.9[21 58

19 จ.ส.อ. ณฐกร ศรีเดช ศม.[21 42

20 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ คงสมแสวง ศม.[21 36

21 จ.ส.อ. สมคิด ปันค ำ พล.ร.9[21 42

22 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ทองเติม ศม.[21 40

23 จ.ส.อ. สุพัฒน์ เหล่ำเขตกิจ ศม.[21 36

24 จ.ส.อ. เกียรติ สวนนุ่ม ศม.[21 34

25 จ.ส.อ. วินัย คุ้มชำติ ศม.[21 55

26 จ.ส.อ. วิเชียร วงษ์สีดำ ศม.[21 35

27 จ.ส.อ. ธ ำรงศักด์ิ ตั งชัยชนะ ศม.[21 50

28 จ.ส.อ. บุญลักษณ์ ธีระโพธ์ิ ศม.[21 38

29 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ สวนแก้ว ศม.[21 48

30 จ.ส.อ. เดชชัย จันทร์ข ำ ศม.[21 45



31 จ.ส.อ. สมบูรณ์ ชุมแวงวำปี ศม.[21 38

32 จ.ส.อ. สรพงษ์ ลำภโชค มทบ.23[21 41

33 จ.ส.อ. ค ำพันธ์ รำชสีเมือง มทบ.23[21 47

34 จ.ส.อ. ฤทธิรณ พำหะนิชย์ มทบ.23[21 46

35 จ.ส.อ. อุดร ศรีบุญนำค มทบ.23[21 44

36 จ.ส.อ. ปรีชำ บุตรโคตร มทบ.23[21 37

37 จ.ส.อ. อภิวัฒน์ จ ำนงค์นิจ มทบ.23[21 47

38 จ.ส.อ. สุชำติ พรมสำ มทบ.23[21 33

39 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ จันทร์ศรี มทบ.23[21 44

40 จ.ส.อ. จักรพันธ์ เทียนทองดี มทบ.18[21 55

41 จ.ส.อ. นที เปรมใจช่ืน มทบ.18[21 34

42 จ.ส.อ. สุนทร อิทธิ มทบ.18[21 52

43 จ.ส.อ. วีระศักด์ิ ทรงหอม มทบ.23[21 35

44 จ.ส.อ. สถิต อมรพรหม มทบ.18[21 37

45 จ.ส.อ. มนตรี ศรีสำร มทบ.18[21 51

46 จ.ส.อ. เฉลิมเกียรติ สวนแก้ว มทบ.18[21 42

47 จ.ส.อ. โสภณ อะภักดี มทบ.18[21 42

48 จ.ส.อ. ศักด์ิชัย พินไธสง มทบ.18[21 37

49 จ.ส.อ. อำนนต์ กล่ินหอม มทบ.18[21 43

50 จ.ส.อ. สิทธิพงษ์ ทุมแก้ว มทบ.18[21 42

51 จ.ส.อ. ช ำนำญ เข็มทอง มทบ.18[21 35

52 จ.ส.อ. เอก ทิพชัย มทบ.18[21 37

53 จ.ส.อ. พนัส กรรณเกตุ มทบ.18[21 20

54 จ.ส.อ. อุดม ฉิมนอก มทบ.18[21 39

55 จ.ส.อ. วีรณัฐ สุริพล มทบ.18[21 44

56 จ.ส.อ. สุพร ทวีกุล มทบ.18[21 31

57 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ เกษทองมำ มทบ.18[21 36

58 จ.ส.อ. มำนัส สนสุขชำติ มทบ.18[21 42

59 จ.ส.อ. สมพงษ์ เหล่ำเร่ง มทบ.18[21 34

60 จ.ส.อ. ก้องเกียรติ สวัสด์ิส ำรำญ มทบ.23[21 43



61 จ.ส.อ. เตชลักษณ์ สุขศรี มทบ.23[21 37

62 จ.ส.อ. นรินทร์ รำชมณี มทบ.23[21 49

63 จ.ส.อ. เดช ทองวร มทบ.23[21 67

64 จ.ส.อ. สมคิด นิลเขต มทบ.18[21 37

65 จ.ส.อ. นิรันดร์ ค ำภักดี มทบ.23[21 49

66 จ.ส.อ. อเนก พรประเสริฐ มทบ.23[21 61

67 จ.ส.อ. อภินันท์ พัสดร มทบ.23[21 53

68 จ.ส.อ. โอภำส ปิดตำมำตำ มทบ.23[21 34

69 จ.ส.อ. ไตรภูมิ นำวัลย์ มทบ.23[21 50

70 จ.ส.อ. ปัญญำ โพธิช ำนำญ มทบ.23[21 18

71 จ.ส.อ. ถำวร วงศ์ขันธ์ พล.ร.9[21 39

72 จ.ส.อ. คฑำเพ็ชร เรณูรส พล.พัฒนำ 2[21 37

73 จ.ส.อ. สุวัชชัย บุญปลูก พล.พัฒนำ 2[21 27

74 จ.ส.อ. ธีรศักด์ิ ไขพันดุง พล.พัฒนำ 2[21 38

75 จ.ส.อ. นิรันดร์ กวดนอก ศม.[21 49

76 จ.ส.อ. สำมำรถ รักชำติย่ิงชีพ พล.พัฒนำ 2[21 28

77 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ นำมแสง มทบ.23[21 26

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ พล.ร.9

1 จ.ส.อ. วัชรำ นนทะค ำจันทร์ มทบ.18[22 34

2 จ.ส.อ. มนู แก้วนิล มทบ.18[22 48

3 จ.ส.อ. ประยงค์ ศรีทำหำญ มทบ.18[22 42

4 จ.ส.อ. ปิยะ ขยันกิจ มทบ.18[22 44

5 จ.ส.อ. ก ำพลศักด์ิ จันทร์โคตร มทบ.18[22 62

6 จ.ส.อ. ชุมพล บุญประเสริฐ มทบ.18[22 44

7 จ.ส.อ. จิรำศักด์ิ คนหำญ มทบ.18[22 50

8 จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ สำลีผล มทบ.18[22 53

9 จ.ส.อ. ส ำรวม สำรผล มทบ.18[22 42

10 จ.ส.อ. ณรงค์ มีหิรัญ มทบ.18[22 69

11 จ.ส.อ. ปรีชำพล โอรสรัมย์ มทบ.18[22 36



12 จ.ส.อ. อิสระ อ่วมปำน มทบ.18[22 41

13 จ.ส.อ. อุดร บุระขจร มทบ.18[22 31

14 จ.ส.อ. สมศักด์ิ บุบผำ มทบ.18[22 38

15 จ.ส.อ. พงษ์เทพ บุตรวงษ์ มทบ.18[22 38

16 จ.ส.อ. ชำตรี บริสุทธ์ิ มทบ.18[22 57

17 จ.ส.อ. ไสว กุลลำ มทบ.18[22 34

18 จ.ส.อ. ภิรมย์ บัวนำค มทบ.18[22 45

19 จ.ส.อ. สุวิทย์ ค ำผำ มทบ.18[22 39

20 จ.ส.อ. ตระกูลเพ็ชร ศรีรงไชย มทบ.23[22 43

21 จ.ส.อ. เกรียงไกร โคตรโยธำ มทบ.23[22 47

22 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ โสภำรำษฎร์ มทบ.23[22 51

23 จ.ส.อ. คมสัน อันภักดี มทบ.23[22 45

24 จ.ส.อ. ประชำ สุดโต มทบ.23[22 45

25 จ.ส.อ. ญำโณทัย ดำสะอำด มทบ.23[22 47

26 จ.ส.อ. เกรียงศักด์ิ โทเมือง มทบ.23[22 44

27 จ.ส.อ. ชัยชนะ นำมวงษำ มทบ.23[22 54

28 จ.ส.อ. ปริญญำ สิงห์เสนำ มทบ.23[22 38

29 จ.ส.อ. เอกพจน์ แดงอำจ มทบ.23[22 42

30 จ.ส.อ. สมบูรณ์ ตู้ทอง มทบ.23[22 39

31 จ.ส.อ. กิตติพล โฉมเฉลำ มทบ.23[22 34

32 จ.ส.อ. เฉลิมชัย โกมำรกุล ณ นคร ศม.[22 54

33 จ.ส.อ. วรวุฒิ วุฒิสำร มทบ.23[22 41

34 จ.ส.อ. เขมวัฒน์ ใจบุญ ศม.[22 62

35 จ.ส.อ. สันติชัย น้อยเจริญ ศม.[22 51

36 จ.ส.อ. ธนันตชัย พุฒพันธ์ ศม.[22 52

37 จ.ส.อ. สิทธิพร น้อยนวล ศม.[22 44

38 จ.ส.อ. สุภำพ อดทน ศม.[22 44

39 จ.ส.อ. สมพร วงสอน ศม.[22 31

40 จ.ส.อ. ยงยศ ชูผอบ ศม.[22 41

41 จ.ส.อ. ชรำวุฒิ โกมลรัตน์ ศม.[22 38



42 ส.อ. วัชระกร สุระมณี พล.ร.6[22 -

43 จ.ส.อ. รุ่งอรุณ บุญประเสริฐ ศม.[22 37

44 จ.ส.อ. ค ำดี โคตมิตร ศม.[22 39

45 จ.ส.อ. พิโชค ด้วงฉุน พล.ร.4[22 35

46 จ.ส.อ. ดอกรัก ค ำโคตรสุน พล.ร.4[22 40

47 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ แก้ววิเชียร ศม.[22 42

48 จ.ส.อ. บันดูล ทองเทพ ศม.[22 49

49 จ.ส.อ. สุพรรณ์ บุตรสำร ศม.[22 49

50 จ.ส.อ. เริงณรงค์ ประทุมเวียง พล.ร.6[22 36

51 จ.ส.อ. กิติพงษ์ ค ำริน พล.ร.9[22 47

52 จ.ส.อ. ปิยะชำติ ชูรัตน์ พล.ร.9[22 50

53 จ.ส.อ. ศักด์ินรินทร์ แก้วพรม พล.ร.9[22 44

54 จ.ส.อ. เอกรำช ดวงเนตร พล.ร.9[22 50

55 จ.ส.อ. วัฒนำ อำจหำญ พล.ร.9[22 52

56 จ.ส.อ. ขจรศักด์ิ ทองนุ่ม พล.ร.9[22 52

57 จ.ส.อ. ชวลิต ค ำพิชิต พล.ร.9[22 53

58 จ.ส.อ. ไชยำ ยอดออน พล.ร.9[22 43

59 จ.ส.อ. ศรำวุฒิ เปรียบสม พล.ร.9[22 56

60 จ.ส.อ. สำมำรถ เสำร์ประโคน พล.ร.9[22 39

61 จ.ส.อ. เจษฎำ ธนะรำช พล.ร.9[22 44

62 จ.ส.อ. ชูวิทย์ ธรรมศิริ พล.ร.9[22 42

63 จ.ส.อ. อนุรักษ์ อิสระบุตร พล.ร.9[22 64

64 จ.ส.อ. ธัญญ์โชคไชย วิรุฬห์สิน พล.ร.9[22 48

65 จ.ส.อ. เกริกชัย ธำตุชัย พล.ร.9[22 55

66 จ.ส.อ. พิษณุ ลินลำ พล.ร.9[22 46

67 จ.ส.อ. ณรงค์ ทองปด พล.ร.9[22 37

68 จ.ส.อ. อติชำติ สีหะวงค์ พล.ร.6[22 38

69 จ.ส.อ. ชัชวิทย์ อัปมะเย มทบ.23[22 55

70 จ.ส.อ. บรรหำญ พุทธจักร์ พล.ร.6[22 74

71 ส.อ. สุธรรม วงศ์สุเพ็ง พล.ร.6[21 -



72 จ.ส.อ. เอกชัย พำนทอง ศม.[22 44

73 จ.ส.อ. สิทธิพร สุชำตะประคัลภ์ ศม.[22 49

74 จ.ส.อ. ทวีวัฒน์ แฝงสมศรี พล.ร.6[22 44

75 จ.ส.อ. สมชำย ชมเชย พล.ร.6[22 55

76 จ.ส.อ. ไกรฤทธ์ิ ขันธะเกษ พล.ร.6[22 45

77 จ.ส.อ. ชุมพล วงศ์นิล พล.ร.6[22 39

78 ส.อ. สุทิน ธงสิบเก้ำ พล.ร.4[22 -

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ พล.ร. 6

1 จ.ส.อ. เอกชัย สมคิด มทบ.18[23 56

2 จ.ส.อ. เดชำ ด้วงทอง มทบ.18[23 42

3 จ.ส.อ. วศิน ดำศรี มทบ.18[23 54

4 จ.ส.อ. ภำณุวัฒน์ เวชกิจ มทบ.18[23 55

5 จ.ส.อ. กฤษณะ เจริญสลุง มทบ.18[23 40

6 จ.ส.อ. พจน์ ทันที มทบ.18[23 46

7 จ.ส.อ. พนำ ก้ำนเหลือง มทบ.18[23 40

8 จ.ส.อ. สุธี หอมเลิศ มทบ.18[23 42

9 จ.ส.อ. รับเสด็จ บุญมำวัฒน์ มทบ.18[23 33

10 จ.ส.อ. ประเสริฐ สุทธหลวง มทบ.38[23 44

11 จ.ส.อ. สุรพงษ์ ฝีปำกเพรำะ มทบ.38[23 48

12 จ.ส.อ. อภิสิทธ์ิ มีแวว มทบ.23[23 48

13 จ.ส.อ. วิชำญ กุสดิษฐ มทบ.18[23 55

14 จ.ส.อ. ธนกร จินำพร มทบ.18[23 39

15 จ.ส.อ. พงษ์พันธ์ อินทิพย์ มทบ.38[23 33

16 จ.ส.อ. วิชำญ ป้ำยนอก มทบ.18[23 58

17 จ.ส.อ. เสิม สิงห์โท มทบ.18[23 39

18 จ.ส.อ. กิตติชัย กล้ำเกิด มทบ.23[23 67

19 จ.ส.อ. อินทรีย์ ขำวทอง มทบ.18[23 41

20 จ.ส.อ. คมสันต์ อุดมไชย มทบ.23[23 38

21 จ.ส.อ. สรำวุธ กำรปลูก มทบ.23[23 77



22 จ.ส.อ. อนุรักษ์ กรรษำ มทบ.23[23 51

23 จ.ส.อ. ชินวัตร เวชพิทักษ์ มทบ.23[23 48

24 จ.ส.อ. สัญชัย สำยลุน มทบ.23[23 43

25 จ.ส.อ. บัญญัติ สร้อยสูงเนิน มทบ.18[23 58

26 จ.ส.อ. วสันต์ นำคำธร มทบ.23[23 39

27 จ.ส.อ. ประมำณ พลไธสง มทบ.18[23 52

28 จ.ส.อ. ยอด วงล ำไย มทบ.18[23 38

29 จ.ส.อ. มงคล รักษำพันธ์ุ มทบ.23[23 52

30 จ.ส.อ. เศรษพงษ์ อินอนันต์ พล.ร.9[23 52

31 จ.ส.อ. มนตรี วะลำศรี พล.ร.9[23 54

32 จ.ส.อ. เอกพล ภูส ำเภำ พล.ร.9[23 46

33 จ.ส.อ. เจษฎำ ตระกูลทำ พล.ร.9[23 49

34 จ.ส.อ. ทรงกลด กล่ินแตง พล.ร.9[23 36

35 จ.ส.อ. ไกรสร ดอนเจดีย์ พล.ร.9[23 53

36 จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ เครือวัลย์ พล.ร.9[23 45

37 จ.ส.อ. เมธำวุฒิ คลังวิเชียร มทบ.35[23 33

38 จ.ส.อ. เจษฎำ บัวแก้ว มทบ.35[23 44

39 จ.ส.อ. นรำธิพงษ์ ดีอินทร์ มทบ.35[23 30

40 จ.ส.อ. ธีรยุทธ แสงคุณเมือง มทบ.23[23 38

41 จ.ส.อ. วัชระ จันทร์โน มทบ.35[23 53

42 จ.ส.อ. ทศพล หำญอำสำ มทบ.23[23 46

43 จ.ส.อ. กิตติพงษ์ อรุณเวชกุล ศม.[23 56

44 จ.ส.อ. ชวลิต สุน้อยพรม ศม.[23 35

45 จ.ส.อ. บัญชำ ก ำจำย ศม.[23 33

46 จ.ส.อ. เจริญ ออสพรพันธ์ ศม.[23 58

47 จ.ส.อ. ไกรสิงห์ ช่ำงทอง ศม.[23 45

48 จ.ส.อ. ธนู รักสมบัติ ศม.[21 27

49 จ.ส.อ. อติเทพ พวงระย้ำ ศม.[23 36

50 จ.ส.อ. สุทธิพงศ์ เฝือชัย ศม.[23 49

51 จ.ส.อ. อนุชำ รอตเสียงล  ำ ศม.[23 42



52 จ.ส.อ. สมชำย ศรีคุณ มทบ.23[23 34

53 จ.ส.อ. ธีระพันธ์ุ จวนเจริญ ศม.[23 35

54 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ โกยทรัพย์ ศม.[23 47

55 จ.ส.อ. ประชำ ทรงศรี ศม.[23 30

56 จ.ส.อ. สุวัฒน์ หุ้นไธสง ศม.[23 42

57 จ.ส.อ. อนุศักด์ิ ยศไกร ศม.[23 62

58 จ.ส.อ. ส ำรำญ ภูเด่นใส ศม.[23 41

59 จ.ส.อ. บุญชู ทองพูล ศม.[23 49

60 จ.ส.อ. สุริยำ พรมเสน ศม.[23 45

61 จ.ส.อ. อัศวิน อินโต พล.ร.9[23 41

62 จ.ส.อ. ณรงค์ พิลุน พล.ร.6[23 46

63 จ.ส.อ. สมพงษ์ วันศรีรัตน์ พล.ร.6[23 54

64 จ.ส.อ. จรูญศักด์ิ ขุนทอง พล.ร.6[23 42

65 จ.ส.อ. สินชัย สมศรี พล.ร.6[23 52

66 จ.ส.อ. ฐำนิกร ค ำพร พล.ร.6[23 47

67 จ.ส.อ. กิติพันธ์ วันเพ็ญ พล.ร.6[23 35

68 จ.ส.อ. หนิม จรัสแสง พล.ร.6[23 39

69 จ.ส.อ. คมคิด อนุไพรพฤกษ์ พล.ร.6[23 56

70 จ.ส.อ. นฤพงษ์ ไชยสีทำ พล.ร.6[23 41

71 จ.ส.อ. ฉลอง พิมพ์ตะคลอง พล.ร.6[23 45

72 จ.ส.อ. พลอย นนทะ พล.ร.6[23 45

73 จ.ส.อ. พิทักษ์ โยธำมำตย์ พล.ร.6[23 35

74 จ.ส.อ. เดวิทย์ พรมดวง พล.ร.6[23 34

75 จ.ส.อ. ดี นีลพันธ์ พล.ร.6[23 31

76 จ.ส.อ. ทศพร หิรัญวรรณ พล.ร.6[23 36

77 จ.ส.อ. สุวิทย์ โกษำเฉวียง มทบ.23[23 64

78 จ.ส.อ. เตียง นำเมือง พล.ร.6[23 43

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.23

1 จ.ส.อ. สุขุม โพธ์ิประสำท มทบ.18[24 42



2 จ.ส.อ. วิษณุ สำยประสม มทบ.18[24 44

3 จ.ส.อ. นุกูล ครองยุติ มทบ.18[24 65

4 จ.ส.อ. พีรวัฒน์ บุญเพ็ง มทบ.18[24 48

5 จ.ส.อ. กฤษฎำ ผำสุข มทบ.18[24 54

6 จ.ส.อ. มนัส พรดอนก่อ มทบ.18[24 64

7 จ.ส.อ. โยธิน ดวงปฏิ มทบ.18[24 68

8 จ.ส.อ. พูนธิศักด์ิ วำนนท์ มทบ.18[24 54

9 จ.ส.อ. ชุมพล วำรีสัย มทบ.18[24 65

10 จ.ส.อ. เอกชัย เชียงพฤกษ์ มทบ.18[24 29

11 จ.ส.อ. พสุธำ ถิรกัลปพฤกษ์ มทบ.18[24 53

12 จ.ส.อ. ณัฐธเนศ สิริสวัสดิกิจ มทบ.18[24 41

13 จ.ส.อ. ชนัฐชัย ชุ่มใจรักษ์ มทบ.18[24 41

14 จ.ส.อ. สมเกียรติ ศรอินทร์ มทบ.18[24 54

15 จ.ส.อ. อ ำพล ดงภูยำว มทบ.18[24 43

16 ส.อ. นุกูล สีหะวงษ์ มทบ.35[24 37

17 จ.ส.อ. อภิฉัตร รักบุญ มทบ.18[24 37

18 จ.ส.อ. ตะวัน ประพันธ์ทรัพย์ มทบ.18[24 51

19 จ.ส.อ. โกวิท พงษ์เทียน มทบ.18[24 50

20 จ.ส.อ. สุชำติ สุจริต มทบ.18[24 65

21 จ.ส.อ. ฐิติ ท้ำวนอก ศม.[24 69

22 จ.ส.อ. เทวรำช ไม้ประเสริฐ ศม.[24 48

23 จ.ส.อ. สุพัชน์ชัย เจริญลำภ ศม.[24 59

24 จ.ส.อ. วัชรำกร บุญเปร่ือง ศม.[24 44

25 จ.ส.อ. เอกลักษณ์ หวังสระกลำง ศม.[24 44

26 จ.ส.อ. ยงยุทธ์ ป่ินแก้ว ศม.[24 66

27 จ.ส.อ. นรำพงษ์ ฉิมนอก ศม.[24 44

28 จ.ส.อ. วรำกร เต็งอินทร์ ศม.[24 67

29 จ.ส.อ. กิตติ จิตร์ตรีฐิน ศม.[24 83

30 จ.ส.อ. วิเชียร จอดนอก ศม.[24 58

31 จ.ส.อ. คเณชะเดช ดวงจันทร์ค ำ ศม.[24 57



32 จ.ส.อ. โกวิทย์ สุทธิโสม ศม.[24 32

33 จ.ส.อ. ชัชวำล มณีวงษ์ ศม.[24 41

34 จ.ส.อ. ประภำษ แก้วชอุ่ม ศม.[24 56

35 จ.ส.อ. พิษณุ กุลทัศน์ ศม.[24 42

36 จ.ส.อ. นรินทร์ จันทร ศม.[24 74

37 จ.ส.อ. ทองมำ แพงค ำแดง ศม.[24 51

38 จ.ส.อ. ไตรรงค์ แสงงำม ศม.[24 34

39 จ.ส.อ. จิรำวัฒน์ ศิลป์ประกอบ พล.ร.6[24 38

40 จ.ส.อ. นพรัตน์ พิมพิลำ พล.ร.6[24 52

41 จ.ส.อ. พยุงศักด์ิ ทองบุรี พล.ร.6[24 92

42 จ.ส.อ. อลงกรณ์ ขันแก้ว พล.ร.6[24 51

43 จ.ส.อ. วัชรินทร์ แสนเกษม พล.ร.6[24 50

44 จ.ส.อ. วัชรพงษ์ ศรีขำว พล.ร.6[24 45

45 จ.ส.อ. สมศักด์ิ คดเกี ยว พล.ร.6[24 39

46 จ.ส.อ. ณรงค์เดช ธรรมรงค์ พล.ร.6[24 59

47 จ.ส.อ. สมชำติ สุ่มมำตย์ พล.ร.6[24 50

48 จ.ส.อ. ชัยพร จันทร์ลุน พล.ร.6[24 46

49 จ.ส.อ. นฤพล มูลวันดี พล.ร.6[24 51

50 จ.ส.อ. สมคิด ครองบุญ ศม.[24 51

51 จ.ส.อ. เดชำ ขันรักษำ พล.ร.6[24 42

52 จ.ส.อ. สมบัติ ปำปะแพ พล.ร.6[24 53

53 จ.ส.อ. บุญชู ยืนยง ศม.[24 38

ผ่ำน 3 นำย ศูนย์สอบ ศม., พล.ร.6

18/09/2561

1 จ.ส.อ. วิษณุกร สุขย่ิง พล.ร.6[25 43

2 จ.ส.อ. รัฐศำสตร์ สุ่มมำตย์ พล.ร.6[25 36

3 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ บุตรปรำบ พล.ร.6[25 62

4 จ.ส.อ. ภัทรพล คงเจริญ มทบ.35[25 37

5 จ.ส.อ. สุนทร จันทร์ฉำย มทบ.35[25 48



6 จ.ส.อ. ภิรมย์ ภู่รอด ทภ.3[25 51

7 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ อุตมะ มทบ.35[25 44

8 จ.ส.อ. บุญเสริม รัตนพร มทบ.35[25 29

9 จ.ส.อ. ชุติพนธ์ แก้วโม่ง มทบ.35[25 39

10 จ.ส.อ. สถิต บุญทัน มทบ.18[25 46

11 จ.ส.อ. พรชัย พลอยกระจ่ำง มทบ.18[25 30

12 จ.ส.อ. จตุพล ไปดี มทบ.18[25 38

13 จ.ส.อ. บรรพต กุลศิริ มทบ.35[25 43

14 จ.ส.อ. นิคม เรียนพิษ มทบ.18[25 38

15 จ.ส.อ. สมคิด ประภำกำร มทบ.18[25 48

16 จ.ส.อ. วิโรจน์ ฝ้ันนำ มทบ.18[25 47

17 จ.ส.อ. ปุณยำกร โลรำช มทบ.18[25 54

18 จ.ส.อ. สิทธิศักด์ิ ทองสุ มทบ.18[25 44

19 จ.ส.อ. สมควร ม่วงเอ็ม มทบ.35[25 33

20 จ.ส.อ. เอกนำรินทร์ บุญรมย์ มทบ.18[25 49

21 จ.ส.อ. สุวัฒน์ เหลืองอ่อน มทบ.18[25 47

22 จ.ส.อ. มำนิตย์ ดิษฐ์น่ิม มทบ.18[25 35

23 จ.ส.อ. วุฒิไกร ทองทับ มทบ.18[25 44

24 จ.ส.อ. วีระเดช นัยวิริยะ มทบ.35[25 23

25 จ.ส.อ. สำยทอง พวงศรี มทบ.35[25 41

26 จ.ส.อ. สง่ำ จันดำ มทบ.35[25 33

27 จ.ส.อ. สุรครับ วิปรเสถียร มทบ.35[25 35

28 จ.ส.อ. สิทธิชัย เฉิดฉำย มทบ.18[25 41

29 จ.ส.อ. วรุต วงศ์ค ำ พล.ร.6[25 55

30 จ.ส.อ. ส ำเริง ทิพย์เนตร มทบ.35[25 20

31 จ.ส.อ. โสภณ จ ำปำทอง พล.ร.6[25 49

32 จ.ส.อ. อำนนท์ ฝำยจะโปะ มทบ.18[25 31

33 จ.ส.อ. ประนม ภักดีบุรุษ ศม.[25 39

34 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ เขียวงำม ศม.[25 40

35 จ.ส.อ. สมภพ ค ำพรำว ศม.[25 42



36 จ.ส.อ. รณยุทธ เจนณรงค์ยุทธ ศม.[25 38

37 จ.ส.อ. สุวิทย์ เทียมทัด ศม.[25 34

38 จ.ส.อ. สุภชัย ข้อลำ ศม.[25 51

39 จ.ส.อ. อ ำนำจ คูณขุนทด ศม.[25 31

40 จ.ส.อ. โสภณ เมืองทอง ศม.[25 64

41 จ.ส.อ. เอกชัย พำนำลิกุล ศม.[25 46

42 จ.ส.อ. สมพงษ์ รักน้อย ศม.[25 51

43 จ.ส.อ. วัลลภ ปีจัตุรัส ศม.[25 52

44 จ.ส.อ. ชรินทร์ พันธ์ุไพศำล ศม.[25 27

45 จ.ส.อ. ปรีดำ แพรงำม ศม.[25 41

46 จ.ส.อ. โกศล วงษ์สิงห์ ศม.[25 35

47 จ.ส.อ. วีระ ปินตำวงค์ มทบ.18[25 39

48 จ.ส.อ. ธ ำรงค์ชัย อยู่สุข มทบ.35[25 35

49 จ.ส.อ. ดนุดล เป็นระยะ ศม.[25 38

50 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ขุนสูงเนิน ศม.[25 41

51 จ.ส.อ. ทวิช พิเครำะห์ มทบ.38[25 71

52 จ.ส.อ. เทิดศักด์ิ หน่อท้ำว มทบ.38[25 57

53 จ.ส.อ. อนุชำ งำนวิชำ มทบ.38[25 47

54 จ.ส.อ. ยุทธนำ สังข์ชำวนำ มทบ.38[25 56

55 จ.ส.อ. สุรชำติ ตุนโนกบุตร มทบ.38[25 55

56 จ.ส.อ. นนทิพัฒน์ มำไกล มทบ.38[25 40

57 จ.ส.อ. เจริญศักด์ิ ก้อนทอง มทบ.38[25 50

58 จ.ส.อ. พจนำ ดุจจันทึก มทบ.38[25 24

59 จ.ส.อ. จักกฤษณ์ สมัครไร่ มทบ.38[25 54

60 จ.ส.อ. ถนอม สุดสม มทบ.38[25 68

61 จ.ส.อ. ดอกรักษ์ เอิบอ่ิม มทบ.38[25 35

62 จ.ส.อ. สง่ำ แสนจันทร์ มทบ.38[25 43

63 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ วงค์รัตนเศรษฐ์ มทบ.32[25 47

64 จ.ส.อ. พิทักษ์ อินทชำญ มทบ.32[25 43

65 จ.ส.อ. สุเทพ ชำวเดิร มทบ.32[25 37



66 จ.ส.อ. ชลิต สีตำแสง มทบ.35[25 36

67 จ.ส.อ. สำยชล น  ำจันทร์ ศม.[25 36

68 จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ อินค ำมูล มทบ.35[25 42

69 จ.ส.อ. รำชทำนุกูล เถำโพธ์ิ มทบ.18[25 36

70 จ.ส.อ. สุวัฒ สุริโย ศม.[25 37

71 จ.ส.อ. ชุมพล ลุผล พล.ร.6[25 -

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.38

1 จ.ส.อ. พิทยำวุฒิ สวนกุหลำบ ศม.[26 50

2 จ.ส.อ. ชลธี ปัญญำสิริสุข ศม.[26 64

3 จ.ส.อ. สุเทพ ขันตี มทบ.18[26 39

4 จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ เมฆหมอก ศม.[26 58

5 จ.ส.อ. อนันท์ มำลำ ศม.[26 43

6 จ.ส.อ. เอกพล ศรีเชียงสำ ศม.[26 60

7 จ.ส.อ. ฐำปนำ เถำว์หิรัญ มทบ.18[26 47

8 จ.ส.อ. สุริยันต์ กองแสง ศม.[26 54

9 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ ดงน้อย ศม.[26 62

10 จ.ส.อ. เสกสรรค์ ดิศร มทบ.18[26 43

11 จ.ส.อ. ฉัตร์มงคล พัฒอ ำพันธ์ ศม.[26 64

12 จ.ส.อ. มนต์เทพ ทีวงศ์ มทบ.18[26 52

13 จ.ส.อ. มังกร สพำนหล้ำ ศม.[26 63

14 จ.ส.อ. สมชำย เพชรรัตน์ มทบ.18[26 43

15 จ.ส.อ. สมศักด์ิ ไปดี มทบ.18[26 59

16 จ.ส.อ. กิติพล ย่ิงยืน มทบ.18[26 41

17 จ.ส.อ. ศรำยุทธ์ ค ำสุข มทบ.18[26 50

18 จ.ส.อ. ดำบศิริชัย ชำลีพล มทบ.18[26 47

19 จ.ส.อ. ธงชัย ศรีโพธ์ิ มทบ.18[26 41

20 จ.ส.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ เต็มผล มทบ.18[26 42

21 จ.ส.อ. วิทยำ เคำรพ มทบ.18[26 41

22 จ.ส.อ. สมัคร หำรสุโพธ์ิ ศม.[26 55



23 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ แก้วฟู มทบ.18[26 42

24 จ.ส.อ. อภิชำต โคตรภักดี มทบ.18[26 48

25 จ.ส.อ. ธนำกร อินสุวรรณ ศม.[26 54

26 จ.ส.อ. อร่ำม เข็มกลัด มทบ.18[26 27

27 จ.ส.อ. วิรัตน์ บัวชุม ศม.[26 52

28 จ.ส.อ. วรพล อ่อนอุ่น ศม.[26 65

29 จ.ส.อ. ศุภกำญจน์ ร่มเลิศสุข ศม.[26 42

30 จ.ส.อ. ชิตพล คร้ำมผิว มทบ.18[26 50

31 จ.ส.อ. เฉลิมรัตน์ ทองเอม ศม.[26 51

32 จ.ส.อ. เอกรำช แก้วพิภพ ศม.[26 56

33 จ.ส.อ. โกศล บัวระบัดทอง มทบ.18[26 43

34 จ.ส.อ. อัศวิน เทพจักร์ มทบ.35[26 57

35 จ.ส.อ. ตระกำร สุขจันทร์ มทบ.35[26 60

36 จ.ส.อ. กฤษณพงษ์ พลโรม มทบ.23[26 48

37 จ.ส.อ. อภิเดช ชุมภูกำ มทบ.35[26 31

38 จ.ส.อ. ฉัตรชัย จันแดง มทบ.35[26 40

39 จ.ส.อ. กฤษฎำ พิมพ์เอ่ียม มทบ.35[26 41

40 จ.ส.อ. ฐิติภูมิ เผ่ือนยิ ม มทบ.35[26 37

41 จ.ส.อ. ธงชัย อินมำ มทบ.35[26 53

42 จ.ส.อ. ณัฐพล รักษ์ชน มทบ.35[26 54

43 จ.ส.อ. กฤษกร ทองทำกำศ มทบ.35[26 54

44 จ.ส.อ. วันชัย อ่ิมบู่ มทบ.35[26 50

45 จ.ส.อ. ชนันพงศ์ สินเครือสอน มทบ.35[26 42

46 จ.ส.อ. นิมิต อัมพฤกษ์ มทบ.35[26 54

47 จ.ส.อ. คมกริช ทิพวงค์ มทบ.35[26 61

48 จ.ส.อ. พิทักษ์ ผำไธสง มทบ.23[26 54

49 จ.ส.อ. นพพร รุกขชำติ มทบ.18[26 51

50 จ.ส.อ. เพชร ค ำมอญ มทบ.35[26 61

51 จ.ส.อ. วิทยำ แสงส่อง มทบ.35[26 36

52 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ สิมมำสุข มทบ.35[26 36



53 จ.ส.อ. วีระยุทธ ตุ้มเพชร มทบ.35[26 30

54 จ.ส.อ. ประเวส พิลำมำส มทบ.23[26 46

55 จ.ส.อ. เฉลิมพล พิเชฐภูรี มทบ.23[26 58

56 จ.ส.อ. ประยุทธ บุญสม มทบ.23[26 48

57 จ.ส.อ. ขวัญทอง พิมพ์ทอง มทบ.18[26 21

58 จ.ส.อ. ชัยรัตน์ ฝ้ำยป่ำน มทบ.23[26 40

59 จ.ส.อ. อุเทน ยนตรี มทบ.23[26 63

60 จ.ส.อ. ศุภธวีร์ หำญทวี มทบ.23[26 34

61 จ.ส.อ. ยรรยง เพียรพิทักษ์สกุล มทบ.35[26 54

62 จ.ส.อ. ประเสริฐ แหล่ยัง ศม.[26 42

63 จ.ส.อ. ทีปต์นรภัทร สุขสม ศม.[26 59

64 จ.ส.อ. อ ำนำจ สัจจะ พล.ร.6[26 27

65 จ.ส.อ. สิทธิสอง สีลำพัฒน์ พล.ร.6[26 51

66 จ.ส.อ. ภูมิมณัติ พลปฐม พล.ร.6[26 49

67 จ.ส.อ. ธีรพงษ์ นำไชย พล.ร.6[26 45

68 จ.ส.อ. อิศรำ พำหะริ พล.ร.6[26 49

69 จ.ส.อ. ชำญชัย ศรีประเสริฐ พล.ร.6[26 43

70 จ.ส.อ. พรชัย ค ำภักดี พล.ร.6[26 36

71 จ.ส.อ. พงษ์ธวัตล์ โพธิวรรณำ พล.ร.6[26 38

72 จ.ส.อ. บุญสรวง ประชุมวงษ์ พล.ร.6[26 34

73 จ.ส.อ. ค ำเพียร ผิวทอง พล.ร.6[26 44

74 จ.ส.อ. สุรัช อรัญทอง พล.ร.6[26 32

75 จ.ส.อ. สมเพชร วงศ์พันธ์ พล.ร.6[26 42

76 จ.ส.อ. จักรพันธ์ วิลำพันธ์ พล.ร.6[26 46

1 จ.ส.อ. พนม กุลพิพิธ มทบ.23[27 42

2 จ.ส.อ. พีรวิชญ์ สุรงครัตน์ มทบ.23[27 48



3 จ.ส.อ. ฐำนพัฒน์ แก้วเวียงคุณ มทบ.23[27 45

4 จ.ส.อ. รุ่งนิรันดร์ อ่อนบุญมำ มทบ.23[27 50

5 จ.ส.อ. สมพร จ่ำงแจ่มใส มทบ.23[27 47

6 จ.ส.อ. วิชัย ยวงโพธ์ิ มทบ.23[27 39

7 จ.ส.อ. ทนงศึก สีทอนสุด มทบ.23[27 47

8 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ภิญโญทรัพย์ มทบ.23[27 47

9 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ กำญจนเกษม มทบ.18[27 35

10 จ.ส.อ. สวรรณ วนจันทร์โม มทบ.18[27 41

11 จ.ส.อ. ชัชวำล พลตื อ มทบ.23[27 45

12 จ.ส.อ. อนุวิทย์ ศิลป์ประสิทธ์ิ มทบ.18[27 47

13 จ.ส.อ. สุทัสน์ ยำงสวำสด์ิ มทบ.23[27 41

14 จ.ส.อ. นิรุต กันทะเขียว มทบ.35[27 54

15 จ.ส.อ. วีรชัย ใจธรรม มทบ.23[27 51

16 จ.ส.อ. ยศธนัญ เวธิตะ มทบ.23[27 55

17 จ.ส.อ. อดิศร แสนบุญ มทบ.23[27 44

18 จ.ส.อ. สมคิด แซงบุญเรือง มทบ.23[27 51

19 ส.อ. จิระพงษ์ พวงเงิน มทบ.18[18 29

20 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ ดำวเรือง มทบ.18[27 45

21 จ.ส.อ. ทรงกฤษณ์ จูสิน มทบ.35[27 49

22 จ.ส.อ. ตรีพบ ก้อนหิน มทบ.23[27 54

23 จ.ส.อ. ไพบูลย์ วงษ์จันทร์ มทบ.35[27 55

24 จ.ส.อ. สุวิจักขณ์ ลำภแวง มทบ.18[27 42

25 ส.อ. จอนสัน กำระหัส มทบ.18[17 30

26 จ.ส.อ. ทรำริน สิงห์ค ำ มทบ.18[27 42

27 จ.ส.อ. วัชระ ทองแน่น มทบ.35[27 50

28 จ.ส.อ. สมศักด์ิ เชียงหนุ้น มทบ.35[27 40

29 ส.อ. นักรบ ขันลื อ มทบ.35[27 37

30 ส.อ. ณรงค์พล คงถำวร มทบ.35[27 32

31 จ.ส.อ. เพลิง กำทองทุ่ง มทบ.35[27 49

32 จ.ส.อ. ศุภชัย พีระนวกำญจน์ มทบ.18[27 37



33 จ.ส.อ. นิคม ยะเคหัง มทบ.23[27 45

34 จ.ส.อ. ชำญณรงค์ จันทร์ทรง มทบ.35[27 49

35 ส.อ. ศุภกร สีสด มทบ.35[27 44

36 ส.อ. อัครพล วุฒิสันเทียะ มทบ.18[17 33

37 จ.ส.อ. พงศำกรณ์ คลังกลำง มทบ.23[27 33

38 จ.ส.อ. พูลทรัพย์ สำระรัตน์ มทบ.23[27 37

39 จ.ส.อ. กิจจำ สีขำว มทบ.18[27 34

40 จ.ส.อ. พนม สอนเต็ม มทบ.23[27 51

41 จ.ส.อ. สุริยำ สิงห์ทอง มทบ.18[27 39

42 จ.ส.อ. นิวัฒน์ ไชยชนะ มทบ.18[27 38

43 จ.ส.อ. ทองพูน น้อยภำ มทบ.18[27 34

44 จ.ส.อ. วรำยุทธ แฝงธำนี มทบ.18[27 21

45 จ.ส.อ. ชุมพล กรำบสร้อย มทบ.18[27 25

46 จ.ส.อ. ธรรมนูญ ประเทศำ มทบ.18[27 45

47 จ.ส.อ. อภิชำต ขันธมำลัย มทบ.18[27 42

48 จ.ส.อ. สำยัณห์ ทำกะถำ มทบ.38[27 58

49 จ.ส.อ. อธิศพัฒน์ วิทยศักด์ิ มทบ.38[27 49

1 จ.ส.อ. พยัพ ทองอ่ ำ มทบ.35[28 41

2 จ.ส.อ. สิทธิศักด์ิ? จินดำมณี มทบ.35[28 51

3 จ.ส.อ. จิรพงษ์ ปำวะรีย์ มทบ.23[28 49

4 จ.ส.อ. เอกลักษณ์ ใจค ำ มทบ.35[28 51

5 จ.ส.อ. มนัส ธีรสุนทรำนันท์ มทบ.35[28 52

6 จ.ส.อ. ปรัชญำ แกล้วกล้ำ มทบ.35[28 36

7 จ.ส.อ. ศรำวุธ จำริชำนนท์ มทบ.23[28 37

8 จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ พูลนุช มทบ.35[28 42

9 จ.ส.อ. เรืองเดช อนุมำ มทบ.23[28 55

10 จ.ส.อ. อำทิตย์ โพธ์ิตำทอง มทบ.23[28 39

11 จ.ส.อ. บรรเทิง บุตรดีกอง มทบ.35[28 54

12 จ.ส.อ. อนันต์ ทองจันทร์ มทบ.35[28 50

13 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ สรรพคุณ มทบ.23[28 58



14 จ.ส.อ. อนุวัต ต้นกันยำ มทบ.23[28 47

15 จ.ส.อ. ปิยนัฐ มีผล มทบ.23[28 44

16 จ.ส.อ. บุญสนอง นรนำรถ มทบ.35[28 45

17 จ.ส.อ. วิโรจน์ แก้วเป้ีย มทบ.35[28 55

18 จ.ส.อ. พงศ์พันธ์ุ คล้ำยทอง มทบ.35[28 41

19 จ.ส.อ. องอำจ บุญกำญจน์ มทบ.18[28 47

20 จ.ส.อ. อนนท์ ทีบ ำรุง มทบ.35[28 54

21 จ.ส.อ. เผด็จ เดชรัตน์ มทบ.38[28 41

22 จ.ส.อ. ปรีชำ มีสมทน มทบ.18[28 43

23 จ.ส.อ. วุฒิชัย เทพนิมิตร มทบ.35[28 46

24 จ.ส.อ. ไชยวัฒน์ สุรวุฒินำค มทบ.18[28 42

25 จ.ส.อ. วิเศษ หำญเสือเหลือง มทบ.35[28 44

26 จ.ส.อ. สุริญำ ค ำสอำด มทบ.35[28 48

27 จ.ส.อ. ศุรสิทธ์ิ แก้วก้อน มทบ.38[28 55

28 จ.ส.อ. สิทธิพงษ์ วงค์ศิริกุล มทบ.35[28 67

29 จ.ส.อ. นคร จันทร์อ่อน มทบ.38[28 51

30 จ.ส.อ. สุริยำ ไกรวำปี มทบ.23[28 68

31 จ.ส.อ. ศุภิวัฒน์ หน่อปำล์ม มทบ.18[28 38

32 จ.ส.อ. นฤบดินทร์ เทพจันทร์ มทบ.35[28 57

33 จ.ส.อ. ศักด์ิสิงห์ ไกยะรำช มทบ.18[28 41

34 จ.ส.อ. สุพจน์ แก้วพุฒ มทบ.38[28 42

35 จ.ส.อ. กิตติพงษ์ งำมทรง มทบ.38[28 61

36 ส.อ. วีรชน ยศวิชัย มทบ.18[28 -

37 จ.ส.อ. วรเดช เพชรบัว มทบ.38[28 47

38 จ.ส.อ. วสันต์ ทำนัน มทบ.38[28 62

39 จ.ส.อ. นิวัตร หำสุข มทบ.18[28 41

40 จ.ส.อ. วัชระ สำรินนท์ มทบ.38[28 41

41 จ.ส.อ. นัฐพงศ์ จักริลำ มทบ.38[28 48

42 จ.ส.อ. ปัญญำพล พุ่มจันทร์ มทบ.35[28 29

43 จ.ส.อ. สุริยัน ศิริโท มทบ.18[28 52



44 จ.ส.อ. พลกฤษณ์ กองแก้ว มทบ.18[28 32

45 จ.ส.อ. รณชิต เปล่ียนเพ็ง มทบ.18[28 52

46 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ วรรณโกฎิ มทบ.38[28 66

47 จ.ส.อ. สุพัฒ ดวงตำ มทบ.38[28 52

48 จ.ส.อ. ส ำเนียง แสนเมือง มทบ.23[28 39

49 จ.ส.อ. กรุงไกร ดีอุด มทบ.38[28 53

50 จ.ส.อ. ประนมยงค์ กองแก้ว มทบ.38[28 58

51 จ.ส.อ. เฉลิมศักด์ิ บุญเรือง มทบ.35[28 35

52 จ.ส.อ. จิรโชติ พรมมำ มทบ.38[28 58

53 จ.ส.อ. เฉลิมพล ศรีเทพย์ มทบ.18[28 46

54 จ.ส.อ. ธรำดล มูลสำย มทบ.38[28 42

55 จ.ส.อ. ฐนกร มหำวงค์ มทบ.38[28 50

56 จ.ส.อ. เฉลิม ยอดปำ มทบ.38[28 45

57 จ.ส.อ. ไชยำ มะธิโตปะน ำ มทบ.23[28 55

58 จ.ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ เอกตำแสง มทบ.23[28 41

59 จ.ส.อ. พิทักษ์ มุขเพชร มทบ.38[28 37

60 จ.ส.อ. ศรำวุธ พลวรรณ มทบ.23[28 59

61 จ.ส.อ. อลงกรณ์ คนล  ำ มทบ.23[28 42

62 จ.ส.อ. จักรี อินทร์พิลำ มทบ.23[28 49

63 จ.ส.อ. เชิดชัย วงษ์ศรี มทบ.18[28 54

64 จ.ส.อ. สุริยำ เมอมะนำ มทบ.23[28 70

65 จ.ส.อ. เทิดศักด์ิ สมภำร มทบ.23[28 45

66 จ.ส.อ. ทรงเดช วงษ์ชำลี มทบ.23[28 45

67 จ.ส.อ. ยุทธศำสตร์ สำยืน มทบ.23[28 44

68 จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ วงษำหำรำช มทบ.23[28 42

69 จ.ส.อ. มำนพ เตียงจันทร์ มทบ.18[28 44

70 จ.ส.อ. สำโรจน์ ทองอยู่ มทบ.18[28 22

71 จ.ส.อ. วิเชียร จันทร์กวี มทบ.35[28 36

72 จ.ส.อ. อภิภัทร สีพันล ำ มทบ.23[28 50

73 จ.ส.อ. สุเทพ เบิกบำน มทบ.18[28 33



74 จ.ส.อ. สุชำติ โนฤทธ์ิ มทบ.38[28 51

75 จ.ส.อ. เอก บุญเจริญ มทบ.18[28 36

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.23

19/09/2561

1 จ.ส.อ. ณัฏฐพล มูตยะ พล.ร.7[29 48

2 จ.ส.อ. สนิท ศุทธีสิริ พล.ร.7[29 52

3 จ.ส.อ. ชูศักด์ิ แสนสงสำร พล.ร.7[29 27

4 จ.ส.อ. โกวิทย์ จ ำปำ พล.ร.7[29 35

5 จ.ส.อ. มนัส ส่องแสง พล.ร.7[29 29

6 จ.ส.อ. สุริยะ สร้อยค ำ พล.ร.7[29 46

7 จ.ส.อ. อ ำนำจ ก้อนแก้ว พล.ร.7[29 57

8 จ.ส.อ. จรูญศักด์ิ ผดุงตำล พล.พัฒนำ 2[29 57

9 จ.ส.อ. รุ่งนิรันดร์ จันทร์ตำธรรม พล.ร.7[29 64

10 จ.ส.อ. วุฒิสรรพ์ ค ำแห่ พล.ร.7[29 41

11 จ.ส.อ. สนธยำ โคตรประทุม พล.พัฒนำ 2[29 39

12 จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ โทอำสำ พล.พัฒนำ 2[29 45

13 จ.ส.อ. สมปอง กันทะเขียว มทบ.35[29 59

14 จ.ส.อ. สำมำรถ สอนทรง มทบ.35[29 45

15 จ.ส.อ. สุนทร แจ้งอ่วม มทบ.35[29 77

16 จ.ส.อ. เผดิมศิลป์ ทิพย์ตุ้ย มทบ.35[29 60

17 จ.ส.อ. กฤษฎำ อินยำ พล.ร.7[29 61

18 จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ ใจงำม มทบ.35[29 55

19 จ.ส.อ. พงค์ศิริ สุกิจปัญญำธรรม มทบ.35[29 46

20 จ.ส.อ. ยุทธชัย อุ่นเรือง มทบ.35[29 81

21 จ.ส.อ. พชร หรรษคุณำไทย มทบ.35[29 63

22 จ.ส.อ. เฉลิมเกียรติ บำสัน พล.พัฒนำ 2[29 40

23 จ.ส.อ. วีรยุทธ ใยดี มทบ.35[29 61

24 จ.ส.อ. ด ำรง อุดอ้ำย พล.ร.7[29 48

25 จ.ส.อ. อำทิตย์ ชำรีวัลย์ มทบ.35[29 50



26 จ.ส.อ. จตุพร มีทอง มทบ.35[29 55

27 จ.ส.อ. ตะวัน ไมตรีจิตร มทบ.35[29 45

28 จ.ส.อ. ปิยะณัฐ บัวส ำลี มทบ.35[29 55

29 จ.ส.อ. สิริชัย จงรักษ์ มทบ.35[29 33

30 จ.ส.อ. ธวัชชัย กำวีละ มทบ.35[29 39

31 จ.ส.อ. ประยงค์ ปำนเกษม มทบ.35[29 48

32 จ.ส.อ. สมพร ชมมอญ มทบ.35[29 45

33 จ.ส.อ. สรวิชญ์ แกล้วกล้ำ มทบ.35[29 55

34 จ.ส.อ. ธันวรักษ์ จ ำปำพันธ์ มทบ.35[29 50

35 จ.ส.อ. ภวิษณ์ุ พูลพิพัฒน์ มทบ.18[29 49

36 จ.ส.อ. กฤษฏำ ตั งสุวรรณ์ มทบ.23[29 50

37 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ ทองน้อย มทบ.23[29 54

38 จ.ส.อ. ณรงค์ วิโรจน์ศิริ มทบ.18[29 58

39 จ.ส.อ. ศรัญญู น้อมหนู มทบ.23[29 51

40 จ.ส.อ. เฉลิมพล ถิตย์บุญคลอง มทบ.23[29 56

41 จ.ส.อ. เจดีย์ วีระวงษ์ มทบ.18[29 32

42 จ.ส.อ. ศุภชัย สุเทวี มทบ.23[29 42

43 จ.ส.อ. พิทักษ์ ฉวีทอง มทบ.18[29 38

44 จ.ส.อ. จักรพงษ์ แย้มบุบผำ มทบ.18[29 62

45 จ.ส.อ. ไกรภพ ศรีจันทร์ มทบ.23[29 54

46 จ.ส.อ. วันเฉลิม แสดคง มทบ.18[29 47

47 จ.ส.อ. ศักด์ิดำ นวนพำ มทบ.18[29 50

48 จ.ส.อ. อิทธิศักด์ิ โพธิสัย มทบ.18[29 57

49 จ.ส.อ. วรพงษ์ จ ำปำแดง มทบ.35[29 67

50 จ.ส.อ. ปิยะพงษ์ เหล่ำจูม มทบ.23[29 40

51 จ.ส.อ. ทศพล สุภำพ มทบ.18[29 51

52 จ.ส.อ. นิกร ศรีวงศ์วัน มทบ.18[29 50

53 จ.ส.อ. สำมำรถ ภักดีกำร มทบ.18[29 42

54 จ.ส.อ. ทรงวุฒิ ลุนใต้ มทบ.18[29 55

55 จ.ส.อ. เดชทพล วิมลภักด์ิ มทบ.23[29 41



56 จ.ส.อ. ศุภสิฐ ผิวงำม มทบ.23[29 40

57 จ.ส.อ. ปิยะรำช สุวรรณไตย์ มทบ.18[29 52

58 จ.ส.อ. อำทิตย์ ขันธหัตถ์ มทบ.18[29 42

59 จ.ส.อ. สมชำย คุ้มกลำง มทบ.18[29 45

60 จ.ส.อ. นัฐดล บรรเทำ มทบ.18[29 51

61 จ.ส.อ. วีระพันธ์ บุญรำษี มทบ.18[29 44

62 จ.ส.อ. ไพศำล จ ำปำดิบ มทบ.18[29 39

63 จ.ส.อ. ไพรัตน์ เจนสันเทียะ มทบ.23[29 46

64 จ.ส.อ. พิเชษฐ์ ค ำชนะ มทบ.23[29 72

65 จ.ส.อ. นัฐวุฒิ กุศลวงษ์ มทบ.23[29 52

66 จ.ส.อ. ศิวกร รินฤทธ์ิ มทบ.23[29 48

67 จ.ส.อ. จิระศักด์ิ แดนไธสง มทบ.23[29 71

68 จ.ส.อ. คณำธิป อัปมะเย มทบ.23[29 60

69 จ.ส.อ. อภินันท์ ม่ันอยู่ พล.ร.7[29 36

70 จ.ส.อ. ภำนุพงษ์ พันธจักร มทบ.38[29 55

71 จ.ส.อ. คุณำกร ไชยวรรณ์ มทบ.38[29 66

72 จ.ส.อ. ปรเมศร์ สวนกัน มทบ.38[29 51

73 จ.ส.อ. กิตติชัย รัตนอนันต์ มทบ.38[29 51

74 จ.ส.อ. ภัทรศักด์ิ ภูมิฐำนวรรัชต์ มทบ.38[29 45

75 จ.ส.อ. ปฏิภำณ ผำแก้ว มทบ.38[29 65

76 จ.ส.อ. ศรศิษฎ์ เคร่งครัด มทบ.38[29 53

77 จ.ส.อ. วิโรจน์ ธนะขว้ำง มทบ.38[29 62

78 จ.ส.อ. พจนำรถ เมืองมูล มทบ.38[29 67

79 จ.ส.อ. ธนพงษ์ ทองแก้ว มทบ.38[29 47

80 จ.ส.อ. พิทักษ์พงษ์ ศรีลำฉิม มทบ.38[29 60

81 จ.ส.อ. วิทวัส จันทร์สม มทบ.38[29 77

82 จ.ส.อ. นัฐพงษ์ สุโรพันธ์ มทบ.38[29 58

83 จ.ส.อ. รณชัย มำน้อย มทบ.38[29 64

84 จ.ส.อ. วีระ สำรมลฐี มทบ.38[29 50

85 จ.ส.อ. ณรงค์ ไสยำสน์ มทบ.38[29 74



86 จ.ส.อ. ชัชวำลย์ หมอนคุด มทบ.38[29 55

87 จ.ส.อ. ปัณณวัชญ์ แดงศิริ มทบ.38[29 38

88 จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ ค่อมสิงห์ มทบ.23[29 29

89 จ.ส.อ. วิวัฒน์ ศรีเทพ มทบ.38[29 48

90 จ.ส.อ. ธีรฤทธ์ิ แป๊ะประภำ มทบ.23[29 53

91 จ.ส.อ. เอกชัย วงศ์สุวรรณ มทบ.35[26 45

92 จ.ส.อ. คณิศร ศุขจิตร์ พล.ม.1[29 47

93 จ.ส.อ. วัชรพงษ์ มหำวัน พล.ม.1[29 58

94 จ.ส.อ. วีระศักด์ิ จันทร์หลวง มทบ.35[26 36

95 จ.ส.อ. สมชำย งับสันเทียะ พล.ม.1[29 34

96 จ.ส.อ. บุญญฤทธ์ิ ละอองเดช มทบ.310(2)[29 54

97 จ.ส.อ. ด ำรงพล สุขโข มทบ.310(2)[29 32

98 จ.ส.อ. อ ำนำจ เสือบุญมี มทบ.310(2)[29 39

99 จ.ส.อ. ชัยฤทธ์ิ หม่ืนงำม มทบ.310(2)[29 36

100 จ.ส.อ. วีระยุทธ บุตรำช มทบ.23[29 55

ผ่ำน 6 นำย ศูนย์สอบ มทบ.35, มทบ.23, มทบ.38

1 จ.ส.อ. พิจิตร บัวเหล็ก มทบ.38[30 39

2 จ.ส.อ. สำมำรถ มำก๋อง มทบ.38[30 75

3 จ.ส.อ. เอกพจน์ ปำลี มทบ.38[30 54

4 จ.ส.อ. ไชยยำ รันกันทำ มทบ.38[30 69

5 จ.ส.อ. ปรัชญำ จันทร์ยอด มทบ.38[30 62

6 จ.ส.อ. พงศ์ศิริ ศิริแก้ว มทบ.38[30 45

7 จ.ส.อ. ประทีป อินทะรังษี มทบ.38[30 81

8 จ.ส.อ. คฑำวุฒิ วิลัย มทบ.38[30 70

9 จ.ส.อ. วีรพงษ์ ค ำหมี มทบ.35[30 47

10 จ.ส.อ. สันติ แก้วแดง มทบ.38[30 51

11 จ.ส.อ. อภิวัฒน์ ท้ำวเชียง มทบ.38[30 64

12 จ.ส.อ. สิทธินันท์ มำดำ มทบ.38[30 72

13 จ.ส.อ. อิศวฤทธ์ิ ศรีวิไชย มทบ.38[30 42



14 จ.ส.อ. เอกรัฐ วงศ์ค ำ มทบ.38[30 60

15 จ.ส.อ. อนุวัฒน์ อินท ำ มทบ.38[30 69

16 จ.ส.อ. ศรำวุธ พิภำ มทบ.35[30 62

17 จ.ส.อ. ทศพล คงถำวร มทบ.35[30 55

18 จ.ส.อ. นันทชัย แป้นเพ็ชร มทบ.35[30 59

19 จ.ส.อ. ธำนุวัฒน์ ภักดี มทบ.35[30 50

20 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ภำสุรวัฒน์ มทบ.35[30 62

21 จ.ส.อ. ศุภชัย ศรีมุกดำ มทบ.23[30 57

22 จ.ส.อ. สิโรจน์ โนชัยโต๊ะสอน มทบ.35[30 72

23 จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ จิตวิลำวัณย์ มทบ.35[30 46

24 จ.ส.อ. สันทัด พันธไพรี มทบ.18[28 61

25 จ.ส.อ. สมพงษ์ สุดำ มทบ.18[28 51

26 จ.ส.อ. สุวิทย์ เขตรแวงควง มทบ.18[30 42

27 จ.ส.อ. ดนัย เหง้ำพรหมมินทร์ มทบ.18[28 60

28 จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ แคล้วโยธำ มทบ.18[30 47

29 จ.ส.อ. บุญมี ศรีซ้ง พล.ม.1[30 41

30 จ.ส.อ. สถิต ด ำดง พล.ม.1[30 45

31 จ.ส.อ. นัฐพงษ์ พวงพำ พล.ม.1[30 48

32 จ.ส.อ. วัชรพันธ์ แก้วกรเมือง พล.ม.1[30 37

33 จ.ส.อ. สำนิตย์ ทองน้อย มทบ.18[28 47

34 จ.ส.อ. นิรุตน์ หุมนำ พล.ม.1[30 26

35 จ.ส.อ. นันทวุฒิ ธนะวงค์ พล.ม.1[30 33

36 จ.ส.อ. ชำคริต สุวรรณมณี พล.ม.1[30 39

37 จ.ส.อ. รำชัน แก้วผิวอำจ พล.ม.1[30 49

38 จ.ส.อ. สัญญำ กันทะสอน พล.ม.1[30 46

39 จ.ส.อ. ธวัช ภมรจันทร์ พล.ร.7[30 44

40 จ.ส.อ. ปรีชำ สุทธะ มทบ.38[30 60

41 จ.ส.อ. สมหมำย จ่ันแจ้ง มทบ.18[28 46

42 จ.ส.อ. ถนอม สีดำสลุง พล.ร.7[30 42

43 จ.ส.อ. เพชร จันทร์ดี มทบ.18[28 29



44 จ.ส.อ. เฉลิมพล แก้วงำมสอง พล.ร.7[30 41

45 ส.อ. วัชระ สุวรรณมำนพ บชร.4[30 -

ผ่ำน 5 นำย ศูนย์สอบ มทบ.38, มทบ.35

1 จ.ส.อ. ดนัย เดชะศิริ บชร.3[31 41

2 จ.ส.อ. นิรุตย์ นนตะ พล.ร.7[31 50

3 จ.ส.อ. โยธิน กำศลังกำ พล.ร.7[31 49

4 จ.ส.อ. พรชัย อินพันธ์ุ พล.ร.7[31 46

5 จ.ส.อ. นิมิตร ทิมแหง พล.ร.7[31 53

6 จ.ส.อ. นิรมิตร สุภำพรหม พล.ร.7[31 42

7 จ.ส.อ. พีระพงษ์ เรียนแพง พล.ร.7[31 61

8 จ.ส.อ. สยำมเดชำ ภูสีดิน พล.ร.7[31 49

9 จ.ส.อ. โยธิน ศรีโท พล.ร.7[31 50

10 จ.ส.อ. ภิณชนะพงษ์ จำนตำดี พล.ร.7[31 38

11 จ.ส.อ. สำมิตร ถำบุญเรือง พล.ร.7[31 52

12 จ.ส.อ. จักรพันธ์ จันเทศ พล.ร.7[31 41

13 จ.ส.อ. สันติพงษ์ สิงห์ที พล.ร.7[31 44

14 จ.ส.อ. สุมนตรี ยศกุณำ พล.ร.7[31 52

15 จ.ส.อ. สุพรรณ ใจวงษ์ พล.ร.7[31 43

16 จ.ส.อ. จักรกริช อินชัน พล.ร.7[31 58

17 จ.ส.อ. ไพทูล แตงเชื อ พล.ร.7[31 41

18 จ.ส.อ. อภิชัย ค ำพำบ พล.ร.7[31 54

19 จ.ส.อ. ธันณัฐ ชัยรัฐฐำ พล.ร.7[31 66

20 จ.ส.อ. สุรเดช พรหมประเทศ พล.ร.7[31 50

21 จ.ส.อ. เรวัฒน์ เกตุหอม พล.ร.7[31 40

22 จ.ส.อ. ศรชัย วงค์วรรณ์ พล.ม.1[31 41

23 จ.ส.อ. จำรุพงษ์ จำรุจันทร์ พล.ม.1[31 39

24 จ.ส.อ. ก้องเกียรติ จริยอภิมวิทย์ พล.ม.1[31 24

25 จ.ส.อ. รุ่งเรือง แตงอ่อน พล.ม.1[31 40

26 จ.ส.อ. อ ำนำจ เขียวหลง พล.ม.1[31 46



27 จ.ส.อ. ชัยพร เอ่ียมวิบูลย์ พล.ม.1[31 37

28 จ.ส.อ. รวีรุจ โนนนก พล.ม.1[31 44

29 จ.ส.อ. สยำม ใสสะอำด พล.ม.1[31 44

30 จ.ส.อ. วินัย เลิศสงครำม พล.ม.1[31 57

31 จ.ส.อ. อ ำนำจ อ่อนสำ พล.ม.1[31 63

32 จ.ส.อ. วิวัฒน์ ปัสสำวัส พล.ม.1[31 41

33 จ.ส.อ. นริน แลค ำ พล.ม.1[31 52

34 จ.ส.อ. ชนะชัย คชนันทน์ พล.ม.1[31 47

35 จ.ส.อ. บดินทร์ศักด์ิ ประจันสี พล.ม.1[31 44

36 จ.ส.อ. ประยุทธ์ แก้วใหม่ พล.ร.7[31 52

37 จ.ส.อ. คมเทพ ไวยะกำ พล.ร.7[31 44

38 จ.ส.อ. วิรัตน์ ท้ำวอ่ ำ พล.ร.7[31 36

39 จ.ส.อ. โอภำศ พุ่มนก ฉก.ม.3[31 56

40 จ.ส.อ. พรชัย แช่มเทศ มทบ.38[29 73

41 จ.ส.อ. พยุงศักด์ิ ใจเสมอ ฉก.ม.3[31 60

42 จ.ส.อ. วรวุฒิ ช่ังใจ มทบ.35[31 30

43 จ.ส.อ. นพดล อุทธิยำ ฉก.ม.3[31 46

44 จ.ส.อ. วิรำช ค ำไท้ มทบ.35[31 49

45 จ.ส.อ. อนุชำ สุภำแก้ว มทบ.35[31 69

46 จ.ส.อ. สุวิน ใจหล้ำ มทบ.35[31 59

47 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ กิติ ฉก.ม.3[31 44

48 จ.ส.อ. อุเทน สมจิตต์ มทบ.35[31 63

49 จ.ส.อ. ธิบดี เหมืองใจมำ ฉก.ม.3[31 38

50 จ.ส.อ. รัชพล สีหมอก ฉก.ม.3[31 44

51 จ.ส.อ. สนธยำ ทนะขว้ำง ฉก.ม.3[31 51

52 จ.ส.อ. สุรพล โถปริก มทบ.35[31 58

53 จ.ส.อ. เรือง อุทธิยำ ฉก.ม.3[31 57

54 จ.ส.อ. ชูเกียรติ จอมเพชร ฉก.ม.3[31 36

55 จ.ส.อ. พงศกร กำญจนโรจน์ มทบ.35[31 44

56 จ.ส.อ. สงกรำนต์ หลวงฤทธ์ิ มทบ.35[31 44



57 จ.ส.อ. พิษณุ ค ำยอด มทบ.35[31 33

58 จ.ส.อ. บุญเสริม บุญค ำนนท์ พล.ร.7[31 40

ผ่ำน  1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.38

2 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ อธิกรม พล.ร.7[32 54

3 จ.ส.อ. สมเจตน์ ผ่ำนชมภู พล.ร.7[32 69

4 จ.ส.อ. อดุลย์ศักด์ิ อ ำไพพันธ์ พล.ร.7[32 45

5 จ.ส.อ. เอกสิทธ์ิ พรหมสำขำ ณ สกลนครพล.ร.7[32 45

6 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ไพชยนต์ พล.ร.7[32 43

7 จ.ส.อ. นัตพงษ์ วงศ์ไชย พล.ร.7[32 55

8 จ.ส.อ. เกรียงไกร สมบัติบริรักษ์ พล.ร.7[32 50

9 จ.ส.อ. ปฐมพงศ์ อำนนท์ พล.ร.7[32 65

10 จ.ส.อ. อโนเชำว์ อินต๊ะวัน พล.ร.7[32 61

11 จ.ส.อ. วัชระ ทินันท์ พล.ร.7[32 51

12 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ ยอดพันค ำ พล.ร.7[32 36

13 จ.ส.อ. ศักด์ิณรงค์ พินิจ พล.ร.7[32 49

14 จ.ส.อ. บุญรวม น  ำจันทร์ มทบ.37[32 37

15 จ.ส.อ. ผดุงศักด์ิ ทำนะขันธ์ มทบ.37[32 51

16 จ.ส.อ. นำเคนทร์ ธรรมศิริ มทบ.37[32 41

17 จ.ส.อ. สมควร กำยำ มทบ.37[32 52

18 จ.ส.อ. พนัส พุ่มพินิจ มทบ.37[32 66

19 จ.ส.อ. รุ่ง โม้สม มทบ.37[32 64

20 จ.ส.อ. ธีระวัฒน์ ประเสริฐสังข์ มทบ.37[32 66

21 จ.ส.อ. ธวัชชัย ทองเท่ียง มทบ.37[32 46

22 จ.ส.อ. ศุภชัย วรยศ ฉก.ม.3[32 46

23 จ.ส.อ. ยุทธภูมิ ทำจินะ ฉก.ม.3[32 59

24 จ.ส.อ. ณรงค์ บุญทิพย์ ฉก.ม.3[32 69

25 จ.ส.อ. เอกพงษ์ แก้วปัน ฉก.ม.3[32 42

26 จ.ส.อ. ณพพร สลีอ่อน ฉก.ม.3[32 56

27 จ.ส.อ. นิกร สวนขัติ ฉก.ม.3[32 62



28 จ.ส.อ. สรพงษ์ วุฒิกร ฉก.ม.3[32 50

29 จ.ส.อ. วัชระพล ค ำหว่ำง ฉก.ม.3[32 58

30 จ.ส.อ. มำนะ ม่ันก ำเนิด ฉก.ม.3[32 45

31 จ.ส.อ. ชัยรัตน์ หำโชค ฉก.ม.3[32 44

32 จ.ส.อ. กฤษณพงศ์ หมอนทอง ฉก.ม.3[32 56

33 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ โสวำดวงค์ ฉก.ม.3[32 45

34 จ.ส.อ. สิงห์ สำลี ฉก.ม.3[32 57

35 จ.ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ ขัดสุยำ ฉก.ม.3[32 58

36 จ.ส.อ. สุชำติ ขันทะเสน ฉก.ม.3[32 32

37 จ.ส.อ. ชลิต ธัญญเจริญ ฉก.ม.3[32 57

38 จ.ส.อ. ธิติพัฒน์ คชฤทธ์ิ ฉก.ม.3[32 53

39 จ.ส.อ. นพพล เข่ือนก้ำว ฉก.ม.3[32 44

40 จ.ส.อ. ชัยชนะ เทสมุทร์ ฉก.ม.3[32 42

41 จ.ส.อ. ศักด์ิชัย ชับขุนทด ฉก.ม.3[32 60

42 จ.ส.อ. อภิชัย สังข์ทอง ฉก.ม.3[32 47

43 จ.ส.อ. พิทักษ์ หุ่นฉัตร ฉก.ม.3[32 47

20/09/2561

1 จ.ส.อ. สมชำย อ่ ำอ ำไพ บชร.3[33 64

2 จ.ส.อ. มนูล เพ็ชร์เอ่ียม บชร.3[33 62

3 จ.ส.อ. ฤทธ์ิรงค์ แดงน้อย บชร.3[33 78

4 จ.ส.อ. เอกสุรีย์ ชูก ำลังธัญนิจ บชร.3[33 31

5 จ.ส.อ. ชัยอนันต์ มีอนันต์ บชร.3[33 68

6 จ.ส.อ. ทรงศักด์ิ เงินเสือ บชร.3[33 49

7 จ.ส.อ. เทียนชัย เชื อช่ำง บชร.3[33 50

8 จ.ส.อ. ธนพล วงษ์จันทร์เพ็ญ บชร.3[33 57

9 จ.ส.อ. ธนวัฒน์ สีเสือ บชร.3[33 53

10 จ.ส.อ. เกรียงไกร รัตนภูมิ บชร.3[33 44

11 จ.ส.อ. จตุพล สำยเคร่ือง ฉก.ม.3[33 65

12 จ.ส.อ. ด ำรง บุญล้อม บชร.3[33 36



13 จ.ส.อ. สุบรรณ อุดมโภชน์ ฉก.ม.3[33 58

14 จ.ส.อ. อดุลย์ บุบพำที ฉก.ม.3[33 72

15 จ.ส.อ. อุเทน ดงใจ ฉก.ม.3[33 77

16 จ.ส.อ. สุพัฒน์ ทรงเดช ฉก.ม.3[33 59

17 จ.ส.อ. วิโรจน์ โสมทอง ฉก.ม.3[33 58

18 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ เพ็ชรนิล บชร.3[33 52

19 จ.ส.อ. กีรติ คลังวิจิตร ฉก.ม.3[33 49

20 จ.ส.อ. พงศกร ขุนเทียน บชร.3[33 78

21 จ.ส.อ. พันธ์ุแก้ว อำสรีย์วิทัต บชร.3[33 76

22 จ.ส.อ. วรวุฒิ นือขุนทด ฉก.ม.3[33 70

23 จ.ส.อ. วัชรชัย เมำะรำศรี ฉก.ม.3[33 55

24 จ.ส.อ. ทรงกฏ บ่อไทย ฉก.ม.3[33 51

25 จ.ส.อ. ชำญณรงค์ ครุธดิลกำนันท์ บชร.3[33 46

26 จ.ส.อ. นพกร กันตวำรี บชร.3[33 72

27 จ.ส.อ. วินัย กล่ ำรัศมี ฉก.ม.3[33 45

28 จ.ส.อ. ชำญณรงค์ เรือนก้อน บชร.3[33 51

29 จ.ส.อ. รัชพล คงทัน บชร.3[33 67

30 จ.ส.อ. เอกสิทธ์ิ ภิระบรรณ์ บชร.3[33 51

31 จ.ส.อ. ธีรวุฒิ เลี ยงพรม ฉก.ม.3[33 65

32 จ.ส.อ. นันทพล ค ำด ำ บชร.3[33 51

33 จ.ส.อ. วิรัช อนันทวัน พล.ม.1[33 51

34 จ.ส.อ. ประจัญ กองเกิด ฉก.ม.3[33 60

35 จ.ส.อ. สมศักด์ิ คงศรี พล.ม.1[33 47

36 จ.ส.อ. สมชำย มีอัฐม่ัน พล.ม.1[33 45

37 จ.ส.อ. วิชิต พรรณสันฐำน พล.ม.1[33 48

38 จ.ส.อ. เจษฎำ จิดดำ บชร.4[33 47

39 จ.ส.อ. ธนำยุทธ แสนบุตร มทบ.23[33 36

40 จ.ส.อ. อภิชัย เพ็งสุวรรณ บชร.3[33 81

41 จ.ส.อ. อนุศักด์ิ ครสวรรค์ มทบ.36[33 69

42 จ.ส.อ. อัครเดช ค ำเพลิง มทบ.36[33 55



43 จ.ส.อ. วสันต์ จำกสูงเนิน มทบ.36[33 62

44 จ.ส.อ. เนติ แก่นวงษ์ มทบ.36[33 49

45 จ.ส.อ. เบญจพล ศรีมณฑำ มทบ.36[33 35

46 จ.ส.อ. ประมวล เดชบ ำรุง มทบ.36[33 40

47 จ.ส.อ. พิเชษฐ์ บุ้งจันทร์ มทบ.36[33 43

48 จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ ล  ำเลิศ มทบ.36[33 55

49 จ.ส.อ. โทน สะเทือนรัมย์ มทบ.36[33 34

50 จ.ส.อ. เกียรติพงษ์ ซอละสี มทบ.36[33 38

51 จ.ส.อ. สุระศักด์ิ วันโทน มทบ.36[33 45

52 จ.ส.อ. ไพศำล ติกำระนำ มทบ.36[33 52

53 จ.ส.อ. จักรพันธ์ อ่ิมโพธ์ิ มทบ.36[33 41

54 จ.ส.อ. จรัญ บุญรัตน์ พล.พัฒนำ 4[33 50

55 จ.ส.อ. เอกชัย ภำพสละ มทบ.36[33 62

56 จ.ส.อ. อรรถพล ภูดินทรำย มทบ.36[33 42

57 จ.ส.อ. กิติพงษ์ รินฤทธ์ิ มทบ.38[33 45

58 จ.ส.อ. นพวินทร์ พันธ์ค ำนุรักษ์ มทบ.38[33 51

59 จ.ส.อ. ประดับพันธ์ ดีสมบูรณ์ มทบ.38[33 51

60 จ.ส.อ. สมำน ดีปินตำ มทบ.38[33 49

61 จ.ส.อ. สมบัติ อินสองใจ มทบ.38[33 61

62 จ.ส.อ. ชำญวิทย์ ถ่ินอยู่ มทบ.38[33 59

63 จ.ส.อ. ทรงศักด์ิ ก้ำงออนตำ มทบ.38[33 30

64 จ.ส.อ. วิลำศ กิติยะ มทบ.38[33 52

65 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ กันธำ มทบ.38[33 44

66 จ.ส.อ. กษิณพนธ์ บัวเงิน มทบ.38[33 55

67 จ.ส.อ. เอกพัน ต๊ิบบุญศรี มทบ.38[33 35

68 จ.ส.อ. ธีรพร เขียวกล่ ำ มทบ.38[33 34

69 จ.ส.อ. โยธิน เชำว์เสริมสุข มทบ.38[33 45

70 จ.ส.อ. กุรุพินท์ สุปินะ มทบ.38[33 33

71 จ.ส.อ. จ ำรัส แก้วโก มทบ.38[33 63

72 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ ธรรมวงค์ มทบ.38[33 34



73 จ.ส.อ. ธีรพงศ์ นิจกร บชร.4[33 49

74 จ.ส.อ. ชัชชัย สุขขะ บชร.4[33 44

75 จ.ส.อ. ทวิช นวลศรีทอง บชร.4[33 43

76 จ.ส.อ. ชิดชนก บุญรอด บชร.4[33 51

77 จ.ส.อ. วุฒิชัย ทองดี บชร.4[33 42

78 จ.ส.อ. เอกรำช ตั งศิลปชัย บชร.4[33 33

79 จ.ส.อ. ธงชัย คุ้มตระกูล บชร.4[33 36

80 จ.ส.อ. พิเชษฐ์ เพ่ิมขรัวจ ำ บชร.4[33 54

81 จ.ส.อ. เสกสรรค์ จันทร์สุข บชร.4[33 47

82 จ.ส.อ. สิทธิพงษ์ แสงเพ็ชร มทบ.38[33 39

83 จ.ส.อ. อดิเรก ขันอูป มทบ.38[33 45

84 จ.ส.อ. อรรถพล คิรินทร์ บชร.4[33 40

85 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ กองสวัสด์ิ บชร.4[33 41

86 จ.ส.อ. วันชนะ พุ่มสวัสด์ิ มทบ.36[33 43

ผ่ำน 8 นำย ศูนย์สอบ บชร.3, ฉก.ม.3

1 จ.ส.อ. ยุทธกำร ช่ืนจอหอ ฉก.ม.3[34 47

2 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ บุญเรือง ฉก.ม.3[34 84

3 จ.ส.อ. โยธิน ภูมิฐำน ฉก.ม.3[34 71

4 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ สุวรรณไตรย์ ฉก.ม.3[34 65

5 จ.ส.อ. สุเมธ ทุมสีมำ ฉก.ม.3[34 60

6 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิ เขียวค ำอ้ำย ฉก.ม.3[34 42

7 จ.ส.อ. จตุพล สีทำน้อย ฉก.ม.3[34 62

8 จ.ส.อ. กิตติพงษ์ ครำยำนนท์ ฉก.ม.3[34 76

9 จ.ส.อ. บริบูรณ์ เบ้ำจันทร์ ฉก.ม.3[34 67

10 จ.ส.อ. มนัส ช่ำงเงิน ฉก.ม.3[34 76

11 จ.ส.อ. รัฐพล หำดยำว ฉก.ม.3[34 64

12 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ดังโนนทอง ฉก.ม.3[34 59

13 จ.ส.อ. คุณณำวุฒิ รัตนกุล ฉก.ม.3[34 62

14 จ.ส.อ. ศรำวุธ จันจ ำปำ ฉก.ม.3[34 65



15 จ.ส.อ. สุรชัย ขยันท ำ ฉก.ม.3[34 53

16 จ.ส.อ. ธนำ นัยเนตร บชร.3[34 66

17 จ.ส.อ. ทะเนตร ค ำรัตน์ บชร.3[34 88

18 จ.ส.อ. สมพร สล่ำล๊อก ฉก.ม.3[34 69

19 จ.ส.อ. ภำณุ บุญยศรีมำนนท์ ฉก.ม.3[34 72

20 จ.ส.อ. พรศักด์ิ เงินมำก บชร.3[34 75

21 จ.ส.อ. รณชัย มีม่ัน บชร.3[34 85

22 จ.ส.อ. สมพิษ ศรีกล่อม ฉก.ม.3[34 49

23 จ.ส.อ. อเนก สำยทองอนันท์ บชร.3[34 62

24 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ เสง่ียมสมำนันท์ ฉก.ม.3[34 57

25 จ.ส.อ. สุภำพ เมฆสน่ัน ฉก.ม.3[34 66

26 จ.ส.อ. นิคม เวชสุภำ ฉก.ม.3[34 50

27 จ.ส.อ. พำยุ ธงลังกำ มทบ.35[34 43

28 จ.ส.อ. สัมพันธ์ ต๊ะต๊ะ มทบ.38[34 56

29 จ.ส.อ. วัฒนชัย สิงห์อินทร์ มทบ.38[34 57

30 จ.ส.อ. จักรวรรดิ ประสมทรัพย์ มทบ.38[34 59

31 จ.ส.อ. เกษม อำยุยืน มทบ.35[34 60

32 จ.ส.อ. วีระยศ ปะละใจ มทบ.35[34 36

33 จ.ส.อ. ปกรณ์ ประทุมแก้ว มทบ.38[34 63

34 จ.ส.อ. สุรำรักษ์ ตำเต็ง มทบ.38[34 51

35 จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ หงษ์สิบสอง มทบ.35[34 50

36 จ.ส.อ. สุบรร ไชยศิลป์ มทบ.38[34 55

37 จ.ส.อ. สิงห์ดง อะทะวงค์ มทบ.38[34 66

38 จ.ส.อ. กฤษฎำ ดำวนันท์ มทบ.38[34 52

39 จ.ส.อ. จิระศักด์ิ นำคอ้ำย มทบ.38[34 72

40 จ.ส.อ. ณรงค์ ปันทิพย์ มทบ.38[34 59

41 จ.ส.อ. พรมศักด์ิ ค ำวงค์ มทบ.38[34 68

42 จ.ส.อ. พิพัฒน์ ผลประโยชน์ มทบ.38[34 56

43 จ.ส.อ. พงษ์พิทักษ์ นำคะอินทร์ มทบ.35[34 32

44 จ.ส.อ. แอ็ดชัย ต๊ะน้อย มทบ.38[34 54



45 จ.ส.อ. ธีรพงศ์ ณัฐภัทรโสภณ มทบ.35[34 39

46 จ.ส.อ. นพดล โนแปลง มทบ.38[34 45

47 จ.ส.อ. สิริพงษ์ ปำยแสง มทบ.38[34 43

48 จ.ส.อ. ถนอม วรรณำ มทบ.35[34 35

49 จ.ส.อ. ณัฏฐชัย หัตถินำท มทบ.35[34 41

50 จ.ส.อ. เติมศักด์ิ กำศวิบูลย์ มทบ.35[34 42

51 จ.ส.อ. เดชชำติ ค ำสมมำตร์ มทบ.38[34 63

52 จ.ส.อ. บุญยงค์ อำรมณ์ มทบ.35[34 41

53 จ.ส.อ. พูล แก้วเทพ มทบ.35[34 49

54 จ.ส.อ. อรรณพ สวนเข่ือน มทบ.35[34 53

55 จ.ส.อ. ณัฐกิตต์ิ ศิริศรีอัจฉรำพร บชร.4[34 45

56 จ.ส.อ. อูหมัด ยะลิน บชร.4[34 39

57 จ.ส.อ. วิรัตน์ ค ำอ่อนสี บชร.4[34 43

58 จ.ส.อ. วิระ วงค์ค ำ บชร.4[34 35

59 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ พิมพ์ศรี บชร.4[34 37

60 จ.ส.อ. พลวัฒน์ กมลเจริญ บชร.4[34 41

61 จ.ส.อ. สมใจ นิลบวร บชร.4[34 39

62 จ.ส.อ. ณรงฤทธ์ิ กงคูค ำ มทบ.36[34 57

63 จ.ส.อ. วัชรำพงษ์ อุณวงศ์ มทบ.36[34 62

64 จ.ส.อ. จำตุรงค์ ก้อนด้วง มทบ.36[34 70

65 จ.ส.อ. สมยศ ศรีหำภูธร มทบ.36[34 55

66 จ.ส.อ. พร้อมศักด์ิ สีตะบุตร มทบ.36[34 56

67 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ใบบำง มทบ.36[34 38

68 จ.ส.อ. วันชัย ภิญโญย่ิง มทบ.36[34 70

69 จ.ส.อ. วิวัฒน์ ก้อนเทียน มทบ.36[34 75

70 จ.ส.อ. อภิวัฒน์ พัฒน์มณี มทบ.36[34 52

71 จ.ส.อ. อภิชำต พุ่มพวง มทบ.36[34 46

72 จ.ส.อ. พงษ์สวัสด์ิ ก๋ำใจ มทบ.36[34 47

73 จ.ส.อ. เอรำวัต ชูรัตน์ มทบ.36[34 49

74 จ.ส.อ. ทัศนศักด์ิ สุวรรณฉิม มทบ.36[34 50



75 จ.ส.อ. ประเสริฐ เพชรแสง มทบ.36[34 47

76 จ.ส.อ. พิทักษ์ จะเรียมพันธ์ มทบ.36[34 47

77 จ.ส.อ. สิทธิพร สิทธิมงคล มทบ.36[34 54

78 จ.ส.อ. ศักด์ิชัย กันนิล มทบ.36[34 50

79 จ.ส.อ. กฤษณะ คำรมณ์ พล.ม.1[34 47

80 จ.ส.อ. ทวิทย์ แคกลำง พล.ม.1[34 53

81 จ.ส.อ. สุภำพ เรียบไธสง พล.ม.1[34 55

82 จ.ส.อ. สุเทพ มีดำ พล.ม.1[34 56

83 จ.ส.อ. วินัย วงษำศรี พล.ม.1[34 44

84 จ.ส.อ. ชินรุจน์ สังข์ชัย พล.ม.1[34 66

85 จ.ส.อ. นิคม สีทองเสือ พล.ม.1[34 48

86 จ.ส.อ. สมพงษ์ คุ้มเปรม พล.ม.1[34 65

87 จ.ส.อ. เทิดประกิจ สุระพร พล.ม.1[34 64

88 จ.ส.อ. บุญถ่ิน ศรีขำ พล.ม.1[34 45

89 จ.ส.อ. อุทิศ ภู่เกษร พล.ม.1[34 56

90 จ.ส.อ. ไพโรจน์ โรจนทวีธรรม พล.ม.1[34 47

91 จ.ส.อ. ไวประมุง ผิวหล่อ พล.ม.1[34 43

92 จ.ส.อ. สุพัชร วรำนนท์ พล.ม.1[34 34

93 จ.ส.อ. วินัย ถำเหลำ พล.ม.1[34 53

94 จ.ส.อ. วีรพงษ์ สีพรม พล.ม.1[33 35

95 จ.ส.อ. สว่ำง วงค ำแสน พล.ม.1[34 50

96 จ.ส.อ. ณัชพงศ์ วงศ์พุฒ มทบ.38[34 46

97 จ.ส.อ. ธีระนันท์ จุลธุระ มทบ.36[34 47

98 จ.ส.อ. ธีระ รุ่นใสว มทบ.35[34 40

99 จ.ส.อ. สน่ัน ส่งฆ่อง มทบ.36[34 56

ผ่ำน 12 นำย ศูนย์สอบ ฉก.ม.3, บชร.3, มทบ.38, มทบ.36

1 จ.ส.อ. สรรชัย ชมภูพวง กรม สน. พล.ร.15[35 38

2 จ.ส.อ. สมบัติ หำดยำว กรม สน. พล.ร.15[35 47

3 จ.ส.อ. อนุศำสตร์ ศรีศักด์ิ กรม สน. พล.ร.15[35 34



4 จ.ส.อ. กฤษฎำ เรืองชัยวุฒิคุณ กรม สน. พล.ร.15[35 53

5 จ.ส.อ. ยงยุทธ บุญจวง กรม สน. พล.ร.15[35 36

6 จ.ส.อ. วิศรุต ทองรัตน์ กรม สน. พล.ร.15[35 76

7 จ.ส.อ. ฐนภัทร วิเชียรบุศย์ กรม สน. พล.ร.15[35 36

8 จ.ส.อ. ชโรธร ไตรยนต์ กรม สน. พล.ร.15[35 43

9 จ.ส.อ. สมเกียรติ ศรีพั ว กรม สน. พล.ร.15[35 34

10 จ.ส.อ. วีระพงษ์ วงษ์สำ กรม สน. พล.ร.15[35 43

11 จ.ส.อ. นภดล นำมบ้ำนชำติ กรม สน. พล.ร.15[35 33

12 จ.ส.อ. วิชำ กำรุณรักษำ กรม สน. พล.ร.15[35 38

13 จ.ส.อ. ภัทรพล สมพินิจ กรม สน. พล.ร.15[35 48

14 จ.ส.อ. ภำณุมำศ มำศภมร มทบ.36[35 46

15 จ.ส.อ. วัชรินทร์ หำญยุทธ มทบ.36[35 62

16 จ.ส.อ. วัชพงษ์ ยอดศรีเมือง มทบ.36[35 42

17 จ.ส.อ. วรวุฒิ สุยะธิ มทบ.36[35 55

18 จ.ส.อ. นรินทร์ศักด์ิ บุญประสิทธ์ิ ฉก.ม.3[35 74

19 จ.ส.อ. ปิยะพงษ์ ใฝ่ใจ ฉก.ม.3[35 62

20 จ.ส.อ. ประจักษ์ ป้ันจำด ฉก.ม.3[35 75

21 จ.ส.อ. สมบัติ แหมไธสง ฉก.ม.3[35 57

22 จ.ส.อ. ทรงศักด์ิ พูนโพธ์ิ ฉก.ม.3[35 58

23 จ.ส.อ. พีระพล โพธินันท์ ฉก.ม.3[35 33

24 จ.ส.อ. อัครเดช บุบผำอำจ ฉก.ม.3[35 67

25 จ.ส.อ. สุเมธ ซ่วมเชียง มทบ.36[35 62

26 จ.ส.อ. วศกร อินทะจันทร์ มทบ.36[35 59

27 จ.ส.อ. นวพล พรมชำติ กรม สน. พล.ร.15[35 41

28 จ.ส.อ. สถำพร ตนภู ฉก.ม.3[35 42

29 จ.ส.อ. โรมรัน เพียแก้ว ฉก.ม.3[35 41

30 จ.ส.อ. ไพรวัลย์ เนตรวงศ์ กรม สน. พล.ร.15[35 36

31 จ.ส.อ. ธวัช กระพี เขตร์ ฉก.ม.3[35 78

32 จ.ส.อ. ด ำรงค์ วิวรชัย ฉก.ม.3[35 52

33 จ.ส.อ. พิสิษฐ์ คุ้มทรัพย์ ฉก.ม.3[35 56



34 จ.ส.อ. นฤนำท ปัญญำ มทบ.35[35 47

35 จ.ส.อ. มนเทียน ก๋ำแก้ว มทบ.35[35 60

36 จ.ส.อ. นคร ก่ิงเกล้ำ มทบ.35[35 41

37 จ.ส.อ. พิษณุพงษ์ อ๊อดเอก มทบ.35[35 49

38 จ.ส.อ. ประจักษ์ พิมพำ มทบ.35[35 26

39 จ.ส.อ. พัฒนพันธ์ คงพรำหมณ์ มทบ.35[35 38

40 จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ ผัดเหวิ น มทบ.35[35 41

41 จ.ส.อ. พำยุ พันมำ มทบ.35[35 44

42 จ.ส.อ. พงศธร ขอนพิกุล มทบ.35[35 58

43 จ.ส.อ. ศุภชัย สำก ำ พล.ม.1[35 51

44 จ.ส.อ. อ ำนำจ บุญปัน พล.ม.1[35 61

45 จ.ส.อ. เชิดศักด์ิ ศรีนุ พล.ม.1[35 53

46 จ.ส.อ. คงเพ็ชร ดีเพ็ชร์ พล.ม.1[35 66

47 จ.ส.อ. ทวิตชัย ไข่ทอง พล.ม.1[35 53

48 จ.ส.อ. วิฑูรย์ รอดสกำร พล.ม.1[35 53

49 จ.ส.อ. อนนท์ มะโรงรัตน์ พล.ม.1[35 50

50 จ.ส.อ. ธวัชชัย จันทรส พล.ม.1[35 45

51 จ.ส.อ. ศุภณัฏฐ์ ปรีชำพงศสโรช พล.ม.1[35 59

52 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ บุญคง พล.ม.1[35 80

53 จ.ส.อ. ปิยะ ทิมแป้น พล.ม.1[35 54

54 จ.ส.อ. สิทธิพล จ ำนงเป็น พล.ม.1[35 52

55 จ.ส.อ. สมควร จีนค ำ พล.ม.1[35 36

56 จ.ส.อ. ธวัชชัย หวำนแท้ พล.ม.1[35 59

57 จ.ส.อ. สำธิต รักผล พล.ม.1[35 69

58 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ แก้วทะนะ พล.ม.1[35 62

59 จ.ส.อ. วุฒิไกร กำงพรม พล.ม.1[35 46

60 จ.ส.อ. วัชระ สดรัมย์ พล.ม.1[35 67

61 จ.ส.อ. ประสงค์ วงศ์ดำ พล.ม.1[35 65

62 จ.ส.อ. จีรศักด์ิ จ ำปำเงิน มทบ.38[35 63

63 จ.ส.อ. บุญชู ป่ินเพชร มทบ.38[35 49



64 จ.ส.อ. ธนกร จิตอำรีย์ มทบ.38[35 64

65 จ.ส.อ. ทรงพล บัวหลวง มทบ.38[35 36

66 จ.ส.อ. วันชัย ทิพศรี มทบ.38[35 48

67 จ.ส.อ. เอกชัย วงค์ม่ำน มทบ.38[35 62

68 จ.ส.อ. วิทูลย์ ค ำแสน มทบ.38[35 54

69 จ.ส.อ. เทียนชัย คนกำรณ์ มทบ.38[35 69

70 จ.ส.อ. ภัทรพงษ์ ยะแก้ว มทบ.38[35 63

71 จ.ส.อ. สมชำย กระทู้ มทบ.38[35 59

72 จ.ส.อ. กิตติภพ เกียรติคุณประชำ มทบ.38[35 64

73 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ ปันรัตน์ มทบ.38[35 74

74 จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ ขัตติจิตร์ มทบ.38[35 58

75 จ.ส.อ. สุเมธ วงศ์พุทธค ำ มทบ.38[35 59

76 จ.ส.อ. โชติวริทธ์ิ ศรีธนะภูวัชร์ มทบ.38[35 38

77 จ.ส.อ. อนันต์ จันต๊ะ มทบ.38[35 80

78 จ.ส.อ. สว่ำงพงษ์ ไชยวำรินทร์ มทบ.38[35 78

79 จ.ส.อ. มำโนจน์ สอนเชล มทบ.38[35 45

80 จ.ส.อ. วีรเชษฐ์ วุฒิสวัสด์ิ มทบ.38[35 43

81 จ.ส.อ. พยุง วงศ์พุฒิ มทบ.38[35 62

ผ่ำน 8 นำย ศูนย์สอบ กรม สน.พล.ร.15, ฉก.ม.3, พล.ม.1, มทบ.38

1 จ.ส.อ. ธีรศักด์ิ เกตุหำร ฉก.ม.3[36 65

2 จ.ส.อ. บัลลือ เล่ือมใส ฉก.ม.3[36 50

3 จ.ส.อ. นเรศ สิงห์กวำง ฉก.ม.3[36 48

4 จ.ส.อ. วรจักร มำกอง ฉก.ม.3[36 58

5 จ.ส.อ. โกมินทร์ มืดค ำบง ฉก.ม.3[36 43

6 จ.ส.ท. ยศวรรธ ฉิมพ่วง ฉก.ม.3[36 74

7 จ.ส.อ. ภิญโญ ชุมภู่ ฉก.ม.3[36 42

8 จ.ส.อ. พินิจ ทำนะมัย ฉก.ม.3[36 35

9 จ.ส.อ. ทรงศักด์ิ หำญตุ่น ฉก.ม.3[36 50

10 จ.ส.อ. วีรยุทธ ยิ มคง ฉก.ม.3[36 32



11 จ.ส.อ. สัญชัย พ่ึงสูงเนิน ฉก.ม.3[36 60

12 จ.ส.ท. วีรพล นำมศักด์ิ ฉก.ม.3[36 75

13 จ.ส.อ. เอนก นิลทะสิงห์ ฉก.ม.3[36 41

14 จ.ส.อ. สุรศรี พุฒพันธ์ กรม สน. พล.ร.15[36 39

15 จ.ส.อ. สุริยำ โนแก้ว กรม สน. พล.ร.15[36 34

16 จ.ส.อ. ธีรพัฒน์ โรจนบุรำนนท์ กรม สน. พล.ร.15[36 44

17 จ.ส.อ. ธงชัย คงทน กรม สน. พล.ร.15[36 43

18 จ.ส.อ. สิทธิโชค เกษมสุข กรม สน. พล.ร.15[36 43

19 จ.ส.อ. พงษ์พันธ์ เพียบเพียร กรม สน. พล.ร.15[36 38

20 จ.ส.อ. วิสันต์ บุญใส กรม สน. พล.ร.15[36 33

21 จ.ส.อ. วัฒนะชัย เวินขุนทด กรม สน. พล.ร.15[36 48

22 จ.ส.อ. วำทิต จ่ำยกระโทก กรม สน. พล.ร.15[36 48

23 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ชัยมงคล กรม สน. พล.ร.15[36 42

24 จ.ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ สกุลลิ ม พล.ม.1[36 66

25 จ.ส.อ. อรรถพล เผ่ำเกิด กรม สน. พล.ร.15[36 31

26 จ.ส.อ. ตรีเทพ ช ำนำญ กรม สน. พล.ร.15[36 56

27 จ.ส.อ. ภำณุพงศ์ ปำนหล้ำ พล.ม.1[36 66

28 จ.ส.อ. ธีรภัทร โพธิสน พล.ม.1[36 62

29 จ.ส.อ. สุรพล ซุนสอน พล.ม.1[36 56

30 จ.ส.อ. อภิวัฒน์ จอมปิน พล.ม.1[36 58

31 จ.ส.อ. พูนทวีทรัพย์ ใบยำ พล.ม.1[36 63

32 จ.ส.อ. คมสัน หำรี พล.ม.1[36 39

33 จ.ส.อ. นภดล นิลคง มทบ.46[36 37

34 จ.ส.อ. ฐวิกร สณฑ์สกุณำ พล.ม.1[36 62

35 จ.ส.อ. ภิญโญ พุทธำ มทบ.38[36 73

36 จ.ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ ใหม่น้อย มทบ.38[36 50

37 จ.ส.อ. พิเชษฐ์ นนท์ธิชำ มทบ.38[36 55

38 จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ กุศล มทบ.38[36 41

39 จ.ส.อ. ศุภกร ธิจักรแปง มทบ.38[36 59

40 จ.ส.อ. นัฐพงษ์ เสนำค ำ มทบ.38[36 69



41 จ.ส.อ. เอกรำช สูงนำฝำย มทบ.38[36 44

42 จ.ส.อ. อนุยุต สุทธหลวง มทบ.38[36 57

43 จ.ส.อ. ธงชัย พรมเฮียง พล.ม.1[36 78

ผ่ำน 4 นำย ศูนย์สอบ ฉก.ม.3, มทบ.38, พล.ม.1

21/09/2561

1 จ.ส.อ. ศักด์ิด ำรงค์ แปงอุด ฉก.ม.3[37 62

2 จ.ส.อ. นัฐศักด์ิ ศักด์ิวรงค์ ฉก.ม.3[37 45

3 จ.ส.อ. เขมำกร เขียวประเสริฐ ฉก.ม.3[37 56

4 จ.ส.อ. อรรถพล น้อยพลี ฉก.ม.3[37 76

5 จ.ส.อ. นพฤทธ์ิ จันอู๊ด ฉก.ม.3[37 47

6 จ.ส.อ. นเรศ สังข์จันทร์ ฉก.ม.3[37 76

7 จ.ส.อ. วุฒิกุล สิทธิจันทร์ ฉก.ม.3[37 57

8 จ.ส.อ. จีรพันธ์ ชุรี ฉก.ม.3[37 59

9 จ.ส.อ. ปิยชำติ สีบัวลำ ฉก.ม.3[37 66

10 จ.ส.อ. สมดี ศรีภิรมย์ ฉก.ม.3[37 50

11 จ.ส.อ. เสน่ห์ หลวงพรม มทบ.36[37 45

12 จ.ส.อ. สุนทร เศรษฐำวงษ์ มทบ.36[37 49

13 จ.ส.อ. บ ำรุง ศรีสลุง มทบ.36[37 81

14 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ รักเสมอ มทบ.36[37 47

15 จ.ส.อ. ไชยำ พิทักษ์ มทบ.36[37 37

16 จ.ส.อ. ธนภัทธ คลังคนเก่ำ มทบ.36[37 34

17 จ.ส.อ. สมพร ตะนุมำตย์ มทบ.36[37 46

18 จ.ส.อ. วัชรินทร์ ไกรฤทธ์ิ มทบ.36[37 65

19 จ.ส.อ. ประกำษิต นันติดอย มทบ.36[37 53

20 จ.ส.อ. ประโคม อ่อนสุวรรณ มทบ.36[37 64

21 จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ สุดวิเวก มทบ.36[37 38

22 จ.ส.อ. ชำติชำย จันค ำ มทบ.36[37 38

23 จ.ส.อ. ปริญญำ เนติปรีชำ มทบ.36[37 42

ผ่ำน 3 นำย ศูนย์สอบ ฉก.ม.3, มทบ.36



1 จ.ส.อ. ศิวพงษ์ คุ้มศิริวงษ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 51

2 จ.ส.อ. อำนุภำพ ทักทิน รร.สบ.สบ.ทบ. [38 29

3 จ.ส.อ. วัฒนำ ชูแก้ว มทบ.45[38 34

4 จ.ส.อ. วิจิตรกร เถนว้อง รร.สบ.สบ.ทบ. [38 34

5 จ.ส.อ. ชูชำติ คล่องดี มทบ.36[38 71

6 จ.ส.อ. สุระภักด์ิ โม่งปรำณีต มทบ.36[38 62

7 จ.ส.อ. วรชำติ โตพุ่ม มทบ.36[38 43

8 จ.ส.อ. เสกสรร ปัญญำปลิว มทบ.36[38 50

9 จ.ส.อ. พงศ์พันธ์ุ ผำผง มทบ.36[38 35

10 จ.ส.อ. ธชเดช ธีระสมำนนท์ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 30

11 จ.ส.อ. อภิวัฒนำกร ค ำแก้ว มทบ.36[38 54

12 จ.ส.อ. พิศิษฐ์ เสนำ มทบ.36[38 49

13 จ.ส.อ. ธวัช ยศปัญญำ มทบ.36[38 78

14 จ.ส.อ. สุนันท์ บุญจรัส มทบ.36[38 50

15 จ.ส.อ. อรงกรต หงษำหิน รร.สบ.สบ.ทบ. [38 54

16 จ.ส.อ. วิเศษ กุดตุ่ย มทบ.36[38 51

17 จ.ส.อ. ขวัญทอง ตันเย่ียน มทบ.36[38 49

18 จ.ส.อ. เกรียงไกร นำมสง่ำ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 31

19 จ.ส.อ. สมำน พระเงิน มทบ.36[38 39

20 จ.ส.อ. สิงหำ ณ รังศิลป์ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 47

21 จ.ส.อ. ดำรำ บ ำรุ่งรัตน์ มทบ.36[38 48

22 จ.ส.อ. เสนอ สุนะวัง รร.สบ.สบ.ทบ. [38 45

23 จ.ส.อ. เชิดเกียรติ ศิริรัตน์ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 50

24 จ.ส.อ. กิตภณ วรสำร รร.สบ.สบ.ทบ. [38 46

25 จ.ส.อ. ณัฐวัฒน์ กองจ ำปำ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 42

26 จ.ส.อ. สง่ำ หลำนวงษ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 26

27 จ.ส.อ. อนุสรณ์ เทพศิริ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 35

28 จ.ส.อ. ศุภชำติ คนขยัน รร.สบ.สบ.ทบ. [38 73

29 จ.ส.อ. วรำกร สังข์ยิ ม รร.สบ.สบ.ทบ. [38 42



30 จ.ส.อ. สุพจน์ สันโดษ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 79

31 จ.ส.อ. รัชพล รำชภักด์ิ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 29

32 จ.ส.อ. สุทิน ยำงชัยภูมิ มทบ.36[38 36

33 จ.ส.อ. ปิติพนธ์ ฉิมสุด รร.สบ.สบ.ทบ. [38 42

34 จ.ส.อ. วัชรินทร์ อินทรมณี รร.สบ.สบ.ทบ. [38 31

35 จ.ส.อ. อ ำนำจ วิชิต รร.สบ.สบ.ทบ. [38 48

36 จ.ส.อ. ขวัญชัย พรมโพธ์ิ มทบ.36[38 34

37 จ.ส.อ. สรำวุธ รักธรรมนูญ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 49

38 จ.ส.อ. สุชำติ ดวงผุยทอง รร.สบ.สบ.ทบ. [38 29

39 จ.ส.อ. มังกร ศรีผดุง รร.สบ.สบ.ทบ. [38 44

40 จ.ส.อ. ปรีชำ ดวงจันทร์ มทบ.36[38 54

41 จ.ส.อ. สมชำติ โพธ์ิกุล รร.สบ.สบ.ทบ. [38 42

42 จ.ส.อ. วำรุตร์ โบรำณมูล มทบ.36[38 41

43 จ.ส.อ. ธำนี ทองหล่อ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 33

44 จ.ส.อ. สุริยำ สถำพร มทบ.36[38 28

45 จ.ส.อ. ทองค ำ สีเงินดี มทบ.36[38 38

46 จ.ส.อ. สำยชล สังข์ติยำนนท์ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 28

47 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ชอบใจ มทบ.36[38 64

48 จ.ส.อ. เริงณรงค์ บัวงำม พล.ม.1[38 39

49 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ บรรเทำ พล.ม.1[38 49

50 จ.ส.อ. กมลพร มำไกล พล.ม.1[38 55

51 จ.ส.อ. พิทักษ์ หำญค ำ พล.ม.1[38 37

52 จ.ส.อ. วรวุฒิ ปิยะรำช พล.ม.1[38 53

53 จ.ส.อ. ชำครีย์ ศรีเลศิลป์ พล.ม.1[38 53

54 จ.ส.อ. ไพโรจน์ จิตรโคตร พล.ม.1[38 36

55 จ.ส.อ. เร่งรบ ตลับเพชร พล.ม.1[38 37

56 จ.ส.อ. ประยงค์ มอญดี พล.ม.1[34 33

57 จ.ส.อ. ปรำโมทย์ กำวิรส พล.ม.1[38 55

58 จ.ส.อ. ปรำโมทย์ แสงฮำม พล.ม.1[38 39

59 จ.ส.อ. สมใจ แผงสี พล.ม.1[38 43



60 จ.ส.อ. ธรรมศักด์ิ คงทัด พล.ม.1[38 37

61 จ.ส.อ. ไชยวัฒน์ สังข์ทอง พล.ม.1[38 48

62 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ บัวกลม พล.ม.1[38 49

63 จ.ส.อ. นิรันดร จุ่นหัวโทน พล.ม.1[34 41

64 จ.ส.อ. ธนำ คุ้มทองมำก พล.ม.1[38 44

ผ่ำน 4 นำย ศูนย์สอบ มทบ.36, รร.สบ.สบ.ทบ.

1 จ.ส.อ. ปัทมำกร ไวกำรยุทธ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 35

2 จ.ส.อ. ชำญณรงค์ สิงห์สำ มทบ.36[39 79

3 จ.ส.อ. รังสรรค์ เชื อเถำว์ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 44

4 จ.ส.อ. วรรณจักร คล้ำยกรุด มทบ.36[39 71

5 จ.ส.อ. ปรีชำ สุวรรณศรี รร.สบ.สบ.ทบ. [39 49

6 จ.ส.อ. วัชระ แพงพันธ์ุ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 54

7 จ.ส.อ. ศรำยุทธ ดีสุวรรณ มทบ.36[39 82

8 จ.ส.อ. กษิดิส วำดสูงเนิน รร.สบ.สบ.ทบ. [39 52

9 จ.ส.อ. อลงกรณ์ หล่ ำพร้อย รร.สบ.สบ.ทบ. [39 48

10 จ.ส.อ. อนันต์ ศรีธรรมวุฒิ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 38

11 จ.ส.อ. โชคอนันต์ สำยสุด มทบ.36[39 62

12 ส.อ. อรรถพล แก้วอนันต์ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 42

13 จ.ส.อ. สศิธร กมลแสน รร.สบ.สบ.ทบ. [14 40

14 จ.ส.อ. สำยันห์ ย่ีซ่วน รร.สบ.สบ.ทบ. [39 46

15 จ.ส.อ. วิทวัส ขันม่ัน รร.สบ.สบ.ทบ. [39 42

16 จ.ส.อ. สุดเขต มำลีศรี รร.สบ.สบ.ทบ. [39 44

17 จ.ส.อ. อุดมทรัพย์ ทิศรัมย์ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 62

18 จ.ส.อ. ธนำกรณ์ คุ้มหินลำด รร.สบ.สบ.ทบ. [39 36

19 จ.ส.อ. ทองสำ หลุมทอง รร.สบ.สบ.ทบ. [39 37

20 จ.ส.อ. ไพรัช แก้วเฮียง รร.สบ.สบ.ทบ. [39 49

21 จ.ส.อ. พงศ์ศักด์ิ โพธ์ิสำวัง รร.สบ.สบ.ทบ. [39 41

22 จ.ส.อ. รุ่ง โสระฎำ มทบ.36[39 73

23 จ.ส.อ. รุ่งศักด์ิ ประคองกำย รร.สบ.สบ.ทบ. [39 56



24 จ.ส.อ. อิสระพงษ์ รอญยุทธ มทบ.36[39 70

25 จ.ส.อ. สมเจตน์ แก้วประภำ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 55

26 จ.ส.อ. อภิชิต บุษพงค์ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 34

27 จ.ส.อ. สมชำย เชยสกุล รร.สบ.สบ.ทบ. [39 45

28 จ.ส.อ. ภัทร์นิธิ ทัพวร รร.สบ.สบ.ทบ. [14 49

29 จ.ส.อ. สุรชัย บุตรเมือง มทบ.36[39 65

30 จ.ส.อ. รัฐพล กำทุ่ง มทบ.36[39 65

31 จ.ส.อ. มนตรี กิมประสิทธ์ิ มทบ.36[39 75

32 จ.ส.อ. สุดท่ีรัก สอนเทียม มทบ.36[39 52

33 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ นำพิมพ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 38

34 จ.ส.อ. วุฒิชัย กระปุกนำค รร.สบ.สบ.ทบ. [39 44

35 จ.ส.อ. เอกชัย บุญมำเลิศ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 36

36 จ.ส.อ. สมควร ด ำชูพรำย รร.สบ.สบ.ทบ. [39 45

37 จ.ส.อ. วิฑูรย์ ค ำพวง รร.สบ.สบ.ทบ. [39 46

38 จ.ส.อ. ปรเมศร์ ผิวงำม รร.สบ.สบ.ทบ. [39 36

39 จ.ส.อ. พงษ์เทพ โพธ์ิกลำง มทบ.36[39 58

40 จ.ส.อ. ธนกฤต ธนบุตรำรัตน์ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 36

41 จ.ส.อ. วิเชียร สำตจีนพงษ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 43

42 จ.ส.อ. ณชพล ใบยำ มทบ.36[39 50

43 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ หอมดอก มทบ.36[39 83

44 จ.ส.อ. นพพร เดชพงษ์ มทบ.36[39 71

45 จ.ส.อ. ชัชพล ทรัพย์กล้ำ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 39

46 จ.ส.อ. ประมุข จินตสมิทธ์ิ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 48

47 จ.ส.อ. ประเสริฐ แจ่มฟ้ำ มทบ.36[39 50

48 จ.ส.อ. นพพร ค้ำกลำง มทบ.36[39 82

49 จ.ส.อ. วัลลภ คงประโยชน์ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 41

50 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ กรกัน รร.สบ.สบ.ทบ. [39 45

51 จ.ส.อ. ธเนตร คงคอน รร.สบ.สบ.ทบ. [39 46

52 จ.ส.อ. อมร ทีทำ มทบ.36[39 63

53 จ.ส.อ. ชรินทร์ สิงหทศ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 31



54 จ.ส.อ. วุฒิชัย บุตรแสนโฮม รร.สบ.สบ.ทบ. [39 34

55 จ.ส.อ. กิตนัย หม่ืนสุวรรณ์ มทบ.36[39 58

56 จ.ส.อ. ทิพย์วัฒน์ เหมม่ัน มทบ.36[39 66

57 จ.ส.อ. รำชัย ช่ืนบุญ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 42

58 จ.ส.อ. ภัทรพล ศรีสวรรค์ศักด์ิ มทบ.36[39 67

59 จ.ส.อ. อ ำนำจ เหลืองธนำรักษ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 29

60 จ.ส.อ. พงศ์พันธ์ ป้องเขต รร.สบ.สบ.ทบ. [39 60

61 จ.ส.อ. จ ำลอง ดวงแก้ว รร.สบ.สบ.ทบ. [39 33

62 จ.ส.อ. ศักดินันท์ วันอังคำร รร.สบ.สบ.ทบ. [39 38

63 จ.ส.อ. ศิริพงษ์ ภูพันนำ มทบ.36[39 57

64 จ.ส.อ. ไชยำ พรมงำม รร.สบ.สบ.ทบ. [39 27

65 จ.ส.อ. จีระศักด์ิ เจริญผล พล.ม.1[39 47

66 จ.ส.อ. บุญเรียน แลเพชร รร.สบ.สบ.ทบ. [39 39

67 จ.ส.อ. ศักรินทร์ ทะนำรี พล.ม.1[39 64

68 จ.ส.อ. จักรพงศ์ อินตำโย พล.ม.1[39 25

69 จ.ส.อ. วิระศักด์ิ บุตรจันทร์ พล.ม.1[39 57

70 จ.ส.อ. อดุลย์ แรงแสง พล.ม.1[39 40

71 จ.ส.อ. ชัยทัต แสนขอมด ำ พล.ม.1[39 42

72 จ.ส.อ. กิตต์ิพิพัฒน์ พรหมตรุษ พล.ม.1[39 44

73 จ.ส.อ. ภำณุพงศ์ เพ็ชรขำวเขียว พล.ม.1[39 69

74 จ.ส.อ. วิโรจน์ ครูสอน พล.ม.1[39 48

75 จ.ส.อ. อุทัย ค ำแก้ว พล.ม.1[39 40

76 จ.ส.อ. วัชรพงษ์ อังคุระศรี พล.ม.1[39 45

77 จ.ส.อ. อดิศร ก้อนค ำ พล.ม.1[39 65

78 จ.ส.อ. สุทธินันท์ ศรีวัฒนพงศ์ พล.ม.1[39 33

79 จ.ส.อ. สมถ่ิน พุดนำ พล.ม.1[39 36

80 จ.ส.อ. เกรียงไกร เผ่ำเต็ม พล.ม.1[39 48

81 จ.ส.อ. พิชิต ค ำตัน พล.ม.1[39 32

82 จ.ส.ท. ยุทธภูมิ ศรีภูธร พล.ม.1[39 56

83 จ.ส.อ. ปรำโมทย์ บัวไข พล.ม.1[39 37



84 จ.ส.อ. ธีรพงษ์ เฉ่ือยฉ่ ำ พล.ม.1[39 44

85 จ.ส.อ. รัชตพล มังคละแสน มทบ.36[39 58

86 จ.ส.อ. วุฒิไกร สีสม มทบ.35[39 55

87 จ.ส.อ. ลิขิต มูลศรี มทบ.35[39 41

88 จ.ส.อ. กำร ตันกำบ มทบ.35[39 32

89 จ.ส.อ. วันชนะ จันที มทบ.35[39 52

ผ่ำน 9 นำย ศูนย์สอบ มทบ.36

1 จ.ส.อ. ณธกร ชัยโสดำ มทบ.35[40 48

2 จ.ส.อ. คมกฤช ขนหงษ์ มทบ.35[40 60

3 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ หล้ำดอก มทบ.35[40 49

4 จ.ส.อ. ปรีชำ กอนแก้ว มทบ.35[40 49

5 ส.อ. พลรบ พิชัยเจตวีร์ มทบ.35[40 52

6 จ.ส.อ. ดำรนัย วงค์อ่วน มทบ.35[40 53

7 จ.ส.อ. พงศ์ศิริ ทองจ ำรัส มทบ.35[40 50

8 จ.ส.อ. โกวิท พุทธวงค์ มทบ.35[40 51

9 จ.ส.อ. อ ำนำจ แสนอุ้ม มทบ.35[40 30

10 ส.อ. วงศกร วังค ำ มทบ.35[40 36

11 จ.ส.อ. อำทิกร ทองค ำ มทบ.35[40 34

12 จ.ส.อ. ศรำวุธ ชมภูชนะภัย มทบ.35[40 47

13 จ.ส.อ. สงครำม ม่ังมี มทบ.35[40 54

14 จ.ส.อ. วัลลพ สมเนตร พล.ม.1[40 78

15 จ.ส.อ. ไชยวัฒน์ รอดทอง พล.ม.1[40 52

16 จ.ส.อ. อณำวิน เช่ียวชำญ พล.ม.1[40 58

17 จ.ส.อ. ธีรพงษ์ ชุรี พล.ม.1[40 46

18 จ.ส.อ. เฉลิมพร นำมขำน พล.ม.1[40 42

19 จ.ส.อ. นลำกร วรดี พล.ม.1[40 45

20 จ.ส.อ. ทิวำกร อำศัย พล.ม.1[40 58

21 จ.ส.อ. พุธรัตน์ มุงเมือง พล.ม.1[40 55

22 จ.ส.อ. สุดใจ โนนโพธ์ิ พล.ม.1[40 59



23 จ.ส.อ. พงศ์ปณต บงสมัย พล.ม.1[40 65

24 จ.ส.อ. สุริยะ ถนอม พล.ม.1[40 54

25 จ.ส.อ. วรวิทย์ ฐิตะสำร พล.ม.1[40 70

26 จ.ส.อ. ภูเบศ พงศ์ถ่ิน พล.ม.1[40 34

ผ่ำน 2 นำย ศูนย์สอบ พล.ม.1

4.924044

95.07596

รวมผู้เข้ำสอบ จ ำนวน 1909 นำย 

ผ่ำน 94 นำย ร้อยละ 4.92

ไม่ผ่ำน 1815 นำย ร้อยละ 95.18

ไม่กดบันทึก 6 นำย


