
วันท่ี ล ำดับ ช่ือ นำมสกุล ศูนย์สอบ (รอบท่ี) คะแนน

ท ำกำรทดสอบ 100

10/9/2561

1 ส.อ. สิทธิชัย โพธิกสิกร ศม.[1 35

2 ส.อ. วุฒิชัย ประสงค์สุข ศม.[1 43

3 ส.อ. วุฒิชัย บัวศรี ศม.[1 46

4 ส.อ. เสวก อินอ่ ำ ศม.[1 52

5 ส.อ. พลพิพัฒน์ รอดส ำเภำ ศม.[1 37

6 จ.ส.อ. จรูญ โสภณ ศม.[1 43

7 ส.อ. อภิสิทธ์ิ ธงชัย ศม.[1 36

8 ส.อ. จำนุพงษ์ ชอบสูงเนิน ศม.[1 51

9 ส.อ. ณัฐวุฒิ มีชูเกตุ ศม.[1 27

10 ส.อ. ประชำ โอมแก้ว ศม.[1 41

11 ส.อ. อภิชำติ. ภูมิประพันธ์ ศม.[1 45

12 ส.อ. จิรำยุ สำระกุล ศม.[1 44

13 ส.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ เณรเถำ ศม.[1 34

14 ส.อ. อนุกุล ตำมสีรัมย์ ศม.[1 32

15 ส.อ. อำทิตย์ ทิพย์สันเทียะ ศม.[1 41

16 ส.อ. ภัทรพันธ์ุ ถำวรพันธ์ุ ศม.[1 39

17 ส.อ. อรรถพล ศรีเกษม ศม.[1 38

18 ส.อ. ทรงศักด์ิ ชำรีผำย ศม.[1 42

19 ส.อ. เทวฤทธ์ิ พรมทำ ศม.[1 28

20 ส.อ. กิตติวุฒิ สงสำร ศม.[1 43

21 ส.อ. กฤษฎำ พลต้ือ ศม.[1 50

รำยช่ือและผลกำรทดสอบวัดผลประเมินควำมรู้นำยทหำรประทวน ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หลักสูตรนำยสิบช้ันต้น (เหล่ำ ม.)



1 ส.อ. เสถียรพงษ์ โคสุวรรณ์ ศม.[2 42

2 ส.อ. ชินวัตร สังข์สอำด ศม.[2 30

3 ส.อ. นัฐพล พลเย่ียม ศม.[2 30

4 ส.อ. ธวัชชัย ชนะวิเศษ ศม.[2 43

5 ส.อ. ศุภวิชญ์ สมศิล ศม.[2 43

6 ส.อ. วรุณ บุญเพ้ีย ศม.[2 40

7 ส.อ. ธนพล ปิติคุณธรรม ศม.[2 23

8 ส.อ. กำจพัฒน์ อยู่สมบุณ ศม.[2 47

1 ส.อ. ชัยสิทธ์ิ ชำวโพธ์ิเอน รร.สบ.สบ.ทบ. [3 41

2 ส.อ. เอกลักษณ์ ก้องเรืองฤทธ์ิ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 30

3 ส.อ. นพพล ตรีแก้ว รร.สบ.สบ.ทบ. [3 32

4 ส.อ. นิรันดร ไลย์นอก รร.สบ.สบ.ทบ. [3 36

5 ส.อ. ชัชชัย โสมนรินทร์ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 32

6 ส.อ. กิตติพงษ์ พิพัฒน์รัตนำ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 42

7 ส.อ. ไพฑูรย์ ปล้ืมพันธ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 31

8 ส.อ. มำรุต ล ำน้อย รร.สบ.สบ.ทบ. [3 37

9 ส.อ. วีระพล มีศรี รร.สบ.สบ.ทบ. [3 32

10 ส.อ. ณรงศักด์ิ นิลสนธ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 39

11 ส.ต.พีรพัฒน์ เกียรตินันท์ รร.สบ.สบ.ทบ. [3 32

12 ส.อ. วรวุฒิภัศนท์ แสนหอม รร.สบ.สบ.ทบ. [2 44

11/9/2561

1 ส.อ. ณัฐพงษ์ แย้มหอม รร.สบ.สบ.ทบ. [5 43

2 ส.อ. ยุทธนำ คันธภูมิ รร.สบ.สบ.ทบ. [5 39

3 ส.อ. ด ำรงเกียรติ รัตนะ รร.สบ.สบ.ทบ. [5 37

4 ส.อ. ดนุพล นนตะพันธ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [5 39



1 ส.อ. ธีรพงษ์ มำกพงษ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [6 53

2 ส.อ. สถำพร สำโคตร รร.สบ.สบ.ทบ. [6 33

3 ส.อ. จักรพันธ์ สำมำอำพัฒน์ รร.สบ.สบ.ทบ. [6 48

1 ส.อ. ปิยะ กมลศิลป์ รร.สบ.สบ.ทบ. [7 37

2 ส.อ. เชำวัฒน์ สุพัฒนำกร รร.สบ.สบ.ทบ. [6 28

3 ส.อ. วสันต์ พรมเทวำ ศม.[7 43

4 ส.อ. ฐำปนัท ค ำกรฤำชำ ศม.[7 32

5 ส.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ พระร้ำย ศม.[7 32

1 ส.อ. โสพล พลเย่ียม ศม.[8 41

2 ส.อ. หิรัญ แก้วถำวร ศม.[8 39

3 ส.อ. ชำญชัย เขจรลัย ศม.[8 42

4 ส.อ. สมเจต โคมขุนทด ศม.[8 35

5 ส.อ. สุริยำวุธ เหมืองสอน ศม.[8 47

6 ส.อ. สมชำย บุญน ำ ศม.[8 31

7 ส.อ. อำนนท์ ส่งแสง ศม.[8 45

8 ส.อ. วิทวัส รัตนดอน ศม.[8 41

9 ส.อ. จิรำยุศ แลดี ศม.[8 43

10 ส.อ. กรีฑำพล มำเพลิง ศม.[8 38

12/9/2561

1 ส.อ. นุชิต ไชยพงษ์ มทบ.12[9 42

2 ส.อ. ณัฐวุฒิ พวงมณี พล.ร.2 รอ.[9 46

3 ส.อ. เสกสรร แดนสันเทียะ พล.ร.2 รอ.[9 45

4 ส.อ. อนุชำ แจ่มจ ำรุณ พล.ร.2 รอ.[9 58

5 ส.อ. เจนณรงค์ หัวโนนม่วง พล.ร.2 รอ.[9 52

6 ส.อ. นพรัตน์ โพนทอง พล.ร.2 รอ.[9 45

7 ส.อ. สุทธิรักษ์ สุริย์วงษ์ พล.ร.2 รอ.[9 59



8 ส.อ. พิศิษฏ์ รำชวงศ์ พล.ร.2 รอ.[9 48

9 ส.อ. ธนำวุฒิ คุตป่ำ พล.ร.2 รอ.[9 46

10 ส.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ พลูมำศ ศม.[9 33

11 ส.อ. อิศรำ คันศร ศม.[9 45

12 ส.อ. ชัยวัฒน์ ศรีบุญเรือง ศม.[9 55

13 ส.อ. จำตุรณ เยำวเรศ ศม.[9 55

14 ส.อ. อนุชิต เพ็งพูล ศม.[9 43

1 ส.อ. พงศกร กอมณี พล.ร.2 รอ.[10 42

2 ส.อ. ณัฐวุฒิ พิลำภ พล.ร.2 รอ.[10 42

3 ส.อ. ชำณนุพงศ์ กุหลำบ พล.ร.2 รอ.[10 43

4 ส.อ. โยธิน บุญจันทร์ พล.ร.2 รอ.[10 53

5 ส.อ. ฉำยำ ตุลันแก้ว นสศ.[9 43

6 ส.อ. วีระยุทธ์ สำยหยุด พล.ร.2 รอ.[10 50

7 ส.อ. สุเทพ ศิริ พล.ร.2 รอ.[10 45

8 ส.อ. อธิวัฒน์ สุทธิสุข รร.สบ.ทบ.[10 41

9 ส.อ. คมกฤต วะลัยสุข รร.สบ.ทบ.[10 45

10 ส.อ. ศิธำ บูรณัติ รร.สบ.ทบ.[10 34

11 ส.อ. ธนำคม กิตติคุณำธำร รร.สบ.ทบ.[10 41

12 ส.อ. เอกสิทธ์ิ ขันตัน รร.สบ.ทบ.[10 39

13 ส.อ. จิรวัฒน์ พะกะยะ รร.สบ.ทบ.[10 40

14 ส.อ. ปัญญำ ลับแล พล.ร.2 รอ.[10 36

1 ส.อ. กำนต์ชนก ไหลประดิษฐ์ ศม.[11 37

2 ส.อ. ครรชิตพล มำวำน ศม.[11 47

3 ส.อ. จตุพงศ์ วงษ์เหล็ก ศม.[11 32

4 ส.อ. อรรถพล วงศ์หำญ ศม.[11 42

5 ส.อ. จักรพันธ์ สินธพ พล.ร.2 รอ.[11 34

6 ส.อ. ณัฐวุติ สุริยะวงศ์ พล.ร.2 รอ.[11 37



7 ส.อ. อุดมศักด์ิ นึกม่ัน พล.ร.2 รอ.[11 46

8 ส.อ. วุฒินันท์ รำชมี พล.ร.2 รอ.[11 43

9 ส.อ. ทศพล พลเดช พล.ร.2 รอ.[11 34

10 ส.อ. รัชพล เงินเต็ม พล.ร.2 รอ.[11 25

11 ส.อ. วรวุฒิ พิเครำะห์จิตร พล.ร.2 รอ.[11 35

12 ส.อ. ปรำกำร จันทะวงค์ พล.ร.2 รอ.[11 49

13 ส.อ. สถำปัตย์ พันพู พล.ร.2 รอ.[11 40

14 ส.อ. นรินทร์ เท่ียงธรรม มทบ.17[11 44

15 ส.อ. เอกชัย ภำคสวรรค์ มทบ.17[11 46

16 ส.อ. สุเมธ ก้ำนเหลือง มทบ.17[11 39

17 ส.อ. ปภำวิน ไพพิศำล มทบ.17[11 48

18 ส.อ. มนัส เภำเสน มทบ.17[11 47

19 ส.อ. เกรียงไกร จิตมะกล่ ำ มทบ.17[11 53

20 ส.อ. เนตร ชีพนุรัตน์ มทบ.17[11 32

21 ส.อ. อุเทน อุดมศิลปศำสตร์ มทบ.19[11 29

22 ส.อ. สนธยำ เช้ือชำติ มทบ.19[11 50

23 ส.อ. สุเมธ ย้อมสี มทบ.19[11 31

24 ส.อ. พรชัย ขำวนิล มทบ.19[11 37

1 ส.อ. คมสันต์ ล้ ำเลิศ พล.ร.9[12 54

2 ส.อ. สุเมธ แสงพลบ พล.ร.9[12 36

3 ส.อ. สรกช ระวิวรรณ ศม.[12 43

4 ส.อ. เศรษฐศำสตร์ โชติกำรณ์ ศม.[12 50

5 ส.อ. ธีรพงศ์ ค ำกอง ศม.[12 44

6 ส.อ. อภิสิทธ์ิ เวทนำ ศม.[12 52

7 ส.อ. กรกต สงวนนำม ศม.[12 52

8 ส.อ. ฉัตรชัย ไทยปรำณี ศม.[12 50

9 ส.อ. สุริยำ ภำยจันทึก ศม.[12 40

10 ส.อ. ณัฐพงศ์ ป้องค ำรส ศม.[12 41



11 ส.อ. ทวีโชค นำมมุลตรี ศม.[12 52

12 ส.อ. ชัชวำลย์ เช้ือสกล ศม.[12 45

13 ส.อ. ณัฐพงษ์ เนตรวงค์ ศม.[12 53

14 ส.อ. เนติธร ทิมะวงศ์ ศม.[12 41

15 ส.อ. เหิญฟ้ำ ไถเงิน ศม.[12 44

16 ส.อ. สุรพงษ์ สังฆทิพย์ ศม.[12 43

17 ส.อ. ณัฐศักด์ิ เจตสิกทัต ศม.[12 52

18 ส.อ. กฤษดำ ฉันไชย ศม.[12 41

19 ส.อ. ธนำกร เพ็ชรไชย ศม.[12 48

20 ส.อ. วรุฒ ขุนไชย ศม.[12 38

21 ส.อ. คณิต ทุยเวียง ศม.[12 36

22 ส.อ. จีรยุทธ เกิดสมบูรณ์ ศม.[12 39

23 ส.อ. ก ำพล พิมพ์ศรี ศม.[12 32

13/09/2561

1 ส.อ. วรวรรณ จันทวิสำ พล.ร.9[13 45

2 ส.อ. ชำนนท์ รูไธสง พล.ร.9[13 42

3 ส.อ. วรกำร วงษ์รุ่ง พล.ร.9[13 45

4 ส.อ. สิทธิศักด์ิ เนตรมณี พล.ร.9[13 44

5 ส.อ. วิรุต วิชุมำ พล.ร.9[13 33

6 ส.อ. ธวัชชัย หัถกิจ พล.ร.9[13 47

7 ส.อ. เกษมศักด์ิ ขุนนรำศัย พล.ร.9[13 37

8 ส.อ. วันชัย ศรีจรัญ พล.ร.9[13 42

9 ส.อ. มนตรี มูลศรี พล.ร.9[13 44

10 ส.อ. อดิศักด์ิ วงษ์รอด พล.ร.9[13 48

11 ส.อ. อดุลย์ศักด์ิ  พันอนันท์ มทบ.18[13 38

12 ส.อ. ศศิธร วิริยะธรรม พล.ร.9[13 35

13 ส.อ. อำนนท์ หรีหร่อง พล.ร.9[13 44

14 ส.อ. อำนนท์ สว่ำงศรี พล.ร.9[13 36



15 ส.อ. สุพร เขตสถำน พล.ร.9[13 47

16 ส.อ. ศรำวุธ จิตรกว้ำง พล.ร.9[13 46

17 ส.อ. อดิศร วิจำร พล.ร.9[13 41

18 ส.อ. โชคชัย รู้ระวัง พล.ร.9[13 37

19 ส.อ. น ำพล ยังเต็ม พล.ร.9[13 29

20 ส.อ. ปิยบุตร ช่ำงทรัพย์ พล.ร.9[13 35

21 ส.อ. ทนำกร ศรีเหรำ พล.ร.9[13 42

1 ส.อ. อธิศักด์ิ สีด้วง มทบ.18[14 26

2 ส.อ. ณัฐอนันต์ เดชฉิมพลี มทบ.18[14 40

3 ส.อ. จักรพันธ์ แก้วคูนอก มทบ.18[14 50

4 ส.อ. สิทธิชัย อุ่นมำก มทบ.18[14 32

5 ส.อ. ธงชัย เลิศพรม มทบ.18[14 43

6 ส.อ. วีระชัย นิมนต์ มทบ.18[14 32

7 ส.อ. รัฐศำสตร์ สระทองหลำง มทบ.18[14 39

8 ส.อ. สถิต คงเจริญ มทบ.18[14 24

9 ส.อ. วัฒนโชติ โชติชนำ มทบ.18[14 39

10 ส.อ. วิฑูรย์ มุขสมบัติ มทบ.18[14 25

11 ส.อ. ปุณย์วัจน์ ศรีพูล มทบ.18[14 32

12 ส.อ. หยกเพชร สภำพรม มทบ.18[14 42

13 ส.อ. อำรัญ สีลำดเลำ มทบ.18[14 37

14 ส.อ. อำทร เตียงไธสงค์ มทบ.18[14 33

15 ส.อ. ธีรภัทร์ พู่เจริญ มทบ.18[14 39

16 ส.อ. ณัฐวุฒิ วีระสะ พล.ร.9[14 32

17 ส.อ. สุรัช เสำหล้ำ พล.ร.9[14 37

18 ส.อ. อิศรำนนท์ ข ำโนนง้ิว รร.สบ.สบ.ทบ. [14 41

19 ส.อ. กฤษณะ พิมพัฒน์ พล.ร.9[14 48

20 ส.อ. ณัฐพล พรมโสภำ พล.ร.9[14 44

21 ส.อ. วุฒิชัย โสภำ พล.ร.9[14 44



22 ส.อ. ปิยะวัฒน์ กุลเซ็นต์ พล.ร.9[14 37

23 ส.อ. อนุพงษ์ จ ำปำ พล.ร.9[14 53

24 ส.อ. นรำวิชญ์ รักรวมบุญ พล.ร.9[14 40

25 ส.อ. ศุภณัฐ ล้ิมแดงสกุล พล.ร.9[14 48

26 ส.อ. ธนบูรณ์ เงำภู่ทอง พล.ร.9[14 41

27 ส.อ. สัญญำ พันธ์กำง พล.ร.9[14 40

28 ส.อ. กฤตธวัช เปียดี พล.ร.9[14 37

29 ส.อ. มงคล คันทะภูมิ พล.ร.9[14 38

30 ส.อ. พิสุทธิวงศ์ พินิจ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 39

31 ส.อ. อรรถพันธ์ ภำชีทรัพย์ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 38

32 ส.อ. ชนะชัย สีหะสุทธ์ิ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 46

33 ส.อ. โยธิน สุขสอน รร.สบ.สบ.ทบ. [14 38

34 ส.อ. ทศพร ช้ำงปลิว พล.ร.9[14 26

35 ส.อ. วีรโรจน์ บุญให้ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 42

36 ส.อ. กรัสนัย โรจน์บุญถึง พล.ร.9[14 36

37 ส.อ. พิสิฐ กวำงเส็ง พล.ร.9[14 44

38 ส.อ. ปรีชำ แก้วกำร รร.สบ.สบ.ทบ. [14 52

39 ส.อ. อดิศร พูนศรี รร.สบ.สบ.ทบ. [14 43

40 ส.อ. อดิเรก เล็กสถำน รร.สบ.สบ.ทบ. [14 41

41 ส.อ. วิธิทัศน์ พัดเย็น พล.ร.9[14 49

42 ส.อ. อำนนท์ แดงนำเพียง รร.สบ.สบ.ทบ. [14 41

43 ส.อ. วรวุฒิ รำชแก้ว รร.สบ.สบ.ทบ. [14 35

44 ส.อ. ยุรศักด์ิ หำแสงศรี รร.สบ.สบ.ทบ. [14 27

45 ส.อ. อลงกรณ์ โพธ์ิไทร รร.สบ.สบ.ทบ. [14 43

46 ส.อ. ปรัชญำ ใจดี พล.ร.9[14 30

47 ส.อ. วีรวัฒน์ บุญน้อม พล.ร.9[14 39



1 ส.อ. ณัฐวุฒิ ไชยศำสตร์ มทบ.18[15 35

2 ส.อ. อภิวัฒน์ ขำวสร้อย มทบ.18[15 47

3 ส.อ. วัชชชิระ จันทึก มทบ.18[15 50

4 ส.อ. กรวิทย์ พลอำจทัน มทบ.18[15 39

5 ส.อ. สุทธิ โพธ์ิร่มช่ืน มทบ.18[15 37

6 ส.อ. ยุทธพร แก้วมุกดำ มทบ.18[15 38

7 ส.อ. สมคิด เจนหัด มทบ.18[15 49

8 ส.อ. ธวัชชัย ขุมกระโทก มทบ.18[15 25

9 ส.อ. น ำพล ป่ินทอง มทบ.18[15 47

10 ส.อ. ภูวดล สุตัญต้ังใจ มทบ.18[15 32

11 ส.อ. สรศักด์ิ กิจเพียร มทบ.18[15 46

12 ส.อ. ธีรวัฒน์ สิงห์ประพันธ์ มทบ.18[15 49

13 ส.อ. สุรวิทย์ ดำบโสมศรี มทบ.18[15 35

14 ส.อ. ศรำวุธ สุจริตภักดี มทบ.18[15 48

15 ส.อ. สถำพร คงแสง มทบ.18[15 40

16 ส.อ. อนุพงษ์ เรืองแสน มทบ.18[15 48

17 ส.อ. กฤษณะ สีด ำ มทบ.18[15 49

18 ส.อ. โกศล สิงห์สำด มทบ.18[15 41

19 ส.อ. จักรพันธ์ุ พงษ์โอสถ มทบ.18[15 39

1 ส.อ. ธนนันท์ ม่ันศรีจันทร์ มทบ.18[16 37

2 ส.อ. ฐิติพงษ์ เตำรัตน์ มทบ.18[16 38

3 ส.อ. ณัฐทำนนท์ เชยแก้ว มทบ.18[16 52

4 ส.อ. อุดม มงกุฎ มทบ.18[16 36

5 ส.อ. วรำกร อินทองต๋ัง มทบ.18[16 46

6 ส.อ. ประทีป ศรีโมรำ มทบ.18[16 45

7 ส.อ. พีรวัส สุขแดง มทบ.18[16 42

8 ส.อ. วัชระพงษ์ แสวงผล มทบ.18[16 41

9 ส.อ. ศตวรรษ สีด่ำง มทบ.18[16 44



10 ส.อ. นริศ อักกะมำนัง มทบ.18[16 38

11 ส.อ. บรรฤศักด์ิ บุญป้อง มทบ.18[16 56

12 ส.อ. ชัยยศ แตงแก้ว มทบ.18[16 -

13 ส.อ. ย่ิงยศ นำเมืองรักษ์ ทภ.2[16 50

14 ส.อ. สันติภำพ สุขจิตร์ ทภ.2[16 60

15 ส.อ. อิสรพงษ์ พรหมนอก ทภ.2[16 33

16 ส.อ. ฐิตินันท์ สุ่มสุวรรณ ทภ.2[16 50

17 ส.อ. กิตติ ครเกษม ทภ.2[16 57

18 ส.อ. ศัสตรำ เถกิงผล ศม.[16 67

19 ส.อ. สิทธิศักด์ิ มีสวัสด์ิ ศม.[16 63

20 ส.อ. ฤทธิรงค์ ใจทน ศม.[16 45

21 ส.อ. สมลักษณ์ สิงสุพรรณ์ ศม.[16 59

22 ส.อ. สิทธิเดช ดำยใหม่ ศม.[16 37

23 ส.อ. จิรำนุวัฒน์ มำนุช ศม.[16 43

24 ส.อ. เอกรินทร์ เขียวงำม ศม.[16 52

25 ส.อ. ศักด์ินริน พลเย่ียม ศม.[16 42

26 ส.อ. ชนก ทองรุ้ง ศม.[16 40

27 ส.อ. เฉลิมพงษ์ เหลำหวำยนอก ศม.[16 24

28 ส.อ. เทวัญ น้อยวงศ์ ศม.[16 42

29 ส.อ. รัฐภูมิ ศิลำเกษ ศม.[16 66

30 ส.อ. อธิวัฒน์ พิลำศรี ศม.[16 41

31 ส.อ. ศักด์ิชำย โขงรัมย์ ทภ.2[16 43

32 ส.อ. ธีระศักด์ิ โคตรเวียง ศม.[16 51

33 ส.อ. ภำคินัย ลุนบุรมย์ ศม.[16 63

34 ส.อ. เกียรติศักด์ิ ค ำมะลำ ศม.[16 38

35 ส.อ. เกรียงไกร พรมลำ ศม.[16 40

36 ส.อ. เดชำวัต อุตมำ ทภ.2[16 46

37 ส.อ. วิชัย ลือเร่ือง ทภ.2[16 43

38 ส.อ. ธีรวัฒน์ วอนทองหลำง ทภ.2[16 41



39 ส.อ. ธีรวุฒิ หม่ืนไธสง ทภ.2[16 41

40 ส.อ. ทรงฤทธ์ิ บุญสงค์ ทภ.2[16 51

41 ส.อ. ปฏิญญำ ยำทำ ทภ.2[16 45

42 ส.อ. กู้ศักด์ิ ชูเชิดเช้ือ ทภ.2[16 54

43 ส.อ. ธัญญำ ชวนประโคน ทภ.2[16 39

44 ส.อ. จิตภำณุ ตะกรุดเพ็ง ศม.[16 50

45 ส.อ. พงศ์กร หนักแน่น ศม.[16 49
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1 ส.อ. จักรพันธ์ เก้ียวสูงเนิน ศม.[17 41

2 ส.อ. อำทิตย์ธนำกร เกิดหล ำ ศม.[17 56

3 ส.อ. ภำณุเดช จระคร ศม.[17 30

4 ส.อ. นรำกร ภำระกำร ศม.[17 46

5 ส.อ. กษิดิศ บุญชม ทภ.2[17 61

6 ส.อ. ดลวัฒน์ พรประเสริฐ ศม.[17 40

7 ส.อ. ทัศพร จันทะโร ศม.[17 43

8 ส.อ. เฉลิมฤทธ์ิ ศรีวิลัย ศม.[17 42

9 ส.อ. ธนำกร ชำวบ้ำนใน ศม.[17 51

10 ส.อ. สุรศักด์ิ แก้วแจ่ม ศม.[17 46

11 ส.อ. นเรนทร์ฤทธ์ิ ชูกล่ิน ศม.[17 42

12 ส.อ. วัชโรทัย ผดุงเขตร์ ศม.[17 43

13 ส.อ. วีระชัย บุตรจันทร์ ศม.[17 52

14 ส.อ. พีระพล อุ่นน้อย ศม.[17 43

15 ส.อ. ชำญชัย ธุสำวุฒิ ศม.[17 42

16 ส.อ. บุญเรียง ธรรมปัต ศม.[17 45

17 ส.อ. ชำลี สวนดี ศม.[17 48

18 ส.อ. ปิยะยุทธ ทองเล็ก ศม.[17 39

19 ส.อ. สุริยำ อ่อนม่ิง ศม.[17 41

20 ส.อ. สุรสิทธ์ิ เข็มนอก ศม.[17 43



21 ส.อ. เสกสรร วิเศษรัตน์ ศม.[17 54

22 ส.อ. ศรรำม วิเศษชำติ ทภ.2[17 51

23 ส.อ. ศิริชัย บวบหอม ศม.[17 42

24 ส.อ. อุดมศักด์ิ สืบอ้วน ศม.[17 50

25 ส.อ. นฤชำ บริสุทธ์ิ ศม.[17 48

26 ส.อ. ธวัชชัย สดโครกกรวด ทภ.2[17 48

27 ส.อ. พศวัติ เรืออำจ มทบ.18[17 47

28 ส.อ. เบญจภพ มำตทอง มทบ.18[17 41

29 ส.อ. ลิขิต สิทธิเจริญ มทบ.18[17 39

30 ส.อ. ยุทธนำ อัตถำชน มทบ.18[17 36

31 ส.อ. เดชำ มีพันธ์ มทบ.18[17 44

32 ส.อ. ชัยวุฒิ แสนรัตน์ มทบ.18[17 45

33 ส.อ. สนธยำ เพ็ชร มทบ.18[17 38

34 ส.อ. ภูพิงค์ โก้สันเทียะ มทบ.18[17 47

35 ส.อ. ชัยวุฒิ มำตรสอน มทบ.18[17 36

36 ส.อ. วุฒิชัย พรหมบุตร มทบ.18[17 41

37 ส.อ. ชัยณรงค์ วิชิต มทบ.18[17 36

38 ส.อ. อนุชำ สินธุรักษ์ มทบ.18[17 39

39 ส.อ. ชิรำวุฒิ ชัยจตุรัต มทบ.18[17 35

40 ส.อ. อำทิตย์ ทำมำตย์ มทบ.18[17 38

41 ส.อ. สุพับ ก้ำวกระโทก ทภ.2[16 25

42 ส.อ. จักรพันธ์ ก้อนค ำ มทบ.18[17 26

43 ส.อ. กฤษดำ เหล่ำบุรี มทบ.23[17 49

44 ส.อ. ปิติพร แตงรัตนำ มทบ.18[17 53

45 ส.อ. รัตชำติ ภูบัวค ำ มทบ.23[17 65

46 ส.อ. ชัยวัฒน์ เถำหมอ มทบ.23[17 26

47 ส.อ. ปัญญำวุธ สุวรรณมำโจ มทบ.23[17 48

48 ส.อ. อนันตชัย ชอบสว่ำง ทภ.2[17 48

49 ส.อ. สิทธิชัย สำรมโน มทบ.23[17 52



50 ส.อ. อรรถพงษ์ โพนพันธ์ มทบ.23[17 35

51 ส.อ. จิตรกร ศรีสำรคำม มทบ.23[17 48

52 ส.อ. สุกิจ นวลสุธำ มทบ.23[17 31

53 ส.อ. วรวุธ ศรีพุทธำ มทบ.23[17 48

54 ส.อ. นฤพล ดุลยะลำ มทบ.24[17 43

55 ส.อ. เสริมศักด์ิ สำระไทย มทบ.23[17 42

56 ส.อ. นัฐกร นำมปัญญำ มทบ.23[17 43

57 ส.อ. ยอดธง เพชรล้ ำ มทบ.23[17 29

58 ส.อ. อรรถพล มำนิล มทบ.23[17 41

59 ส.อ. พงศธร จันทเริง มทบ.23[17 46

1 ส.อ. สรำวุธ ก่ิงค ำ มทบ.22[18 42

2 ส.อ. คมชำย ตันติธนวัจน์ มทบ.22[18 44

3 ส.อ. รณยุทธ แก้วหำนำม มทบ.23[18 35

4 ส.อ. พงษ์นิวัฒน์ พิมพะสำลี มทบ.23[18 39

5 ส.อ. ดนุพนธ์ คันทะพรม มทบ.23[18 43

6 ส.อ. ชัย ทวีทรัพย์ล้ ำเลิศ มทบ.18[18 55

7 ส.อ. อำนนท์ สำยพันธ์ มทบ.18[18 45

8 ส.อ. วิฑูร กรีสวัสด์ิ มทบ.18[18 34

9 ส.อ. สุพจน์ ปวันเทำ มทบ.23[18 50

10 ส.อ. พงษ์ศักด์ิ มำก๋ำ มทบ.18[18 37

11 ส.อ. ปฏิภำณ ฝ้ำยป่ำน มทบ.18[18 45

12 ส.อ. ศักดำ ส ำรวมจิตร์ มทบ.18[18 35

13 ส.อ. สำธิต แจ่มแจ้ง มทบ.18[18 45

14 ส.อ. วิทยำ ศรีไตรเฮือง มทบ.18[18 43

15 ส.อ. จักรกริซ แก่นแก้ว มทบ.18[18 44

16 ส.อ. สุเมธ ขันธุปัทม์ มทบ.18[18 41

17 ส.อ. ธนชัย ค ำโพธ์ิ มทบ.18[18 39

18 ส.อ. สถำปนิก อยู่มำก มทบ.18[18 30



19 ส.อ. ยุรนันท์ อำจไพวัลย์ มทบ.23[18 43

20 ส.อ. สุรัน สำใจ มทบ.18[18 45

21 ส.อ. สุทธิพงษ์ เหิมหอม มทบ.18[18 45

22 ส.อ. กิตติพงษ์ ภูกองทอง มทบ.18[18 49

23 ส.อ. วนัส บัวศรี มทบ.18[18 54

24 ส.อ. ขุนแผน สีลำโคตร์ มทบ.23[18 61

25 ส.อ. ณัฐวุฒิ ศรีจินดำ มทบ.23[18 43

26 ส.อ. ดนัย ริก ำแง มทบ.23[18 60

27 ส.อ. สิทธิศักด์ิ เหลือผล มทบ.23[18 41

28 ส.อ. สืบพงษ์ สุวรรณหำร มทบ.23[18 45

29 ส.อ. ทันสมัย วรกำ มทบ.23[18 46

30 จ.ส.อ. ประคอง รวมญำติ พล.ร.9[18 44

31 จ.ส.อ. สุวัฒน์ สิทธิปรำชญำงกูร พล.ร.9[18 34

32 ส.อ. จตุรงค์ วิไลรัตน์ ศม.[18 40

33 ส.อ. กีรตินันท์ จันทะยำ ศม.[18 48

34 ส.อ. ธนำพันธ์ บุญรอด ศม.[18 47

35 ส.อ. บุรินทร์ เอ่ียมสะอำด ศม.[18 40

36 ส.อ. อิทธิเดช บุญสมยำ ศม.[18 43

37 ส.อ. วสันต์ แดงน้อย ศม.[18 46

38 ส.อ. นภพล ผำสุรำษฎร์ ศม.[18 51

39 ส.อ. เอกลักษณ์ แก้วสำลี ศม.[18 30

40 ส.อ. ธีรวุฒิ พำทอง ศม.[18 32

41 ส.อ. โชคชัย สิมมำ ศม.[18 52

42 ส.อ. ณที สมตน ศม.[18 39

43 ส.อ. ศักด์ิณรงค์ ทองเลิศ ศม.[18 44

44 ส.อ. พลำกร ศรีพระจันทร์ ศม.[18 42

45 ส.อ. สุรศักด์ิ กะอำจ ศม.[18 43

46 ส.อ. อนิรุทธ์ พรมมูล ศม.[18 36

47 จ.ส.อ. บรรจง รำชวัตร พล.ร.9[18 31



48 จ.ส.อ. ดิเรก ค ำแพร พล.ร.9[18 39

49 ส.อ. พยนต์ สำไชยันต์ ศม.[18 41

50 จ.ส.อ. สุรินทร์ พลำยละมูล พล.ร.9[18 40

51 ส.อ. ศรชัย เหมพลชม มทบ.23[18 39

52 ส.อ. จีรศักด์ิ รักษำเคน มทบ.23[18 47

53 จ.ส.อ. จันท์นพัต อังพศุตม์ พล.ร.9[18 37

54 ส.อ. จิรศักด์ิ สำยป้ันเหน่ง ศม.[18 42

55 จ.ส.อ. ฤทธิเดช โนทวงค์ พล.ร.9[18 32

56 ส.อ. เอกดนัย นำมพุทธำ มทบ.23[18 30

57 จ.ส.อ. สุดเขต มำช่วย พล.ร.9[18 46

58 ส.อ. อภิชำต พรมน่ิม มทบ.23[18 44

59 ส.อ. อัมมร อบมำพันธ์ มทบ.22[18 31

60 ส.อ. ชำคริต รัตนพลที มทบ.23[18 34

61 ส.อ. ธนเทพ ประไพ มทบ.22[18 31

1 ส.อ. บัญชำ เสน่หำ มทบ.23[19 44

2 ส.อ. ประชัย อุปมำนะ มทบ.23[19 32

3 ส.อ. จักรกฤษ ภูช ำนิ มทบ.23[19 71

4 ส.อ. สมบูรณ์ ใสสีดำ มทบ.23[19 38

5 ส.อ. ณัฐพล กองสินแก้ว มทบ.23[19 46

6 ส.อ. ณัฐวุฒิ พรมลือชัย มทบ.23[19 42

7 ส.อ. รัชพล สุขำ มทบ.23[19 41

8 ส.อ. กฤษดำ เบ้ำบัวเงิน มทบ.23[19 55

9 ส.อ. สมยศ ยำมำ มทบ.23[19 38

10 ส.อ. สุรศักด์ิ เผ่ำบ้ำนฝำง มทบ.23[19 46

11 ส.อ. ไมตรี สร้อยแก้ว มทบ.23[19 32

12 ส.อ. อนุพงษ์ ส่งเสริม มทบ.23[19 45

13 ส.อ. กฤษฎำ ศรีบุตรตำ มทบ.23[19 58

14 ส.อ. กิตติกร สีหำนำม ศม.[19 43



15 ส.อ. คนำวิน อนุอัน ศม.[19 40

16 ส.อ. ธงชัย สุ่มมำตย์ มทบ.18[19 36

17 ส.อ. ประวัติ หำรำช มทบ.18[19 43

18 ส.อ. กิตติพัฒน์ สุดสนธ์ิ มทบ.18[19 32

19 ส.อ. กัมปนำท จรอนันต์ ศม.[19 48

20 ส.อ. สุริยำ แสนจันทร์ มทบ.18[19 44

21 ส.อ. จิรภัทร์ เพ็งเลีย ศม.[19 44

22 ส.อ. พนัสพงศ์ รินลำ มทบ.18[19 32

23 ส.อ. จักรกฤษณ์ ดุมชัย มทบ.18[19 34

24 ส.อ. ธีรภัทร โพธำ มทบ.18[19 33

25 ส.อ. วัฒนศิลป์ สิงห์ทำ มทบ.18[19 44

26 ส.อ. ชัยมงคล พรหมอ่อน มทบ.18[19 38

27 ส.อ. เอกฉันท์ เชิงสะอำด ศม.[19 34

28 ส.อ. จักรกฤษณ์ แสงรูจีย์ มทบ.18[19 48

29 ส.อ. พัฒน์พงษ์ ช่ำงหล่อ ศม.[19 51

30 ส.อ. วันเฉลิม มำลำดำษ มทบ.18[19 43

31 ส.อ. ณัฐภัทร ปัญโญ มทบ.18[19 38

32 ส.อ. ศรำวุธ ทวีวรรณกิจ มทบ.18[19 40

33 ส.อ. จิรวุฒิ อ้นไธสง มทบ.18[19 55

34 ส.อ. สุริยำ สุริโย มทบ.18[19 34

35 ส.อ. อภัย พรพรหม มทบ.22[19 36

36 ส.อ. อนุชิต มำศวรรณำ มทบ.18[19 48

37 ส.อ. พร้อมพล สิงหรำ ณ อยุธยำ มทบ.23[19 38

38 ส.อ. นนทนันท์ บรรเทำ มทบ.23[19 32

39 ส.อ. ภำนุรัตน์ จุ้ยกระโทก มทบ.23[19 49

40 ส.อ. ยุทธศำสตร์ ชูครีย่ิง มทบ.23[19 29

41 ส.อ. วีระพงษ์ หงษ์ค ำเมือง มทบ.18[19 40

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.23



1 จ.ส.อ. วสันต์ ทับทอง พล.ร.9[20 42

2 ส.อ. เอกนรินทร์ เมือยวงศ์ มทบ.18[20 45

3 ส.อ. อนันตชัย ขวัญยืน มทบ.18[20 43

4 ส.อ. เด่นชัย ผิวทอง มทบ.23[20 43

5 ส.อ. สิทธิชัย อินทะวุธ มทบ.23[20 47

6 ส.อ. ทศพร มูลเพีย มทบ.23[20 37

7 ส.อ. ณัฐชัย จ่ำงแจ่มใส มทบ.23[20 58

8 ส.อ. เทพธวัช เทศพำนิช ทภ.2[20 31

9 ส.อ. ชนำนนท์ มอมหม่ำย ทภ.2[20 29

10 จ.ส.อ. สุรพล มุงทอง พล.ร.9[20 31

11 จ.ส.อ. เกษมศักด์ิ สุขไชยศรี พล.ร.9[20 59

12 จ.ส.อ. เฉลิมชัย ชะเอม พล.ร.9[20 50

13 จ.ส.อ. มนตรี บุญพำ พล.ร.9[20 38

14 จ.ส.อ. วัฒนำ แสงดิษฐ พล.ร.9[20 44

15 จ.ส.อ. เกรียงไกร ทองดอนใหม่ พล.ร.9[20 48

16 จ.ส.อ. ถิร ศรีชำวนำ พล.ร.9[20 52

17 จ.ส.อ. มำนพ เสียงเพรำะ พล.ร.9[20 46

18 จ.ส.อ. ปิยรมย์ พันทำ พล.ร.9[20 67

19 จ.ส.อ. นิรันดร์ กระดังงำ พล.ร.9[20 67

20 จ.ส.อ. อนุสรณ์ กำรรอบรู้ พล.ร.9[20 42

21 จ.ส.อ. สุรินทร์ อ่ิมเอ่ียม พล.ร.9[20 43

22 จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณำกุล พล.ร.9[20 68

23 จ.ส.อ. อนุศักด์ิ ศรีประเสริฐ พล.ร.9[20 34

17/09/2561

1 ส.อ. ภูชิต ดอกเกียง ศม.[21 43

2 ส.อ. อำทิตย์ ไชยยอด ศม.[21 45

3 ส.อ. ยุรนันต์ จ ำปำวะดี พล.พัฒนำ 2[21 30

4 ส.อ. ศิวกรณ์ ปะนำมเก พล.ร.6[21 42



5 ส.อ. ชัยรัก เหมือนเหลำ พล.ร.6[21 36

6 ส.อ. เกียรติศักด์ิ ประทุมวัน พล.ร.6[21 40

7 ส.อ. สุนันท์ ปินะกำโน พล.ร.6[21 33

8 ส.อ. ณัฐชัย มีธรรม พล.ร.6[21 37

9 ส.อ. ธนำกร กุลวงศ์ พล.ร.6[21 35

10 ส.อ. ปิยะรำช แฮดเมย พล.ร.6[21 33

11 ส.อ. วัลลภ เขมำตย์โพธ์ิ พล.ร.6[21 32

12 ส.อ. กิตติวุฒิ ขันทะชำ พล.ร.6[21 43

13 ส.อ. กรวิทย์ ซึมกลำง พล.ร.6[21 39

14 ส.อ. อนุลักษ์ คชสีห์ พล.ร.6[21 39

15 ส.อ. พีรยุทธ ภำระพงษ์ พล.ร.6[21 38

16 ส.อ. ธนำวุธ นิลทองหลำง พล.ร.6[21 38

17 ส.อ. สุธรรม วงศ์สุเพ็ง พล.ร.6[21 37

18 ส.อ. ประทวน ฉิมกลำงดอน พล.ร.6[21 49

1 ส.อ. อภิชำติ คมข ำหนัก พล.ร.4[22 40

2 ส.อ. วุฒิศักด์ิ ดรละคร พล.ร.4[22 41

3 ส.อ. ภูมินทร์ บุญตำ พล.ร.4[22 45

4 ส.อ. สุทิน ธงสิบเก้ำ พล.ร.4[22 41

5 จ.ส.อ. ธีระพงษ์ น้อยสุภำพ พล.ร.4[22 48

6 ส.อ. กิตติพงศ์ สะเภำค ำ พล.ร.4[22 42

7 ส.อ. ศุภกร ธรรมวงค์ พล.ร.4[22 35

8 ส.อ. กฤษฎำ พงอุดทำ พล.ร.6[22 36

9 ส.อ. ธีรพล บรรทัดทอง พล.ร.4[22 46

10 ส.อ. ไกรภพ บ ำรุง พล.ร.6[22 40

11 ส.อ. นิคม ธงชัย พล.ร.4[22 49

12 ส.อ. ศรำยุทธ ธิยำ พล.ร.6[22 38

13 ส.อ. กฤษดำ ประสันรักษ์ พล.ร.6[22 59

14 ส.อ. วัชระ หนองหลวง พล.ร.6[22 40



15 ส.อ. คุณวุฒิ เตวิชัย พล.ร.4[22 33

16 ส.อ. ปฐมพงษ์ บุญยงค์ พล.ร.6[22 62

17 จ.ส.อ. สันติ เท่ียงธรรม พล.ร.9[22 44

18 ส.อ. เกตุพนธ์ เรืองบุญ พล.ร.6[22 28

19 ส.อ. ไพฑูรย์ จันทร์แก้ว พล.ร.6[22 44

20 จ.ส.อ. ไพรัช สมำนชำติ พล.ร.9[22 52

21 จ.ส.อ. จักรกฤษ สังเกตุกิจ พล.ร.9[22 39

22 ส.อ. ลือชัย ตรีกุล พล.ร.6[22 43

23 ส.อ. วัชระกร สุระมณี พล.ร.6[22 45

1 ส.อ. ธีระพัฒน์ อู่โภคิน มทบ.38[23 39

2 ส.อ. ณัตพล อุ่นเรือน มทบ.23[23 40

3 ส.อ. อัครพล จันทะมำตร มทบ.23[23 34

4 ส.อ. พลวัฒน์ บุญนำท มทบ.23[23 44

5 ส.อ. ปัญญำ วงษ์ษำภำ มทบ.23[23 37

6 ส.อ. โชคชัย โป๊ะสูงเนิน มทบ.23[23 37

7 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ สุภำกูลย์ พล.ร.9[23 31

8 ส.อ. อำนนท์ มำต้น มทบ.35[23 34

9 ส.อ. วินัย จงมีเดช มทบ.23[23 36

1 ส.อ. ล้วน โคตรท่ำค้อ มทบ.23[24 42

2 ส.อ. ยุรนันท์ พิมพ์ทอง มทบ.23[24 35

3 ส.อ. ณัฏฐ์กฤศ พ่ึงบุญพำนิชย์ มทบ.23[24 49

4 ส.อ. ณรงค์ ค ำอ้วน มทบ.23[24 46

5 ส.อ. วัฒนำ ศรีอำภรณ์ มทบ.23[24 44

6 ส.อ. วิสิทธ์ิชัย หวังผล มทบ.23[24 42

7 ส.อ. ชุมพล แสนสง่ำ มทบ.23[24 36

8 ส.อ. นิมิตรชัย หอมทอง มทบ.23[24 53

9 ส.อ. วิทยำ ชำวยศ มทบ.23[24 49



10 ส.อ. รัฐชัย ศรีบูรณะพิทักษ์ มทบ.35[24 45

11 ส.อ. อำณัติ อ่ินมะโน มทบ.35[24 30

12 ส.อ. สุรเชษฐ์ กมลน้อย มทบ.35[24 42

13 ส.อ. ยุทธกำร ข ำฉำ มทบ.35[24 33

14 ส.อ. วิชชำ จันทร์สุข มทบ.35[24 38

15 ส.อ. ยุทธภูมิ สีหอ ำไพ มทบ.35[24 57

16 ส.อ. อนันตชัย รูปสม มทบ.35[24 39

17 ส.อ. วีระศักด์ิ มะสีโย มทบ.23[24 45

18 ส.อ. สำธิต วิเศษสิงห์ มทบ.35[24 48

19 ส.อ. วรัญญู พรมบ่อ มทบ.35[24 38

20 ส.อ. ก้องเกียรติ อุตสำหะกำนนท์ มทบ.35[24 40

21 ส.อ. กฤษฎำ แก่นแก้ว มทบ.35[24 44

22 ส.อ. อภิญญำ ไทยเหนือ มทบ.23[24 43

23 ส.อ. นรำ ลดำบรรณ มทบ.23[24 39

24 ส.อ. อภิชิด พันธ์ไชย มทบ.23[24 33

25 ส.อ. วิทยำ กำรมนตรี มทบ.23[24 43

26 ส.อ. ไพรบูลย์ โนนแก้ว มทบ.23[24 24

27 ส.อ. ณัฐวุฒิ ดรพิลำ มทบ.23[24 39

28 ส.อ. แสนศักด์ิ พูลประเสริฐ มทบ.23[24 46

29 ส.อ. ทศพล บุญนำท มทบ.23[24 27

30 ส.อ. ภวัต ผำน้ ำค ำ มทบ.23[24 41

18/09/2561

1 ส.อ. ภำสุ เม้ำรำศี มทบ.23[25 49

2 ส.อ. เอกชัย หล้ำค ำ มทบ.23[25 50

3 ส.อ. สุพล ศรีวัด มทบ.23[25 38

4 ส.อ. กฤษฎำ ปัญญำค ำ มทบ.23[25 50

5 ส.อ. ก่ิงเพชร ไวยพัฒน์ มทบ.23[25 32

6 ส.อ. จีระพรรณ ทองภูบำล มทบ.23[25 29



7 ส.อ. วิทยำ แตกโพธ์ิ มทบ.23[25 37

8 ส.อ. วันชำติ จันทะมุลตรี พล.ร.6[25 53

9 ส.อ. ธีระพงษ์ นำมวงษ์ พล.ร.6[25 56

10 ส.อ. อุกฤษ ชนะพล พล.ร.6[25 51

11 ส.อ. ธนรัตน์ สำรรัตน์ พล.ร.6[25 37

12 ส.อ. นภำ เถ่ือนไพล พล.ร.6[25 44

13 ส.อ. วีระพงษ์ โพธ์ิศรี พล.ร.6[25 40

14 ส.อ. ยุรนันท์ ศรีชมช่ืน มทบ.23[25 36

15 ส.อ. ภำคภูมิ สมบัติ มทบ.23[25 46

16 ส.อ. ยุทธพงษ์ โรยรส มทบ.23[25 35

17 ส.อ. รัตนชัย สำยด ำ มทบ.35[25 39

18 ส.อ. สุเมธ แก้วฝ่ำยนอก มทบ.23[25 27

19 ส.อ. วสันต์ งำสำร พล.ร.6[25 28

20 ส.อ. ชุติพงษ์ ขันโคกกรวด มทบ.23[25 37

21 ส.อ. วีรพงษ์ สัมริด มทบ.35[25 43

22 ส.อ. นิกร เสนำเสถียร มทบ.23[25 55

23 ส.อ. ศึกษำ เท่ียงภักด์ิ มทบ.23[25 44

24 ส.อ. ศตวรรษ สุจริต พล.ร.6[25 42

25 ส.อ. อรรคพงษ์ บุญสอน มทบ.23[25 42

26 ส.อ. เกรียงไกร บะพร พล.ร.6[25 45

27 ส.อ. ดลสันต์ิ ค ำสุวรรณ มทบ.35[25 53

28 จ.ส.อ. ชุมพล ลุผล พล.ร.6[25 35

29 ส.อ. ศรำวุฒิ สำลิกำ พล.ร.6[25 53

30 ส.อ. อุดร ศรีวะรมย์ พล.ร.6[25 36

31 ส.อ. เกรียงเดช เท่ียงตรง มทบ.35[25 50

32 ส.อ. เอกภพ อุดค ำ มทบ.38[25 52

33 ส.อ. ธนภัทร เกตุเช้ือจีน มทบ.38[25 53

34 ส.อ. อำทิตย์ ธนะขว้ำง มทบ.38[25 37

35 จ.ส.อ. พงค์สวัสด์ิ เข่ือนพันธ์โชค มทบ.38[25 41



36 ส.อ. รุ่งระวี ศรีฮำด พล.ร.6[25 54

37 ส.อ. วโรดม วิลัย มทบ.32[25 34

38 ส.อ. เพชร ยำวะรักษ์ พล.ร.6[25 30

39 ส.อ. อนุชิต โคตรศรี มทบ.23[25 35

1 ส.อ. สิทธิโชค อินทะรังษี มทบ.38[26 39

2 ส.อ. วัชรพงษ์ อุปำทำ มทบ.38[26 52

3 ส.อ. นพดล แสงด้วง มทบ.38[26 49

4 ส.อ. วิชัย อุทธิยำ มทบ.38[26 35

5 ส.อ. กสิณ จุมพิศ มทบ.38[26 43

6 ส.อ. ดิเรก อุปจักร์ มทบ.38[26 35

7 ส.อ. ภำนุพงศ์ แก้วตุ้ย มทบ.38[26 41

8 ส.อ. รัฐวิชญ์ วำรีทิพย์ มทบ.38[26 45

9 ส.อ. เอกลักษณ์ สีมูล มทบ.38[26 53

10 ส.อ. วุฒิชัย ตะกรุดเงิน มทบ.38[26 46

11 ส.อ. จตุรวรรณ พวงจิตร มทบ.38[26 44

12 ส.อ. ยุทธไกร จันทวงค์ มทบ.38[26 57

13 ส.อ. มนตรี กำวีละ มทบ.38[26 46

14 ส.อ. คีตวัจน์ กิวัฒนำ มทบ.38[26 34

15 ส.อ. วรวิช พิศจำรย์ มทบ.38[26 48

16 ส.อ. คมสัน แปงกันยำ มทบ.38[26 45

17 ส.อ. นพดล หลวงภักดี มทบ.38[26 38

18 ส.อ. ธงไชย ไพรสนธ์ิ มทบ.38[26 45

19 ส.อ. ยุทธภูมิ บุญป๋ัน มทบ.38[26 39

20 ส.อ. วีระวัฒน์ ตู้บุดดำ มทบ.23[26 44

21 ส.อ. ธนำยุทธ สำยค ำ มทบ.23[26 44

22 ส.อ. กฤษณุพงศ์ คงมี มทบ.23[26 42

23 ส.อ. สรำวุฒิ ศรีนำแพง มทบ.23[26 36

24 ส.อ. ศุภกร นวนส ำลี มทบ.23[26 40



25 ส.อ. ทนงศักด์ิ ศรีพลชุม มทบ.23[26 40

26 ส.อ. จำรุศักด์ิ เพ็งน ำค ำ มทบ.23[26 39

27 ส.อ. วัชระ เลิงฮัง มทบ.23[26 49

28 ส.อ. อัษฎำพงษ์ ปะวะทัง มทบ.23[26 53

29 ส.อ. วรรณชัย ไตรพิศ มทบ.23[26 46

30 ส.อ. ไชยำ รองจัตตุ พล.ร.6[26 56

31 ส.อ. ทศพล พันพลู พล.ร.6[26 55

32 ส.อ. กฤศ ศรีวิชัย พล.ร.6[26 38

33 ส.อ. ภำณุพันธ์ คุ้มไพฑูรย์ พล.ร.6[26 38

1 ส.อ. กฤตพงศ์ ทองชัย มทบ.35[27 59

2 ส.อ. สุชำติ เวียงนนท์ มทบ.18[18 43

3 ส.อ. วรรณพร นำพันธ์ มทบ.35[27 44

4 ส.อ. วิศิษฐ์ แก้วลงกำ มทบ.35[27 38

5 ส.อ. ธนำนุศิลป์ จินดำมณี มทบ.35[27 32

6 ส.อ. กิตติพงษ์ ค ำเก้ียว มทบ.35[27 48

7 ส.อ. พิทยำ หนูฟุ่น มทบ.35[27 72

8 ส.อ. ศรัญญู ยอดค ำ มทบ.35[27 40

9 ส.อ. นัฐพงษ์ อยู่เช้ือ มทบ.35[27 45

10 ส.อ. อำสำฬห์ เพ็งบ้ำนไร่ มทบ.35[27 30

11 ส.อ. พลวัฒน์ สำยนต์ พล.ร.15[27 39

12 ส.อ. ชนินทร์ ตันกุระ มทบ.38[27 57

13 ส.อ. ภัคพงศ์ จันทโคตร มทบ.38[27 51

14 ส.อ. วิทูร กำบนันทำ มทบ.38[27 71

15 ส.อ. ศรำวุฒิ ต่ำงใจ มทบ.38[27 46

16 ส.อ. ยุทธกำร ทองสุข มทบ.38[27 43

17 ส.อ. ประพนธ์ อรุณภู่ มทบ.38[27 43

18 ส.อ. บรรณยศ เตชะเสนำ มทบ.38[27 53

19 ส.อ. คฑำวุธ ลือยศ มทบ.38[27 58



20 ส.อ. ฤทธิศักด์ิ ฤทธิศร มทบ.38[27 53

21 ส.อ. ศรัญญู เสียงกอง มทบ.38[27 53

22 ส.อ. เดชำ เจดีย์ยะ มทบ.38[27 65

23 ส.อ. กลวิทย์ วิริยะ มทบ.38[27 62

24 ส.อ. ศตวรรษ ไชยวัง มทบ.38[27 54

25 ส.อ. วิทวัส ศรีพรม มทบ.38[27 49

26 ส.อ. ณัฐพงษ์ คิดถูก มทบ.38[27 39

ผ่ำน 2 นำย ศูนย์สอบ มทบ.35, มทบ.38

1 ส.อ. ปรีชำ บุญเนียม มทบ.18[28 39

2 ส.อ. สุธิวำ บุญจันทร์ มทบ.18[28 38

3 ส.อ. วีรชน ยศวิชัย มทบ.18[28 41

19/09/2561

1 ส.อ. ชนสิษฏ์ แก้วพิรุณ พล.ร.7[29 40

2 ส.อ. พงศธร จ้ ำนอก พล.พัฒนำ 2[29 50

3 ส.อ. อดิศักด์ิ โพธ์ิวิเศษ พล.พัฒนำ 2[29 39

4 ส.อ. วิทยำ วิญญำยงค์ พล.พัฒนำ 2[29 47

5 ส.อ. ศิริพงษ์ ชินวงษ์ พล.พัฒนำ 2[29 53

6 ส.อ. คมกริช สิทธิจินดำ พล.พัฒนำ 2[29 38

7 ส.อ. ศุภชัย ดิษสูงเนิน พล.พัฒนำ 2[29 41

8 ส.อ. ธวัชชัย พืชทองหลำง พล.พัฒนำ 2[29 42

9 จ.ส.อ. ชำญณรงค์ เอมโอฐ มทบ.23[29 42

10 ส.อ. กิตติพงษ์ หม่ันพูล พล.ม.1[29 42

11 ส.อ. ธีรศักด์ิ วงคง พล.ม.1[29 39

12 ส.อ. จำตุรงค์ จันทร์ทำ พล.ม.1[29 50

13 ส.อ. ล้อมพงษ์ สมพำ พล.ม.1[29 35

14 ส.อ. วรัญญู หอระเวก พล.ม.1[29 48

15 ส.อ. พร้อมพงษ์ ยะถ่ิน พล.ม.1[29 46



16 ส.อ. วรำนุกูล บุตรศรี พล.ม.1[29 40

17 ส.อ. ณัฐพล แตงอ่อน พล.ม.1[29 45

18 ส.อ. นิมิตร ค ำก่อ พล.ม.1[29 51

19 ส.อ. ปรีชำ แก้วไพทูลย์ พล.ม.1[29 29

20 ส.อ. กฤษณะ บุญอินทร์ พล.ม.1[29 49

21 ส.อ. ภิภพ ค ำรุน พล.ม.1[29 40

22 ส.อ. สิทธิเดช ภูสดสูง พล.ม.1[29 51

23 ส.อ. พิษณุ วงศ์ษำ พล.ม.1[29 38

24 ส.อ. จุมพล แก้วแสงอินทร์ พล.ม.1[29 47

25 ส.อ. อนุพงษ์ เกำะม่วงหมู่ พล.พัฒนำ 2[29 44

26 ส.อ. ศรำวุฒิ ปุ้มไสว พล.พัฒนำ 2[29 29

1 ส.อ. อนุสรณ์ บุญรุ่ง บชร.3[30 69

2 ส.อ. วีรพล ศรีวัง บชร.3[30 58

3 ส.อ. สมัชชำ อนุทองศรีวิไล มทบ.35[30 48

4 ส.อ. จตุภูมิ โพธ์ิทอง บชร.3[30 49

5 ส.อ. นภดล ชะนิดพัฒนำ บชร.3[30 44

6 ส.อ. อมรเทพ นครรัมย์ บชร.3[30 47

7 ส.อ. จตุพงษ์ สุโรพันธ์ มทบ.38[30 56

8 ส.อ. ธนวัน ปัญญำ มทบ.35[30 49

9 ส.อ. ธนกฤต ทองสุขเพ่ิม มทบ.38[30 30

10 ส.อ. จีรำยุทธ เมืองมูล มทบ.35[30 42

11 ส.อ. พงศ์พิษณุ เลิกนุช บชร.3[30 44

12 ส.อ. อนุสรณ์ ตรีสิน บชร.3[30 57

13 ส.อ. อมร คู่รำศรี บชร.3[30 53

14 ส.อ. วิชิต โต๊ะมำ มทบ.35[30 49

15 ส.อ. วัชรเกียรติ เทพจันตำ มทบ.35[30 44

16 ส.อ. พงศกร เตชะสิทธ์ิ มทบ.38[30 53

17 ส.อ. อำทิตย์ ต๊ิบประวงศ์ บชร.3[30 53



18 ส.อ. ณัฐวุฒิ พงษ์สมศรี มทบ.23[30 38

19 ส.อ. นพนิติ ชุมนำ มทบ.23[30 58

20 ส.อ. วุฒิชัย ใหม่ยะ มทบ.38[30 54

21 ส.อ. ลักษณ์พงษ์ พรมมำวัน มทบ.35[30 37

22 ส.อ. ธนบูรณ์ เฉยฉิน บชร.3[30 79

23 ส.อ. วัชรพล แสนจินดำ มทบ.35[30 45

24 ส.อ. ดนัย เจนจิตไพบูลย์ มทบ.35[30 53

25 ส.อ. กิตติพันธุ พันธ์ศรี มทบ.35[30 45

26 ส.อ. เก่งยุทธ คนตรง มทบ.23[30 38

27 ส.อ. สำมำรถ ไชยโย มทบ.35[30 40

28 ส.อ. วัชรพงษ์ เชิงหอม มทบ.35[30 60

29 ส.อ. สุเมธ คล้ำยชม พล.ร.4[22 56

30 ส.อ. วรำนนท์ นนทสด มทบ.23[30 41

31 ส.อ. นชำนนท์ ชูสัมฤทธ์ิ พล.ม.1[30 30

32 ส.อ. นนทจักร สำรจันทร์ พล.ม.1[29 40

33 ส.อ. พิษณุ มีคง พล.ม.1[30 43

34 ส.อ. ธนพล ช่ืนทิพย์ พล.ม.1[30 34

35 ส.อ. อนุสรณ์ อัมพฤกษ์ พล.ม.1[30 31

36 ส.อ. ทศพล แก้วบุตรดี พล.ม.1[30 35

37 ส.อ. อดิสรณ์ เหล่ำเจริญ พล.ม.1[30 55

38 ส.อ. ธงชัย ไพรสนธ์ พล.ม.1[30 38

39 ส.อ. เจน สุขสินธ์ุ พล.ม.1[30 24

40 ส.อ. เตชินท์ ทองจีน พล.ม.1[30 32

41 ส.อ. ใหม่ แก้วภำพ พล.ร.7[30 36

42 ส.อ. สันติสุข กำรพันทำ พล.ร.7[30 45

43 ส.อ. อำนนท์ สีหะวงษ์ พล.ร.7[30 61

44 ส.อ. จักรพันธ์ เบ้ำหล่อเพชร พล.ร.7[30 37

45 ส.อ. พิสุทธ์ิ สุดสำคร พล.ร.7[30 53

46 ส.อ. นพรัตน์ มูลศรี พล.ร.7[30 52



47 ส.อ. อำทร บำงดง พล.ร.7[30 57

48 ส.อ. ศรรำม จันทะคัด พล.ร.7[30 43

49 ส.อ. ชลน์ธวรรธก์ เพ็ชรแสง พล.ร.7[30 58

50 ส.อ. วีรพงษ์ วงศ์ทะเนตร พล.ร.7[30 47

51 ส.อ. ยศกฤษ พรมษำ พล.ร.7[30 37

52 ส.อ. สุรศักด์ิ ชูวงศ์ลี พล.ร.7[30 41

53 ส.อ. ปรีชำ วงษ์ศำ พล.ม.1[30 37

54 ส.อ. จักรำวุธ นำอุดม บชร.4[30 54

55 ส.อ. ศุภกิจ ผิวเหลือง บชร.4[30 45

56 ส.อ. เศกสันต์ ป้องแก้ว บชร.4[30 34

57 ส.อ. เจษฎำ สุดถนอม บชร.4[30 47

58 ส.อ. วัชรพงษ์ พรมมี บชร.4[30 42

59 ส.อ. นรินทร์ มินภำยสงค์ บชร.4[30 46

60 ส.อ. สิงหำ พิลำ บชร.4[30 43

61 ส.อ. สมเกียรติ แก้วปฏิมำ บชร.4[30 39

62 ส.อ. วิวัฒน์ คงสม บชร.4[30 38

63 ส.อ. เกรียงศักด์ิ ป้ันสุภำ บชร.4[30 31

64 ส.อ. วีระพัฒน์ นำวำ บชร.4[30 32

65 ส.อ. เฉลิมวุฒิ เกิดศรี บชร.4[30 45

66 ส.อ. สุชำติ ปัญญำศำนติ บชร.4[30 38

67 ส.อ. วัชระ สุวรรณมำนพ บชร.4[30 34

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ บชร.3

1 ส.อ. วัชรพงษ์ สีนอเนตร มทบ.23[31 48

2 ส.อ. อนุชำ วงษ์นำจ มทบ.23[31 35

3 ส.อ. ภูริเดช คงเป่ียม พล.ร.7[31 52

4 ส.อ. ศักด์ิดำ จันทรุสอน พล.ร.7[31 52

5 ส.อ. มำรุต อินสำค ำ พล.ร.7[31 46

6 ส.อ. ภำณุพงศ์ กุลนำนันท์ พล.ร.7[31 48



7 ส.อ. ภูบดินทร์ เพชรชู พล.ร.7[31 45

8 ส.อ. ศรัณยู อ่อนพรหม พล.ม.1[31 38

9 ส.อ. คมสัน กระวน พล.ม.1[31 46

10 ส.อ. ณรงค์เดช พุ่มเจริญ พล.ม.1[31 44

11 ส.อ. ณัฐนันท์ นำกลำง พล.ม.1[31 33

12 ส.อ. ประกิต เพชรดี บชร.3[31 58

13 ส.อ. ศรัณย์ จันทร์ฉำย บชร.3[31 46

14 ส.อ. จิระชัย สุริยำ บชร.3[31 56

15 ส.อ. ณัฐจักร์ สุวรรณโชติ บชร.3[31 53

16 ส.อ. ชัยพัฒ น้อยโต บชร.3[31 44

17 ส.อ. จิรวัฒน์ พูลพฤกษ์ บชร.3[31 59

18 ส.อ. กิตติธัช แง่มท้ำว บชร.3[31 57

19 ส.อ. สำธิต รอบุญ บชร.3[31 51

20 ส.อ. ณัฐพงษ์ ค ำคุ้ม บชร.3[31 50

21 ส.อ. ทศพ บำงแดง บชร.3[31 61

22 ส.อ. สุวิจักขณ์ เฟ่ืองปรำงค์ บชร.3[31 64

23 ส.อ. สุริยะ จันน้อย บชร.3[31 66

24 ส.อ. ภัทร์ภูรี เมนะสินธ์ุ บชร.4[31 44

25 ส.อ. สุวจิตร พุดสีเสน บชร.4[31 40

26 ส.อ. ปำนระวี วันสำ บชร.4[31 44

27 ส.อ. สุวิทย์ เหมเสน บชร.4[31 45

28 ส.อ. ภำรดร อุทุมพร บชร.4[31 51

29 ส.อ. ชัยญำ ประยุเนต บชร.4[31 37

30 ส.อ. สิรภพ วำรี บชร.4[31 46

31 ส.อ. วรชัย สำยแสง บชร.4[31 35

32 ส.อ. ส ำรวย เงินยวง บชร.4[31 36

33 ส.อ. พงศ์พิสุทธ์ิ ค ำแสน บชร.4[31 36

34 ส.อ. เกียรติกมล ไชยชนะ บชร.4[31 48

35 ส.อ. เบญจพจน์ ขุลิลัง บชร.4[31 41



36 ส.อ. ขจรเกียรติ นำรี บชร.4[31 61

37 ส.อ. จิรวัฒน์ เหมือนศรีชัย บชร.4[31 40

38 ส.อ. อรรถพล สรรฐมิตร บชร.4[31 36

39 ส.อ. นัฐพล อำริน บชร.4[31 43

40 ส.อ. วีระชัย แหลมหลัก บชร.4[31 24

41 ส.อ. เกษมพันธ์ุ อองเจียรี บชร.4[31 52

42 ส.อ. ภัทรภูมิ ศรีคมข ำ ฉก.ม.3[31 31

43 ส.อ. ผดุง ค ำหน้อย ฉก.ม.3[31 57

44 ส.อ. พีรณัฐ อินต๊ะนัย ฉก.ม.3[31 50

45 ส.อ. เกรียงไกร ริกำกรณ์ ฉก.ม.3[31 34

46 ส.อ. พิทักษ์พงษ์ ทำนัน ฉก.ม.3[31 55

47 ส.อ. เรืองศักด์ิ แสงเงิน ฉก.ม.3[31 47

48 ส.อ. ณัฐพงค์ บุตรทหำร ฉก.ม.3[31 45

49 ส.อ. นริศร ธรรมสอน มทบ.38[31 67

50 ส.อ. วสวัตต์ิ สำรเงิน มทบ.38[31 63

51 ส.อ. นฤดม ธรรมพันธ์ุ มทบ.38[31 52

52 ส.อ. วีรภัทร ค ำขันธ์ มทบ.38[31 53

53 ส.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ แก้ววงค์ มทบ.38[31 44

54 ส.อ. ปิยวัฒน์ กำตำค ำ มทบ.38[31 58

55 ส.อ. ผดุง ปำยสำร มทบ.38[31 60

56 ส.อ. ธีรวัฒน์ สมศรี มทบ.38[31 68

57 ส.อ. รัตนะ บรรดำศักด์ิ มทบ.38[31 47

58 ส.อ. ธนภัทร ไชยอิน มทบ.38[31 47

59 ส.อ. ณัฐพล อ่องค ำ มทบ.38[31 54

60 ส.อ. ศุภชัย ทิศนันท์ มทบ.38[31 64

61 ส.อ. ณัฐพล ใจเย็น มทบ.38[31 50

62 ส.อ. พรชัย ปำละ มทบ.38[31 41

63 ส.อ. ณัฐพงษ์ แซ่พ่ำน มทบ.38[31 54

64 ส.อ. อรรถพงษ์ ยำนะฝ้ัน มทบ.38[31 67



65 ส.อ. ปรีดี ศรีอรัญ มทบ.38[31 45

66 ส.อ. สรสิช มำค ำ ฉก.ม.3[31 45

67 ส.อ. รณชัย อะทะโน ฉก.ม.3[31 45

68 ส.อ. จรัญญู พุทธิวงษ์โยธิน ฉก.ม.3[31 54

69 ส.อ. ประชิต บรรเทือง ฉก.ม.3[31 33

70 ส.อ. เสกสรร ใหม่กันทะ ฉก.ม.3[31 52

71 ส.อ. สมศักด์ิ ขำเหล็ก ฉก.ม.3[31 38

72 ส.อ. อำทิตย์ จันทรำ ฉก.ม.3[31 32

73 ส.อ. พิชิตพงศ์ เขียวดี ฉก.ม.3[31 39

74 ส.อ. นิธิพัตท์ นำมวิสิฐธนโชติ มทบ.38[27 61

75 ส.อ. ศิวดล แข่งขัน มทบ.38[31 48

1 ส.อ. ปิยะพงษ์ บุตรศรี พล.ร.7[32 35

2 ส.อ. เกรียงศักด์ิ เหล็กไทย พล.ร.7[32 34

3 ส.อ. ธนกร ธัญญวิรุฬห์ บชร.3[32 64

4 ส.อ. เอกกริช ภูมิประเทศ บชร.3[32 66

5 ส.อ. ขจรศักด์ิ จันต๊ิบ มทบ.37[32 39

6 ส.อ. สิรวิชญ์ ด ำดง มทบ.35[32 56

7 ส.อ. มนูญ ยอดนิล มทบ.35[32 44

8 ส.อ. อรรถพล เตรียมแรง มทบ.35[32 37

9 ส.อ. คชำโชติ คะชำ มทบ.35[32 24

10 ส.อ. สันติสุข ฐิตสำร มทบ.35[32 38

11 ส.อ. อนุพงศ์ จิตรวิไลศรี มทบ.35[32 38

12 ส.อ. จักรี หนองหล่ิง มทบ.35[32 29

13 ส.อ. ฉัตรชัย จำกน่ำน มทบ.35[32 34

14 ส.อ. นคร เจริญผล มทบ.35[32 37

15 ส.อ. จักกฤษณ์ เชตุเหมือน มทบ.35[32 45

16 ส.อ. ปิยวัฒน์ ตันศรีวงศ์ มทบ.35[32 27

17 ส.อ. สรำวุธ พุฒเสือ มทบ.35[32 47



18 ส.อ. ธุวำนันท์ พู่สอน พล.ม.1[32 26

19 ส.อ. สุภกิณห์ สุดประเสริฐ พล.ม.1[32 64

20 ส.อ. กรรถพล พลธำนี พล.ม.1[32 42

21 ส.อ. ปิยะพงษ์ ค ำวัน พล.ม.1[32 57

22 ส.อ. นวคุณ ชัยสิทธ์ิ พล.ม.1[32 61

23 ส.อ. เอกรินทร์ นำอินทร์ พล.ม.1[32 48

24 ส.อ. กิตติวัฒน์ ยงกัน พล.ม.1[32 34

25 ส.อ. ภำคภูมิ ดีประสม พล.ม.1[32 58

26 ส.อ. ธีรพล น้อยนำช พล.ม.1[32 41

27 ส.อ. อนันต์ ม่ันคง พล.ม.1[32 54

28 ส.อ. อรงค์กร เอ่ียมทอง พล.ม.1[32 58

29 ส.อ. สมประสงค์ สวัสดี พล.ม.1[32 58

30 ส.อ. กฤษฎำ นำมขำน มทบ.36[32 46

31 ส.อ. สมโภช ค ำอิน พล.ม.1[32 53

32 ส.อ. เทวฤทธ์ิ วงษำวดี พล.ม.1[32 39

33 ส.อ. โชคชัย แจ่มทิม พล.ม.1[32 46

34 ส.อ. ปัญญำ ลำดทอง มทบ.36[32 54

35 ส.อ. อัฐยำนุวัต ถำวิโร พล.ม.1[32 43

36 ส.อ. ฐำกูร พูลสวัสด์ิ มทบ.36[32 58

37 ส.อ. อภิลักษณ์ ดีบำล มทบ.36[32 42

38 ส.อ. คมสันต์ จันทร์เต่ือย มทบ.36[32 44

39 ส.อ. ธนวัฒน์ เอมะสุวรรณ มทบ.36[32 46

40 ส.อ. ชนุตกฤษฎ์  พิมพ์พืชน์ มทบ.36[32 44

41 ส.อ. ธีระพล มณีศรี มทบ.36[32 44

42 ส.อ. อัครเดช อนรรฆพันธ์ มทบ.36[32 34

43 ส.อ. ธรำธร ดอนเคนจุย มทบ.35[32 43

44 ส.อ. อำนันทชัย สีหำมำตย์ มทบ.36[32 42

45 ส.อ. ธีระพงษ์ บุญเรือง มทบ.36[32 47

46 ส.อ. ยุทธภูมิ เสรีชัย มทบ.36[32 40



47 ส.อ. ยุทธกิตต์ิ เพชรรุ่ง ฉก.ม.3[32 61

48 ส.อ. ธนำกร ดอกผ้ึง ฉก.ม.3[32 55

49 ส.อ. จตุรวิทย์ ยศสระ มทบ.38[32 40

50 ส.อ. วิษณุกรณ์ สอนโพธ์ิ มทบ.38[32 56

51 ส.อ. ชนะพล ยำนะชัย มทบ.38[32 53

52 ส.อ. วัชรพล ปำวณำ มทบ.38[32 44

53 ส.อ. ปัญจพล โนรำช มทบ.38[32 44

54 ส.อ. วรวุฒิ วิไชยำ มทบ.38[32 52

55 ส.อ. จตุรภัทร ม่ันคงยศ มทบ.38[32 44

56 ส.อ. ศิวะบุตร โยตะสิงห์ มทบ.38[32 50

57 ส.อ. วุฒิกำนต์ บุญเทพ มทบ.38[32 45

58 ส.อ. เอกพันธ์ุ วงศ์เจริญ มทบ.38[32 44

59 ส.อ. แสนยำกร อุ่นพิกุล มทบ.38[32 37

60 ส.อ. วิสัน ค ำรังษี มทบ.38[32 63

61 ส.อ. เอกชัย พิรี มทบ.38[32 51

62 ส.อ. วิชัย ปันอิน มทบ.38[32 73

63 ส.อ. คมกริช ฝ้ันก๋ำ มทบ.38[32 43

64 ส.อ. อิทธิ เพ็งเพชร มทบ.38[32 47

65 ส.อ. ณัฐกิตต์ิ อินทะนิล มทบ.38[32 41

66 ส.อ. กิตติวุฒิ จันต๊ะวงค์ มทบ.38[32 41

67 ส.อ. ธรรมนูญ โตสงครำม มทบ.36[32 51

68 ส.อ. กิตติภูมิ หำญก๋ำ มทบ.38[32 34

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.38

20/09/2561

1 ส.อ. พรวสันต์ จันมำ ฉก.ม.3[33 51

2 ส.อ. ธีรภัทร หมวดจุ้ย ฉก.ม.3[33 42

3 ส.อ. คธำวุธ ป้องช่ืน ฉก.ม.3[33 41

4 ส.อ. สุริยันต์ จันทร์ดี ฉก.ม.3[33 59



5 ส.อ. ศุภกิจ ยศอ่อน ฉก.ม.3[33 53

6 ส.อ. เจษฎำ สีมำอ้ิง ฉก.ม.3[33 48

7 ส.อ. เอกวิทย์ ค ำสม ฉก.ม.3[33 48

8 ส.อ. เสกสิทธ์ิ พักใส ฉก.ม.3[33 57

9 ส.อ. อิศรพงศ์ โสภำวำง ฉก.ม.3[33 53

10 ส.อ. กรวิทย์ ทองบัว ฉก.ม.3[33 62

11 ส.อ. วิยะพงษ์ ดีเกิด พล.ม.1[33 39

12 ส.อ. ธัญธัช วันแว่น พล.ม.1[33 44

13 ส.อ. ไกรวิชญ์ ตะกรุดวัด พล.ม.1[33 47

14 ส.อ. พงศธร สนธิรักษ์ พล.ม.1[33 43

15 ส.อ. บดินทร์ เกียรติยศ พล.ม.1[33 60

16 ส.อ. ณัฐอุกฤกษ์ สำรีมูล พล.ม.1[33 44

17 ส.อ. วำทิต รักน้อย ฉก.ม.3[33 46

18 ส.อ. ปภำวิน วงษ์บุญธรรม พล.ม.1[33 37

19 ส.อ. ตระกูล ป้องแก้ว พล.ม.1[33 50

20 ส.อ. ศรำวุธ พิมพิชัย พล.ม.1[33 48

21 ส.อ. เทวิน วันควร พล.ม.1[33 61

22 ส.อ. กลวัชร บุญละ พล.ม.1[33 45

23 ส.อ. ดุษิต น้อยหำ พล.ม.1[33 54

24 ส.อ. พงศกร ประมำณกิจ พล.ม.1[33 51

25 ส.อ. อำวัชนำกำร บุ่งนำแซง มทบ.36[33 43

26 ส.อ. วรวุฒิ ค ำนำ มทบ.36[33 45

27 ส.อ. กนกพล เนตรสุวรรณ มทบ.35[33 36

28 ส.อ. อภิชำต เชิดอยู่ มทบ.35[33 45

29 ส.อ. คมสัน ไพจิตรกุญชร มทบ.35[33 41

30 ส.อ. ยศธร ปินสุทะ มทบ.35[33 61

31 ส.อ. พงศกรณ์ บุญเสริม พล.ม.1[33 51

32 ส.อ. ธีระพงษ์ มณีศรี มทบ.23[33 58

33 จ.ส.อ. นครินทร์ ขำวอินทร์ พล.พัฒนำ 4[33 41



34 จ.ส.อ. เนติ แก่นวงษ์ มทบ.36[33 -

1 ส.อ. วศิน ศรีอินค ำ ฉก.ม.3[34 45

2 ส.อ. ณัฐพล ค ำน้อย ฉก.ม.3[34 43

3 ส.อ. สุรเจตน์ มณีวรรณ์ ฉก.ม.3[34 61

4 ส.อ. ณัฐกิจ ทองอยู่ มทบ.35[34 52

5 ส.อ. ปวรวัฒน์ พันธุศรี มทบ.35[34 34

6 ส.อ. พิพัฒน์ อภัยรัตน์ กรม สน. พล.ร.15[34 35

7 ส.อ. คุณำกร พรหมจรรย์ กรม สน. พล.ร.15[34 47

8 ส.อ. ประสิทธ์ิชัย แก้วค ำ กรม สน. พล.ร.15[34 49

9 ส.อ. วสันต์จร ก้อนทรัพย์ กรม สน. พล.ร.15[34 42

10 ส.อ. ชลวิชญ์ นิลประดิษฐ์ กรม สน. พล.ร.15[34 39

11 ส.อ. ธนชำติ สีโลหะเลิศ กรม สน. พล.ร.15[34 36

12 ส.อ. อนุชำ ศรีบรรจง กรม สน. พล.ร.15[34 35

13 ส.อ. สุทธิลักษณ์ สงจันทร์ กรม สน. พล.ร.15[34 41

14 ส.อ. ณัฐพงษ์ ห้องแซง กรม สน. พล.ร.15[34 35

15 ส.อ. ณภัทร เกษรำ กรม สน. พล.ร.15[34 38

16 ส.อ. สรำวุธ มำสุข กรม สน. พล.ร.15[34 39

17 ส.อ. กฤติภูมิ กำศสกุล มทบ.35[34 50

18 ส.อ. ปริญญำ อำจเอ่ียม กรม สน. พล.ร.15[34 32

19 ส.อ. ไตรรงค์ พลำโส มทบ.35[34 44

20 ส.อ. คมกฤช ท ำนำเมือง มทบ.23[34 49

21 ส.อ. สมเดช พร้อมเพรียง กรม สน. พล.ร.15[34 46

22 ส.อ. วสุภัทร์ มัคเจริญ มทบ.38[27 42

1 ส.อ. เสกสรร โปร่งปัญญำ มทบ.36[35 31

2 ส.อ. ศุภจักร บัวพรวน มทบ.36[35 38

3 ส.อ. ปิยะพงษ์ เทนอิสสระ มทบ.36[35 40

4 ส.อ. จิรเดช แน่นอุดร มทบ.36[35 43



5 ส.อ. อรรถพล แก้วเบ่ียง มทบ.36[35 34

6 ส.อ. นำวิน ชุ่มใจรัก มทบ.36[35 38

7 ส.อ. กฤษ ขัติยะวงศ์ มทบ.36[35 45

8 ส.อ. ภำคภูมิ หำญรักษ์ มทบ.36[35 48

9 ส.อ. ธงชัย ทองอินทร์ ฉก.ม.3[35 45

10 ส.อ. ยุทธภูมิ ขอบแก้ว มทบ.36[35 45

11 ส.อ. สุขสันต์ ฆ้องวงศ์ ฉก.ม.3[35 47

12 ส.อ. มำโนชญ์ พงษ์เสน่ห์ ฉก.ม.3[35 51

13 ส.อ. ไพโรจน์ วงศ์เสนำ ฉก.ม.3[35 37

14 ส.อ. เอกลักษณ์ แก้วย่ิง ฉก.ม.3[35 50

15 ส.อ. ปิยะชำย หลวงไชย ฉก.ม.3[35 43

16 ส.อ. สำทอง จันใสย ฉก.ม.3[35 38

17 ส.อ. สุริยะ แจ้งเอ่ียม ฉก.ม.3[35 37

18 ส.อ. รุ่งเรือง อุปสรณ์ ฉก.ม.3[35 39

19 ส.อ. กฤษดำ เอ่ียมมำ ฉก.ม.3[35 50

20 ส.อ. ธีระยุทธ สิงห์สำ ฉก.ม.3[35 52

21 ส.อ. วุฒิชัย พรหมมำวัน มทบ.36[35 34

22 ส.อ. ปริญญำ คุณุ ฉก.ม.3[35 55

23 ส.อ. ไพรัตน์ น้อยลำ มทบ.36[35 46

24 ส.อ. ชวลิต เสือเดช มทบ.35[35 51

1 ส.อ. อัครพงศ์ จ ำรัส มทบ.36[36 70

2 ส.อ. วีรยุทธ ทองเย้ิน มทบ.36[36 55

3 ส.อ. พันธ์ยุทธภูมิ บ้งพรม มทบ.36[36 42

4 ส.อ. นบอนันต์ สำรจันนทร์ มทบ.36[36 32

5 ส.อ. นัฐพนธ์ คูณผล มทบ.36[36 43

6 ส.อ. อนุศิษย์ ค ำเรือง มทบ.36[36 53

7 ส.อ. จิรำยุทธ ขุนทอนโชติ มทบ.36[36 57

8 ส.อ. กิตติพงษ์ สำยจันเกตุ มทบ.36[36 60



9 ส.อ. วศิน น่ิมนวน มทบ.36[36 32

10 ส.อ. อิสระพงศ์ เครือหงษ์ มทบ.36[36 58

11 ส.อ. อภิวัฒน์ สิงหำวำสน์ มทบ.36[36 45

12 ส.อ. มนธวัช ศรีบุญลือ มทบ.36[36 35

13 ส.อ. วุฒิชัย งำมสม มทบ.36[36 66

14 ส.อ. ปิยะพงษ์ ร้อยทุย พล.ม.1[36 40

15 ส.อ. ธวัช พูลสวัสด์ิ พล.ม.1[36 52

16 ส.อ. ฤทธี พุทธำ พล.ม.1[36 32

17 ส.อ. วิริยะ บุญประเสริฐ มทบ.36[36 55

18 ส.อ. ศรำวุธ เขียวสิงห์ มทบ.36[36 53

19 ส.อ. พลำกร เค้ำแคน มทบ.36[36 45

20 ส.อ. เกรียงไกร ค ำแสนหม่ืน มทบ.36[36 48

21 ส.อ. ธนำคำร จิตฟุ้ง พล.ม.1[36 38

22 ส.อ. วัชเรนทร์ เนตรภู่ มทบ.36[36 47

23 ส.อ. สุเมธ แก้วกันทะ พล.ม.1[36 44

24 ส.อ. วุฒิพงศ์ แสงสุวรรณดี มทบ.36[36 60

25 ส.อ. ไวยวุฒิ สีดี พล.ม.1[36 41

26 ส.อ. นัฐพงษ์ เวชประสิทธ์ิ พล.ม.1[36 38

27 ส.อ. อ ำพล กระเจำ มทบ.36[36 64

28 ส.อ. ศรัญญู ขันทะตัน มทบ.38[36 53

29 ส.อ. ธนำกร กันยะ มทบ.38[36 76

30 ส.อ. สัมพันธ์ เนตรหทัย มทบ.38[36 56

31 ส.อ. ศรำวุฒิ นิลคง มทบ.38[36 56

32 ส.อ. จิณณำวัตร สลีอ่อน มทบ.38[36 59

33 ส.อ. เทพกร แก้วโก มทบ.38[36 79

ผ่ำน 3 นำย ศูนย์สอบ มทบ.36, มทบ.38

21/09/2561

1 ส.อ. วรเวท เกิดโต รร.สบ.สบ.ทบ. [37 37



2 ส.อ. ฉัตรชัย บัวน้อย ฉก.ม.3[37 81

3 ส.อ. นพรัตน์ สังเกษ ฉก.ม.3[37 50

4 ส.อ. กมล ถนอมพงศ์สำนต์ รร.สบ.สบ.ทบ. [37 37

5 ส.อ. ไตรรงค์ กองตำพันธ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [37 36

6 ส.อ. เกษมสันต์ ปักกังลำภัง รร.สบ.สบ.ทบ. [37 45

7 ส.อ. ธีรวัฒน์ ศรีสุชำติ รร.สบ.สบ.ทบ. [37 49

8 ส.อ. ธีรภัทร์ บุรพันธ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [37 31

9 ส.อ. พงษ์พัฒน์ ปุรำทะเน ฉก.ม.3[37 63

10 ส.อ. ชุติพงษ์ โพธ์ิจันทร์ รร.สบ.สบ.ทบ. [37 31

11 ส.อ. ศุภวำณิช จุลน้อย พล.ม.1[37 51

12 ส.อ. สืบสกุล ศิริวัฒนไพบูลย์ พล.ม.1[37 44

13 ส.อ. วัชรพล ปำมะ พล.ม.1[37 39

14 ส.อ. จินดำ ทองดี พล.ม.1[37 34

15 ส.อ. ฐิติวัชร์ นำค ำ พล.ม.1[37 41

16 ส.อ. ณัฐวุฒิ ทองปัญญำ พล.ม.1[37 42

17 ส.อ. ทวีวัฒน์ ถ่ินฐำน พล.ม.1[37 45

18 ส.อ. สนธยำ พงษ์พันธ์ พล.ม.1[37 43

19 ส.อ. พิษณุ บุรำณเดช พล.ม.1[37 29

20 ส.อ. พรเลิศ เมฆเจริญ พล.ม.1[37 42

21 ส.อ. ศตวรรษ คุ้มแสง พล.ม.1[37 50

22 ส.อ. ธวัช จันเครือ พล.ม.1[37 48

23 ส.อ. สกล เค้ียมก้อม พล.ม.1[37 44

24 ส.อ. เทพนรินทร์ ฉิมนอก พล.ม.1[37 53

25 ส.อ. พงษ์ศักด์ิ ระลึก มทบ.36[37 50

26 ส.อ. วสันต์ แก้วกัญญำ พล.ม.1[37 40

27 ส.อ. ธนพล วงค์ชัยยำ พล.ม.1[37 37

28 ส.อ. คมสันต์ พันธ์ุโพธ์ิ พล.ม.1[36 35

29 ส.อ. ฉัตรชัย เชลงวิทย์ มทบ.36[37 36

30 ส.อ. พีระวัฒน์ วงษำ มทบ.36[37 38



31 ส.อ. อรรถพล กิจทวี มทบ.36[37 26

32 ส.อ. ธีรพล ทองอินปัน มทบ.36[37 35

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ ฉก.ม.3

1 ส.อ. ธีรศักด์ิ แน่นอุดร รร.สบ.สบ.ทบ. [38 43

2 ส.อ. เศรษฐ์ศิริ ศิริรณรงค์ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 38

3 ส.อ. ดนุพล ร่มจันทร์ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 30

4 ส.อ. ธงไชย ประยูร รร.สบ.สบ.ทบ. [38 44

5 ส.อ. วัขรินทร์ ทองเล็ก รร.สบ.สบ.ทบ. [38 34

6 ส.อ. ยุทธพันธ์ ผดุงจันทร์ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 44

7 ส.อ. ศุภักษร ลำลู่ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 42

8 ส.อ. นำวิน สุขะวิริยะ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 50

9 ส.อ. ชัยยำ สีด ำ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 57

10 ส.อ. ณัฐพล ชมภู รร.สบ.สบ.ทบ. [38 57

11 ส.อ. นันทพล ชัยมะเริง รร.สบ.สบ.ทบ. [38 37

12 ส.อ. เอกพล จ่ำงจรูญโรจน์ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 40

13 ส.อ. ฐีระวัฒน์ ปำนช้ำง รร.สบ.สบ.ทบ. [38 37

14 ส.อ. บุญรักษ์ ฮังค ำ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 42

15 ส.อ. ชูพงษ์ ผกำยจันทรกุล รร.สบ.สบ.ทบ. [38 58

16 ส.อ. ภธำร์ ทรงวัฒนำ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 36

17 ส.อ. บัญชำ บุญทรง รร.สบ.สบ.ทบ. [38 38

18 ส.อ. ยศพัทธ์ นำคกุล รร.สบ.สบ.ทบ. [38 47

19 ส.อ. ศิริศักด์ิ สลวนรัมย์ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 40

20 ส.อ. ณัฐพล พรหมธิดำ รร.สบ.สบ.ทบ. [38 33

21 ส.อ. วีระยุทธ สีแตงสุข รร.สบ.สบ.ทบ. [38 24

1 ส.อ. วีรพล จิตตรักษำ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 46

2 ส.อ. ศิลปชัย ศรีพิลัย รร.สบ.สบ.ทบ. [39 45

3 ส.อ. ลิเวอร์พูล กำรสมลำภ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 35



4 ส.อ. พงษ์พัฒน์ จันติ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 37

5 ส.อ. เกียรติชัย พรมกล่ ำ รร.สบ.สบ.ทบ. [39 33

6 ส.อ. พิชัย ซุยรัมย์ รร.สบ.สบ.ทบ. [14 33

7 ส.อ. ณัฐพล สมหมำย รร.สบ.สบ.ทบ. [39 33

8 ส.อ. เอกชัย โทนมี มทบ.35[39 46

9 ส.อ. ชุติชัย ใจสุข มทบ.35[39 48

10 ส.อ. ดิฐกรณ์ ทองเต่ียง มทบ.35[39 49

11 ส.อ. นครินทร์ เวียงส่ี มทบ.35[39 49

12 ส.อ. รัฐนน สร้อยสน มทบ.35[39 39

13 ส.อ. อ ำนวยพร อ่อนละมัย มทบ.35[39 54

14 ส.อ. อัครชัย ฤทธิชัย มทบ.35[39 45

15 ส.อ. สุทธิภพ ไชยค ำ มทบ.35[39 38

16 ส.อ. มัทวัฒน์ จันทรำช มทบ.35[39 43

17 ส.อ. พงษ์พัฒน์ วงษ์รี มทบ.35[39 41

18 ส.อ. กฤษติชัย ไชยเสน มทบ.35[39 31

19 ส.อ. อัศวเทพ นรำรักษ์ มทบ.35[39 49

20 ส.อ. ศรรำม ทองค ำ มทบ.35[39 52

1 ส.อ. พรพิชัย จองปิหย่ำ มทบ.35[40 44

2 ส.อ. กนิษฐ์ วิเศษชำติ มทบ.35[40 38

3 ส.อ. ศักดิพงศ์ ค ำบุญเรือง มทบ.35[40 44

0.8490566

99.1509434

รวมผู้เข้ำสอบ จ ำนวน 1060 นำย 

ผ่ำน 9 นำย ร้อยละ 0.85

ไม่ผ่ำน 1051 นำย ร้อยละ 99.15



ไม่กดบันทึก 2 นำย


