
วันท่ี ล ำดับ ช่ือ นำมสกุล ศูนย์สอบ (รอบท่ี) คะแนน

ท ำกำรทดสอบ 100

10/9/2561

1 จ.ส.อ. ชลัช อรรคเศรษฐัง รร.ช.กช.[2 29

2 จ.ส.อ. บุญม่ัน ว่องเขตต์กรณ์ รร.ช.กช.[2 33

3 จ.ส.อ. อดิศร วิหคสนธยำ รร.ช.กช.[2 61

4 จ.ส.อ. เอกพัทธ์ เกษสนิท รร.ช.กช.[2 58

5 จ.ส.อ. วชิรชัย ดวงเพ็ชร รร.ช.กช.[2 70

6 จ.ส.อ. ชัชชยุตม์ สิมลำ รร.ช.กช.[2 35

7 จ.ส.อ. สุวรรณ เส็งศรี รร.ช.กช.[2 42

8 จ.ส.อ. สิทธิชัย เจือหอม รร.ช.กช.[2 72

9 จ.ส.อ. สิทธิพล สำยเสมำ รร.ช.กช.[2 42

10 จ.ส.อ. นิรันดร์ แก้วเจริญ รร.ช.กช.[2 42

11 จ.ส.อ. เจษฎ์ ชูช่วย รร.ช.กช.[2 32

ผ่ำน 2 นำย ศูนย์สอบ รร.ช.กช.

1 จ.ส.อ. นรินทร์ ภัทรภำวศุทธิกุล รร.ช.กช.[3 41

2 จ.ส.อ. ก ำพล คงบัว รร.ช.กช.[3 55

3 จ.ส.อ. สุคนธ์ สินมี รร.ช.กช.[3 42

4 จ.ส.อ. ส ำฤทธ์ิ ศิริเวช รร.ช.กช.[3 35

5 จ.ส.อ. นรินทร์ ทัศนัยนำ รร.ช.กช.[3 46

6 จ.ส.อ. สงกรำนต์ ช ำนำญช่ำง รร.ช.กช.[3 41

7 จ.ส.อ. ภำคภูมิ ประชำญสิทธ์ิ รร.ช.กช.[3 24

8 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ศิริจ ำปำ รร.ช.กช.[3 53

9 จ.ส.อ. สกล ย้ิมประเสริฐ รร.ช.กช.[3 26

10 จ.ส.อ. ปฏิภำณ สวัสด์ิรักษำ รร.ช.กช.[3 83

11 จ.ส.อ. ธวัชชัย แก้วกลัด รร.ช.กช.[3 30

รำยช่ือและผลกำรทดสอบวัดผลประเมินควำมรู้นำยทหำรประทวน ประจ ำปีงบประมำณ 2561
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12 จ.ส.อ. นรินทร์ ค ำผูก รร.ช.กช.[3 36

13 จ.ส.อ. พิษณุ พักเท่ียง รร.ช.กช.[3 45

14 จ.ส.อ. วิรัช นำมทับ รร.ช.กช.[3 35

15 จ.ส.อ. พัฒนพงศ์ ป้องวัน รร.ช.กช.[3 49

16 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ พุดภูสำ รร.ช.กช.[3 37

17 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ ธำระงำม รร.ช.กช.[3 33

18 จ.ส.อ. สุพัฒน์ นพรัตน์ รร.ช.กช.[3 27

19 จ.ส.อ. เดชำชัย แย้มวจี รร.ช.กช.[3 32

20 จ.ส.อ. ณรงค์ มณีเลิศ รร.ช.กช.[3 33

21 จ.ส.อ. กอบชัย สุวรรณสิทธ์ิ รร.ช.กช.[3 44

22 จ.ส.อ. วงพรม ลิขิตขอม รร.ช.กช.[3 35

23 จ.ส.อ. อนันต์ โมกผำ รร.ช.กช.[3 33

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ รร.ช.กช.

1 จ.ส.อ. ภัทรำวุธ ศรีเสมอ ศซบ.ทบ.[4 41

2 จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ แสงแป้น ศซบ.ทบ.[4 32

3 จ.ส.อ. พลตรี เจริญชัย ศซบ.ทบ.[4 38

4 จ.ส.อ. ธัชเชษฐ์ ฤทธิแรง รร.ช.กช.[4 34

5 จ.ส.อ. ภำณุ เมฆกมล รร.ช.กช.[4 37

6 จ.ส.อ. พสิษฐ์ ไก่แก้ว รร.ช.กช.[4 23

7 จ.ส.อ. ฉัตรชัย บัวทอง รร.ช.กช.[4 32

8 จ.ส.อ. พงศ์สันต์ สรวยศรีเมือง รร.ช.กช.[4 42

9 จ.ส.อ. ปริญญำ พุ่มจิต รร.ช.กช.[4 45

10 จ.ส.อ. พิเชษฐ์ บวบขม รร.ช.กช.[4 43

11 จ.ส.อ. ธรัทพัชร์ รูปงำม รร.ช.กช.[4 41

12 จ.ส.อ. ปรำโมช อุ่มสำตร์ รร.ช.กช.[4 45



11/9/2561

1 จ.ส.อ. กฤษฎำ เอ่ียมองค์ ยย.ทบ.[6 40

2 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ ศรีอภัย ยย.ทบ.[6 52

3 จ.ส.อ. ธนวัฒน์ คล้ำยสวน ยย.ทบ.[6 42

4 จ.ส.อ. ไพรัตน์ เกิดใจบุญ ยย.ทบ.[6 40

5 จ.ส.อ. ธนำสำร มณีกรรณ์ ยย.ทบ.[6 53

6 จ.ส.อ. วิศณุพร พันธ์ุถนอม ยย.ทบ.[6 48

7 จ.ส.อ. ศำทิพ จิตร์แน่น ยย.ทบ.[6 43

8 จ.ส.อ. วีระยุทธ ทองสอำด ยย.ทบ.[6 48

9 จ.ส.อ. กอบโชค เทียบทอง ยย.ทบ.[6 43

10 จ.ส.อ. ธงชัย คล้ำยแต้ ยย.ทบ.[6 30

11 จ.ส.อ. วิศณุศักด์ิ จงศิริ กช[6 40

12 จ.ส.อ. จตุรงค์ ทองอินทร์ กช[6 31

13 จ.ส.อ. กฤษณะ แก้วทองค ำ กช[6 37

14 จ.ส.อ. ผำสุก เพทำยประกำยเพชร กช[6 41

15 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ ไทรพรรณ์ กช[6 37

16 จ.ส.อ. ศรำยุทธ แสงอำวุฒ กช[6 33

17 จ.ส.อ. ชำญชัย ศรีสวำท กช[6 40

18 จ.ส.อ. พิชิต ชำวฉนวน กช[6 42

19 จ.ส.อ. ขจร ชมบุรี กช[6 46

20 จ.ส.อ. ชนกชนม์ ยวงสอำด กช[6 32

21 จ.ส.อ. เอกชัย ใจบ ำเพ็ญ กช[6 24

22 จ.ส.อ. วรชัย ศรีเพ็ชร กช[6 33

23 จ.ส.อ.หญิง สำรภี พ่ึงธงไทย กช[6 36

24 จ.ส.อ. ไพบูลย์ บินอำรีย์ กช[6 32

25 จ.ส.อ. จิรัณณ์กร อัครวัฒน์ธนำธร กช[6 34

26 จ.ส.อ. วีระศักด์ิ ตันหลง กช[6 31

27 จ.ส.อ. ขวัญชัย หัวใจฉ่ ำ กช[6 32

28 จ.ส.อ. ม่ัน สิงห์โต กช[6 31



29 จ.ส.อ. นิรุตต์ิ นิยมหำญ ยศ.ทบ.[6 37

30 จ.ส.อ. อนิรุทธ์ จันทนิภำมำศ ยศ.ทบ.[6 36

31 จ.ส.อ. ชัยชนะ ศรีนวลมำก ยศ.ทบ.[6 38

1 จ.ส.อ.หญิง ปรำนี ไกรสรสินธ์ุ ยย.ทบ.[7 28

2 จ.ส.อ. คม ค ำศรี ยย.ทบ.[7 37

3 จ.ส.อ.หญิง สุดำรัตน์ วงษำศักด์ิ ยย.ทบ.[7 29

4 จ.ส.อ. ธรรมรงค์ บุญป้อง ยย.ทบ.[7 38

5 จ.ส.อ. ประกิต ถินสูงเนิน ยย.ทบ.[7 36

6 จ.ส.อ. นฤดล ข ำแก้ว กช[7 37

7 จ.ส.อ. มัดชำ คุ้มช่ัว กช[7 35

8 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ เลิศรุ่งวัฒนำ กช[7 28

9 จ.ส.อ. สมภพ วงเวียน กช[7 33

10 จ.ส.อ. วันชัย โพธ์ิมี กช[7 27

11 จ.ส.อ. นำวี อินทร์แสง กช[7 39

12 จ.ส.อ. ชยำกร อุตสำ กช[7 35

13 จ.ส.อ. สิทธ์ิชำนน นำมสุข กช[7 47

14 จ.ส.อ.หญิง วินิตตำ ภำพด้วง กช[7 33

15 จ.ส.อ. ชำญวิทย์ ทองสถิตย์ กช[7 39

16 จ.ส.อ. สมปอง สอำดแก้ว กช[7 26

17 จ.ส.อ. ณรงค์เดช คุ้มประวัติ กช[7 40

18 จ.ส.อ. ชำญชัย สุขน้อย กช[7 29

19 จ.ส.อ. พินิจ สำยสวัสด์ิ กช[7 36

20 จ.ส.อ. ชยุต สุดประเสริฐ กช[7 35

12/09/2561

1 ส.อ. อุทัย ด้วงขำว พล.ช.[9 -

2 ส.อ. นพดล ศิริเลิศ พล.ช.[9 -



1 จ.ส.อ. กมลศักด์ิ ศรีนภำ นสศ.[10 28

2 จ.ส.อ. ภำณุพงศ์ โสมดี นสศ.[10 37

3 จ.ส.อ. เสกสรรค์ อินทร์ถำวร นสศ.[10 42

4 จ.ส.อ. กิตติ สดับสร้อย นสศ.[10 40

5 จ.ส.อ. สุรชัย ชัยยะนิต นสศ.[10 36

6 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ ด้วงทวี นสศ.[10 36

7 จ.ส.อ. สมชำย จันทร์ข่ิน นสศ.[10 39

8 จ.ส.อ. ยงยุทธ พิลึก นสศ.[10 34

9 จ.ส.อ. สมชำย จิตรแก้วดี นสศ.[10 33

10 จ.ส.อ. สมโภช มันศรีพรหม นสศ.[10 46

11 จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ อ่วมทับทิม นสศ.[10 29

12 จ.ส.อ. อุทัย เรืองดี นสศ.[10 34

13 จ.ส.อ. ทรงศักด์ิ ขยันกิจ นสศ.[10 34

1 จ.ส.อ. กำรุญ นรินทร์ นสศ.[11 32

2 จ.ส.อ. จตุรงค์ แจ้งจตุรัส นสศ.[11 33

3 จ.ส.อ. พรส ก้อนมณี นสศ.[11 33

13/09/2561

1 จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ สุขศิริ พล.ช.[13 37

2 จ.ส.อ. ชำญ จิตหำญ พล.ช.[13 37

3 จ.ส.อ. ธวัช เมืองแก พล.ช.[13 59

4 จ.ส.อ. พงษ์เทพ โพธ์ิสำวัง มทบ.18[13 30

5 จ.ส.อ. บรรณำรักษ์ อัครสิริรัฐ มทบ.28[13 34

6 ส.อ. มนตรี ไตรธรรม มทบ.18[13 42

7 จ.ส.อ. ส ำเริง ม่ันคง พล.ช.[13 36

8 จ.ส.อ. อำคม เขตอนันต์ พล.ช.[13 41

9 จ.ส.อ. สุภชัย ศรีมหำ มทบ.28[13 39

10 จ.ส.อ. สุนันต์ รุ่งเรือง มทบ.28[13 24



11 จ.ส.อ. สุเทพ แสนสำมำรถ มทบ.28[13 47

12 จ.ส.อ. อภิชำติ หำญพรม มทบ.28[13 34

13 จ.ส.อ. สุนทร เสือพำดกลอน พล.ช.[13 44

14 จ.ส.อ. สุรชัย สีอ้วน มทบ.28[13 34

15 จ.ส.อ. ศิริชัย กุลไข มทบ.18[13 27

16 จ.ส.อ. สุคนธ์ รักชำติ มทบ.18[13 34

17 จ.ส.อ. ปรีชำ แสงฟ้ำ มทบ.18[13 26

18 จ.ส.อ. สัญญำ บัวแพง มทบ.18[13 39

19 จ.ส.อ. ไกรศร ศรีด้วงกัง มทบ.18[13 35

20 จ.ส.อ. กิตติกร แดงประดับ รร.สบ.ทบ.[13 48

21 จ.ส.อ. พันธ์ศักด์ิ ประกอบธรรม รร.สบ.ทบ.[13 34

22 จ.ส.อ. วิชำญ ขันค ำ รร.สบ.ทบ.[13 35

23 จ.ส.อ. สุทิน เหมือนสุวรรณ์ มทบ.18[13 25

24 จ.ส.อ. จิรทีปต์ มีส ำลี รร.สบ.ทบ.[13 45

25 จ.ส.อ. ศักด์ิชำย มีศรี รร.สบ.ทบ.[13 36

26 จ.ส.อ. สุธรรม สุริโย รร.สบ.ทบ.[13 48

27 จ.ส.อ. วีรฤทธ์ิ เทพอำวุธ รร.สบ.ทบ.[13 46

28 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ ท่ำไทย รร.สบ.ทบ.[13 48

29 จ.ส.อ. เศกสรร ดอนจินดำ รร.สบ.ทบ.[13 39

30 จ.ส.อ. ธีระภัทร เวชยำนันท์ รร.สบ.ทบ.[13 32

31 จ.ส.อ. สรกฤษณ์ สุขส ำรำญ รร.สบ.ทบ.[13 23

32 จ.ส.อ. เสกสรร กล่ินรอด รร.สบ.ทบ.[13 39

33 จ.ส.อ. ประหยัด เจริญนนท์ รร.สบ.ทบ.[13 37

34 จ.ส.อ. พลวัฒน์ วิชำธรรม รร.สบ.ทบ.[13 50

35 จ.ส.อ. อำทิตย์ แก้วสนธ์ิ รร.สบ.ทบ.[13 40

36 จ.ส.อ. สมหมำย กระเป๋ำทอง รร.สบ.ทบ.[13 31

37 จ.ส.อ. จักรพันธ์ มีสัจจี มทบ.18[13 42

38 จ.ส.อ. ชนะชัย มีก ำเหนิด มทบ.18[13 23

39 จ.ส.อ. ไชยันต์ ท่ีพักบ้ำนโจด พล.ช.[13 34



1 จ.ส.อ. กะลม ทำพวง มทบ.18[14 33

2 จ.ส.ต. บัณฑิต ผลำผล มทบ.27[14 55

3 จ.ส.อ. ไพบูลย์ พันชนะ พล.ช.[14 42

4 จ.ส.อ. สุรินทร์ กิจสถำน พล.ช.[14 42

5 จ.ส.อ. ธนวัฒน์ เจิมจันทร์ พล.ช.[14 50

6 จ.ส.อ. นำวิน นำสุวรรณ์ พล.ช.[14 44

7 จ.ส.อ. ตรีทเศศ เรืองเดช พล.ช.[14 45

8 จ.ส.อ. ชนะชัย ฮวบข ำ พล.ช.[14 54

9 จ.ส.อ. พิภพ ธรรมำชีพ พล.ช.[14 63

10 จ.ส.อ. ยุทธนำ แสงสลับสี พล.ช.[14 80

11 จ.ส.อ. ธีรนำท กระจ?ำง พล.ช.[14 53

12 จ.ส.อ. วินัย สิมโสม พล.ช.[14 40

13 จ.ส.อ. สำยันต์ กำลจังหรีด พล.ช.[14 25

14 จ.ส.อ. ขจร ไกรส ำโรง พล.ช.[14 42

15 จ.ส.อ. ณทัธ แก้วเล็ก พล.ช.[14 64

16 จ.ส.อ. กรณ์ก ำภู สมำน พล.ช.[14 46

17 จ.ส.อ. อนุศำสตร์ เล่ห์กล พล.ช.[14 45

18 จ.ส.อ. ยุทธพล ชมเพ็ญ พล.ช.[14 39

19 จ.ส.อ. สันติ ข ำเจริญ พล.ช.[14 40

20 จ.ส.อ. นุกูล เคนต้น พล.ช.[14 33

21 จ.ส.อ. เขตรัฐ วรรณสิทธ์ิ พล.ช.[14 55

22 จ.ส.อ. ฤทธิชัย ชำติสมำนนท์ พล.ช.[14 35

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ พล.ช.

1 จ.ส.อ. นุกูล มหำกล่ัน พล.ช.[15 69

2 จ.ส.อ. สรชำติ ภู่อ่อน พล.ช.[15 51

3 จ.ส.อ. ศุภฤทธ์ิ แม่นสอนลำ พล.ช.[15 50

4 จ.ส.อ. ทองศรี แสงเพ็ชร พล.ช.[15 45

5 จ.ส.อ. ปณต ถำวรเกษตร พล.ช.[15 58



6 จ.ส.อ. ชิชรัตน์ ภำณุโชคสุวรรณ พล.ช.[15 43

7 จ.ส.อ. ปฏิภำณ กิมะพงษ์ พล.ช.[15 43

8 จ.ส.อ. บวร โสดำวำปี พล.ช.[15 39

9 จ.ส.อ. อ ำนำจ เล่ือนศักด์ิ พล.ช.[15 45

10 จ.ส.อ. พิเชฐ สอสะอำด พล.ช.[15 40

11 จ.ส.อ. อำทิตย์ จันทุดม มทบ.27[15 44

12 จ.ส.อ. ชินกร บับพำน มทบ.27[15 28

13 จ.ส.อ. กำรเวก สุนทรชัย มทบ.27[15 41

14 จ.ส.อ. นิวัฒน์ จันทองทิพย์ มทบ.27[15 31

15 จ.ส.อ. พนิต คุณำกร มทบ.27[15 36

16 จ.ส.อ. ประนอม นรินยำ มทบ.27[15 46

17 จ.ส.อ. สัมฤทธ์ิ แสงสุรินทร์ มทบ.27[15 28

18 จ.ส.อ. สรำยุทธ สลักค ำ พล.ช.[15 49

19 จ.ส.อ. อ ำนำจ โพธ์ิสร้อย พล.ช.[15 43

20 จ.ส.อ. ธนสรณ์ ม่วงชุม พล.ช.[15 54

21 จ.ส.อ. สำยัญ นิยมพลอย พล.ช.[15 38

22 จ.ส.อ. ณัฐิวฒิ ยำงทัด พล.ช.[15 36

23 จ.ส.อ. กิตติพงษ์ บุญประจวบ พล.ช.[15 44

24 จ.ส.อ. พิษณุ อุบลศักด์ิ พล.ช.[15 40

25 จ.ส.อ. วิวัฒน์ พ่ึงใจ พล.ช.[15 47

26 จ.ส.อ. ภูริทัต ปำนทัพ พล.ช.[15 30

27 จ.ส.อ. สิทธิพร สิงห์สกุล พล.ช.[15 50

1 จ.ส.อ. สมชำย ชุ่มมงคล พล.ช.[16 34

2 จ.ส.อ. นิพนธ์ ไพศำล พล.ช.[16 37

3 จ.ส.อ. สมหวัง นันทะวงค์ พล.ช.[16 39

4 จ.ส.อ. ยงยุทธ์ิ ลำยพยัคฆ์ พล.ช.[16 43

5 จ.ส.อ. บัญญัติ อัฒจักร พล.ช.[16 36

6 จ.ส.อ. ส ำเริง เพ็ชรด ำ พล.ช.[16 31



7 จ.ส.อ. เสน่ห์ กล่ึงกลำง พล.ช.[16 35

8 จ.ส.อ. อ ำนำจ ป่ินโมรำ พล.ช.[16 36

9 จ.ส.อ. ธนภัทร เปรมเพ็ชร์ พล.ช.[16 44

10 จ.ส.อ. เล็กตะนำ ศรีนำม พล.ช.[16 35

11 จ.ส.อ. ชวลิต ศรีสุข พล.ช.[16 43

12 จ.ส.อ. อำณัติ นำคโชติ พล.ช.[16 64

13 จ.ส.อ. มำนะ วงศ์ทรำย พล.ช.[16 54

14 จ.ส.อ. วิรัตน์ อนันตภูมิ พล.ช.[16 65

15 จ.ส.อ. ปณิธิ แสงฤทธ์ิ พล.ช.[16 41

16 จ.ส.อ. นคร ทุ่นใจ พล.ช.[16 72

17 จ.ส.อ. วีระยุทธ มหำวัตร์ พล.ช.[16 51

18 จ.ส.อ. สวำท นครไชย พล.ช.[16 64

19 จ.ส.อ. วรชัย ค ำเด่นเหล็ก พล.ช.[16 59

20 จ.ส.อ. ประสพชัย น้อยดี พล.ช.[16 54

21 จ.ส.อ. วันชัย ฆำรพันธ์ุ พล.ช.[16 54

22 จ.ส.อ. สนทยำ จักรแก้ว พล.ช.[16 41

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ พล.ช.

14/09/2561

1 จ.ส.อ. พิเศษ อุปรีย์ พล.ช.[17 40

2 จ.ส.อ. กฤษณศักด์ิ สุขเสริมศำล พล.ช.[17 45

3 จ.ส.อ. สถิตย์ พิมพ์สอน พล.ช.[17 28

4 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ โสภำ พล.ช.[17 29

5 จ.ส.อ. เอกสิทธ์ิ ยังวัฒนำ พล.ช.[17 33

6 จ.ส.อ. บัวชุม อินทร?งำม พล.ช.[17 49

7 จ.ส.อ. อนุวัฒน์ ขันแก้ว พล.ช.[17 32

8 จ.ส.อ. ธิติ ผำสุขตระกูล พล.ช.[17 35

9 จ.ส.อ. พีรพงษ์ ตรงยง พล.ช.[17 46

10 จ.ส.อ. คฑำวุธ ฤดี พล.ช.[17 43



11 จ.ส.อ. สนอง แก้วกัญญำ พล.ช.[17 35

12 จ.ส.อ. สมบูรณ์ เล่ือนตำมผล พล.ช.[17 29

13 จ.ส.อ. ธีระวัฒน์ ศรีทอง พล.ช.[17 41

14 จ.ส.อ. ประชำทิพย์ พ้ืนผำ พล.ช.[17 36

15 จ.ส.อ. กิติ พลอยหม่ืนไวย พล.ช.[17 38

16 จ.ส.อ. สุวัฒน์ อุทัยฤกษ์ พล.ช.[17 35

17 จ.ส.อ. อำทิตย์ ช่ืนสว่ำง พล.ช.[17 43

18 จ.ส.อ. เรวัต จันทร์อุดม พล.ช.[17 30

19 จ.ส.อ. สมชำย คงสุวรรณ พล.ช.[17 33

20 จ.ส.อ. พีระพงษ์ โคตรศรีเมือง พล.ช.[17 32

21 จ.ส.อ. จินดำ พระอภัย พล.ช.[17 33

22 จ.ส.อ. ชำญชัย เน่ืองจำกหนู พล.ช.[17 46

23 จ.ส.อ. กฤษณำ ทองดี พล.ช.[17 27

24 จ.ส.อ. สมมิต ตันสิงห์ พล.ช.[17 30

1 จ.ส.อ. จงพัฒน์ รัตนอภิสิทธ์ิ พล.ร.3[20 46

2 จ.ส.อ. อนนท์ ทับทิมแสง พล.ช.[18 39

3 จ.ส.อ. ฉัตรชัย วงษ์ครุฑ พล.ช.[18 38

4 จ.ส.อ. สมนึก ยันต?เจริญ พล.ช.[18 47

5 จ.ส.อ. ชนินทร์ บุญฉวีรำษฎร์ พล.ช.[18 51

6 จ.ส.อ. สมสิทธ์ิ อ้อมนนท์ พล.ช.[18 39

7 จ.ส.อ. ณรงค? สำยทอง พล.ช.[18 50

8 จ.ส.อ. ภุชงค? บูรณะ พล.ช.[18 38

9 จ.ส.อ. ประพันธ? ศรีอู? พล.ช.[18 35

10 จ.ส.อ. อุทัย นนทำรักษ์ พล.ช.[18 41

11 จ.ส.อ. สุชำติ แก?วพิมพำ พล.ช.[18 41

12 จ.ส.อ. สำยัณห์ ตะโก พล.ช.[18 41

13 จ.ส.อ. ร่วม สนิทบุญ พล.ช.[18 33

14 จ.ส.อ. มีชัย มัชมี พล.ช.[18 45



15 จ.ส.อ. มำนิตย์ ทับทิม พล.ช.[18 39

16 จ.ส.อ. อนุชำ ผ่องลำภ พล.ช.[18 36

17 จ.ส.อ. ขจรเดช จันทร์ขจร พล.ช.[18 41

18 จ.ส.อ. อนุชิต ชิดตะคุ พล.ช.[18 44

19 จ.ส.อ. จิรศักด์ิ มหำวงศ? พล.ช.[18 43

20 จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ พรำยศิลป์ พล.ช.[18 36

1 จ.ส.อ. สมเกียรติ มกคล้ำย พล.ช.[19 54

2 จ.ส.อ. สมคิด ผสมศรี พล.ช.[19 48

3 จ.ส.อ. ทม สว่ำงดี พล.ช.[19 46

4 จ.ส.อ. ยงยุทธ วงษ์ทองแย้ม พล.ช.[19 60

5 จ.ส.อ. อดิศร สุริยะภักด์ิ พล.ช.[19 57

6 จ.ส.อ. มงคล สุนทร พล.ช.[19 46

7 จ.ส.อ. ธีระ ศรีสวัสด์ิธำรำ พล.ช.[19 43

8 จ.ส.อ. เอ่ียม วิญญำรักษ์ พล.ช.[19 42

9 จ.ส.อ. วรพจน์ จูประสงค์ พล.ช.[19 52

10 จ.ส.อ. สมศักด์ิ งำหอม พล.ช.[19 53

11 จ.ส.อ. ต ำนำน นำคหัสดี พล.ช.[19 45

12 จ.ส.อ. ธนำกร อุไร พล.ช.[19 40

13 จ.ส.อ. จุลวุฒิ ไชยศร พล.ช.[19 47

14 จ.ส.อ. พิเชษฐ ชุ่มเช้ือ พล.ช.[19 45

15 จ.ส.อ. ปรเมนทร์ ศรีสวัสด์ิ พล.ช.[19 38

16 จ.ส.อ. ธนวัฒน์ ศุขเขษม พล.ช.[19 40

17 จ.ส.อ. ชัยชนะ จงหม่ืนไวย พล.ช.[19 26

18 จ.ส.อ. ปริญญำ คงวัฒนำ พล.ช.[19 38

19 จ.ส.อ. พิลุม ปุรำชะท ำมัง พล.ช.[19 46

20 จ.ส.อ. ภมร จันทร์สมุทร พล.ช.[19 27

21 จ.ส.อ. ชัยสิทธ์ิ อมรธีระกุล พล.ช.[19 48

22 จ.ส.อ. ธงชัย พำโนมัย พล.ช.[19 34



23 จ.ส.อ. มำนพ พรหมพิทักษ์ พล.ช.[19 50

24 จ.ส.อ. ประวุธ จันทร์งำม พล.ช.[19 38

25 จ.ส.อ. อลงกรณ์ สินเธำว์ พล.ร.3[19 40

26 จ.ส.อ. เสกสรร บุญคง พล.ร.3[19 46

27 จ.ส.อ. ก้ำน บุสยำตรัส พล.ร.3[19 39

28 จ.ส.อ. สงกรำนต์ เทพอินทร์แดง พล.ร.3[19 43

29 จ.ส.อ. จักรกิจ ด้วงแก้ว พล.ร.3[19 56

30 จ.ส.อ. สมยศ พงศำเทศ พล.ร.3[19 45

31 จ.ส.อ. อนุชำ กองพิมพ์ พล.ร.3[19 41

32 จ.ส.อ. บุญเลิศ อำษำบำล พล.ร.3[19 38

33 จ.ส.อ. เฉลิมวุฒิ พัฒนมณี พล.ร.3[19 52

34 จ.ส.อ. สมพร ปำขันตี พล.ร.3[19 31

35 จ.ส.อ. สมร พลอ่อนสำ พล.ร.3[19 48

36 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ วิชะพล พล.ร.3[19 38

1 จ.ส.อ. สุวิทย์ เมำะรำษี มทบ.24[20 41

2 จ.ส.อ. ศักดำ รัตนประทุม พล.ร.3[20 44

3 จ.ส.อ. กฤษฎำ รุจิภำสพงศ์ พล.ร.3[20 38

4 จ.ส.อ. เกรียงไกร สุวะเลิศ พล.ร.3[20 47

5 จ.ส.อ. ภำนุวัตร์ ทบด้ำน พล.ร.3[20 49

6 จ.ส.อ. วีรวัฒน์ พลศรี พล.ร.3[20 35

7 จ.ส.อ. พิบูลย์ ศรีประวัติ พล.ร.3[20 40

8 จ.ส.อ. สมบูรณ์ สงวนศักด์ิ พล.ช.[20 43

9 จ.ส.อ. ภำณุมำศ ไม้แก้ว พล.ช.[20 38

10 จ.ส.อ. นันทวุฒิ พัดเย็น พล.ช.[20 42

11 จ.ส.อ. ภิษณุ มีถำวร พล.ช.[20 50

12 จ.ส.อ. ปฐมพร วงศ์ยะรำ พล.ช.[20 36

13 จ.ส.อ. พิษณุ มงคลปัญญำวุธ พล.ช.[20 47

14 จ.ส.อ. เทอดชำติ ฉำยำรักษ์ พล.ช.[20 58



15 จ.ส.อ. ธนชำติ ยอดธรรม พล.ช.[20 57

16 จ.ส.อ. สุรเชษฐ ขุนบรรเทิง พล.ช.[20 39

17 จ.ส.อ. ศักด์ิชัย สกุลรัตน์ พล.ช.[20 36

18 จ.ส.อ. คมกริช คุ้มจิตร พล.ช.[20 43

19 จ.ส.อ. บัณฑิตย์ โกสุเต้ำ พล.ช.[20 28

20 จ.ส.อ. บุญช่วย กำศโอสถ พล.ช.[20 26

21 จ.ส.อ. อภิสิทธ์ิ ประเสริฐแท่น พล.ช.[20 38

22 จ.ส.อ. ฉัตรชัย แก้วเทพ พล.ช.[20 41

23 จ.ส.อ. จีรวุฒิ โพธ์ิผ่อง พล.ช.[20 46

24 จ.ส.อ. บุญมำ สิงห์กระโจม พล.ช.[20 37

25 จ.ส.อ. บุญลือ โพธิเงิน พล.ช.[20 44

26 จ.ส.อ. ภูวิศพัชร ตันสกุล พล.ช.[20 41

27 จ.ส.อ. เจษฎำ สุรำรักษ์ พล.ช.[20 51

28 จ.ส.อ. สมสวัสด์ิ หงส์พันธ์ พล.ช.[20 33

29 จ.ส.อ. พงศ์ศักด์ิ วรรณอุ่น พล.ช.[20 46

30 จ.ส.อ. ชำติณรงค์ เอ่ียมศิริ พล.ช.[20 33

17/09/2561

1 จ.ส.อ. อโณทัย อินทรีย์ พล.ช.[21 53

2 จ.ส.อ. ชุติพนธ์ เชำวดี พล.ช.[21 42

3 จ.ส.อ. อัฐพงศ์ ศศิมณฑลกุล พล.ช.[21 41

4 จ.ส.อ. ชนะเดช พุ่มแตงอ่อน พล.ช.[21 44

5 จ.ส.อ. ชัยสิทธ์ิ เกตุกุญชร พล.ช.[21 40

6 จ.ส.อ. ศำสดำ เผือกพ่วง พล.ช.[21 43

7 จ.ส.อ. วรศักด์ิ สมิตินันทน์ พล.ช.[21 47

8 จ.ส.อ. พิเชษฐ์พงศ์ รุ่งเรือง พล.ช.[21 42

9 จ.ส.อ. สุนทร กงซุย พล.ช.[21 40

10 จ.ส.อ. วิเชษฐ ส ำรำญ พล.ช.[21 61

11 จ.ส.อ. เอกภพ ทรงมัจฉำ พล.ช.[21 33



12 จ.ส.อ. บุญเรือง อุ่นจิตร พล.ช.[21 41

13 จ.ส.อ. ดุลยฤทธ์ิ ทุมรินทร์ พล.ช.[21 46

14 จ.ส.อ. อุทัย จันทร์แม้น พล.ช.[21 53

15 จ.ส.อ. อุดม เอ่ียมสมบูรณ์ พล.ช.[21 53

16 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ วีระบุญพิพัฒนำ พล.ช.[21 58

17 จ.ส.อ. อนุรักษ์ เสำวดี พล.ช.[21 54

18 จ.ส.อ. วีรชัย สุขนวล พล.ช.[21 44

19 จ.ส.อ. คมสันต์ พุ่มพวง พล.ช.[21 44

20 จ.ส.อ. อดิทัต วรธงไชย พล.พัฒนำ 2[21 32

21 จ.ส.อ. กิจติณัฐ ชำญช่ำง พล.พัฒนำ 2[21 38

22 จ.ส.อ. คณธิศ แววจะโปะ พล.พัฒนำ 2[21 36

23 จ.ส.อ. กุญชร อินทรสุริยะ พล.พัฒนำ 2[21 33

24 จ.ส.อ. ธนิสร ศรีหิรัญ พล.พัฒนำ 2[21 31

25 จ.ส.อ. ก ำธร อินทจักรี พล.ช.[21 57

26 จ.ส.อ. ประยูร สมพงษ์เจริญ พล.ช.[21 33

27 จ.ส.อ. ขวัญชัย คนชม พล.ช.[21 36

28 จ.ส.อ. ประกิจ ปล่ังกลำง พล.พัฒนำ 2[21 25

1 จ.ส.อ. กนก เมืองนก มทบ.17[22 39

2 จ.ส.อ. นิรุติ สุขกุมำร มทบ.17[22 42

3 จ.ส.อ. รัฐชภูมิ บุญมอญ มทบ.17[22 49

4 จ.ส.อ. ธนำ เพ่ิมพูล มทบ.17[22 60

5 จ.ส.อ. เกษม ตุติ มทบ.17[22 41

6 จ.ส.อ. อภิชำติ นำมเริง พล.พัฒนำ 2[22 32

7 จ.ส.อ. ชีวัน โจระสำ พล.พัฒนำ 2[22 43

8 จ.ส.อ. ภำณุวัตร เสำวภำคย์ พล.พัฒนำ 2[22 47

9 จ.ส.อ. มนัส เรไร พล.พัฒนำ 2[22 24

10 จ.ส.อ. ศรชัย ไชยชมภู พล.ร.4[22 49

11 จ.ส.อ. สมพงษ์ งำมแดง พล.ร.4[22 39



1 จ.ส.อ. จีระศักด์ิ พรมบุตร พล.พัฒนำ 2[23 61

2 จ.ส.อ. พูนศักด์ิ พูนภิญโญศักด์ิ พล.พัฒนำ 2[23 48

3 จ.ส.อ. ดัสกร หุ่นกระโทก พล.พัฒนำ 2[23 33

4 จ.ส.อ. ประพันธ์ ลำสงยำง พล.พัฒนำ 2[23 39

5 จ.ส.อ. อภิชำติ กล่ินบุหงำ พล.พัฒนำ 2[23 33

6 จ.ส.อ. อนุรักษ์ จินดำวงศ์ พล.พัฒนำ 2[23 32

7 จ.ส.อ. ศักด์ิเมธำ บุญรอด พล.พัฒนำ 2[23 30

8 จ.ส.อ. สว่ำง วงวิรำช พล.พัฒนำ 2[23 50

9 จ.ส.อ. สมศักด์ิ ชัยเมืองปัก พล.พัฒนำ 2[23 41

10 จ.ส.อ. เฉลิมชัย เอกพันธ์ พล.พัฒนำ 2[23 38

11 จ.ส.อ. สมชำย ลือก ำลัง พล.ร.9[23 41

12 จ.ส.อ. เกษมสิทธ์ิ พิมพ์สุภำนนท์ พล.ร.9[23 46

13 จ.ส.อ. สุกรี ภูมิดี พล.ร.9[23 26

14 จ.ส.อ. นิพนธ์ คงดีจรเข้ พล.ร.9[23 40

1 จ.ส.อ. วิทมล บัวมำตร พล.พัฒนำ 2[24 34

2 จ.ส.อ. สยำม วิเศษทรัพย์ พล.พัฒนำ 2[24 32

3 จ.ส.อ. อชิระ ธนะกูลชัย พล.พัฒนำ 2[24 42

4 จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ พิลึก พล.พัฒนำ 2[24 37

5 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ กองเงิน พล.พัฒนำ 2[24 38

6 จ.ส.อ. คธำ ตมิศำนนท์ พล.พัฒนำ 2[24 29

7 จ.ส.อ. พเยำ ศรีสุข พล.พัฒนำ 2[24 41

8 จ.ส.อ. ชวฤทธ์ิ เลิศสงครำม พล.พัฒนำ 2[24 38

9 จ.ส.อ. ศิริชัย ไกรแก้ว พล.พัฒนำ 2[24 37

10 จ.ส.อ. อัครเดช เทศมี พล.พัฒนำ 2[24 45

11 จ.ส.อ. สิทธิพงษ์ สมปัญญำ พล.พัฒนำ 2[24 31

12 จ.ส.อ. สุทธิ โปตะวัตร พล.พัฒนำ 2[24 33

13 จ.ส.อ. กฤษพล ปัทถำพงษ์ พล.พัฒนำ 2[24 31

14 จ.ส.อ. โสภณ สุพร พล.พัฒนำ 2[24 40



15 จ.ส.อ. เอกพจน์ โข่พิมำย พล.พัฒนำ 2[24 35

16 จ.ส.อ. สน่ัน แสนค ำภำ พล.พัฒนำ 2[24 39

17 จ.ส.อ. อำณัฐ พันธุวัฒนำ พล.พัฒนำ 2[24 37

18 จ.ส.อ. เจริญ เลิศส่องแสง พล.พัฒนำ 2[24 31

19 จ.ส.อ. วัฒนศักด์ิ ดวงจันทร์โชติ พล.พัฒนำ 2[24 45
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1 จ.ส.อ. วุฒิชัย แก้วบุญ พล.พัฒนำ 2[26 34

2 จ.ส.อ. ณฐศักด์ิ วงษ์ค ำจันทร์ พล.พัฒนำ 2[26 32

1 จ.ส.ต. ศิริพล จันทร์สมบัติ มทบ.31[27 35

2 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ธิเป็ง มทบ.32[27 46

3 จ.ส.อ. สัญญลักษณ์ ช่วยบุดดำ มทบ.32[27 47

4 จ.ส.อ. มนต์ชัย สิทธิหล้ำ มทบ.32[27 38

5 จ.ส.อ. บุญเลิศ ชมโพธ์ิ มทบ.32[27 26

6 จ.ส.อ. สิทธิศักด์ิ แตงกูล มทบ.32[27 44

7 จ.ส.อ. ณรงค์ ปินตำเครือ มทบ.32[27 34

8 จ.ส.อ. นิพลพรรณ อรัญเสน มทบ.32[27 27

9 จ.ส.อ. พีระพล อุปละวงค์ มทบ.32[27 36

1 จ.ส.อ. ดิเรก โพธ์ิข ำ มทบ.31[28 44

2 จ.ส.อ. สุพจน์ ดีทิพย์ มทบ.31[28 45

3 จ.ส.อ. สุรเชษฐ กวำงแก้ว มทบ.31[28 34

4 จ.ส.อ. พรสันต์ ช่ืนภิรมย์ มทบ.31[28 48

5 จ.ส.อ. สิทธิชัย แก้วก ำพล มทบ.31[28 42

6 จ.ส.อ. กิตติพจน์ หุ่นโพธ์ิ มทบ.31[28 37

7 จ.ส.อ. อภิชัย กูดำอี พล.ร.15[28 32

8 จ.ส.อ. สนิท รวมสุข มทบ.32[28 58
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1 จ.ส.อ. กิตติธัช ชัยวินิจ พล.ร.7[29 44

2 จ.ส.อ. นันท์ชนิต อินทร์บุญสังข์ พล.ร.15[29 46

3 จ.ส.อ. ชัยกมล พงษ์ศิลป์ พล.ร.15[29 33

4 จ.ส.อ. สุขสรรญ ทับทิม พล.ร.15[29 44

5 จ.ส.อ. สมยศ ไม้สนธ์ิ พล.ร.15[29 26

6 จ.ส.อ. วรำยุทธ ซ่ีซ้ำย พล.ร.15[29 46

7 จ.ส.อ. ไพรทูลย์ จอมทอง พล.ร.15[29 50

8 จ.ส.อ. ทยำ พัชรวิทิตย์ พล.ร.15[29 52

9 จ.ส.อ. อดุลย์ เจริญไพบูลย์ลำภ มทบ.36[29 34

10 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ด ำมินเศษ มทบ.310(2)[29 38

11 จ.ส.อ. มำรุต เพชรรัตน์ มทบ.36[29 33

12 จ.ส.อ. ปิยวัฒน์ บุญชัย มทบ.36[29 44

13 จ.ส.อ. วินัย ไตรแก้ว มทบ.36[29 39

14 ส.อ. นริศ กันทะหม่ืน มทบ.36[29 -

15 จ.ส.อ. เทพฤทธ์ิ เจนประกอบกิจ มทบ.36[29 37

16 จ.ส.อ. บุญเลิศ ศรีสนธ์ิ มทบ.36[29 31

17 จ.ส.อ. เกียรติพงศ์ มำนิตเจริญ มทบ.310(2)[29 39

18 จ.ส.อ. ยุทธนำ อ่ินค ำ มทบ.310(2)[29 38

19 จ.ส.อ. มำโนช อินจันทร์ มทบ.310(2)[29 47

20 จ.ส.อ. วุฒิ เรืองอยู่ มทบ.310(2)[29 38

21 จ.ส.อ. อลงกรณ์ เชียงงำม มทบ.310(2)[29 29

1 จ.ส.อ. สมนึก บุญนิล มทบ.310(2)[30 32

2 จ.ส.อ. โกศล แสนค ำมูล พล.ร.7[30 37

3 จ.ส.อ. อลงกต ภัทรเศรษฐ์ พล.ร.7[30 44

4 จ.ส.อ. สุบิน มงคลเทพ พล.ร.7[30 45

5 จ.ส.อ. ศุภวัฒน์ ตุ้ยดง พล.ร.7[30 42

6 จ.ส.อ. เบญจพล กมลเพชร พล.ร.7[30 32



7 จ.ส.อ. ชัยภัทร โชคอุประแสน พล.ร.7[30 27

8 จ.ส.อ. จ ำแลงฤทธ์ิ แสนค ำวงค์ พล.ร.7[30 38

9 จ.ส.อ. ทรงชำย พันชนะ พล.ร.7[30 39

10 จ.ส.อ. สุกิจ แสงภูติ พล.ร.7[30 35

11 จ.ส.อ. ปฐมพร ปำลี พล.ร.7[30 48

12 จ.ส.อ. สุธีร์ สำยพรมมำ พล.ร.7[30 28

13 จ.ส.อ. ศักด์ิ ปัญญำย่ิง พล.ร.7[30 36

14 จ.ส.อ. อนุรักษ์ โกศินำนนท์ พล.พัฒนำ 3[30 36

15 จ.ส.อ. ศักด์ิชัย ฤทธ์ิเกรียง พล.พัฒนำ 3[30 33

16 จ.ส.อ. มนตรี อยู่ถมยำ พล.พัฒนำ 3[30 39

17 จ.ส.อ. น้องใหม่ ก้อนย้ิม พล.พัฒนำ 3[30 47

18 จ.ส.อ. วุฒิชัย สิงหฬ พล.พัฒนำ 3[30 38

19 จ.ส.อ. อ ำนวย ไกรวิสม พล.พัฒนำ 3[30 45

20 จ.ส.อ. เฉลิมพล ใจซ่ือ พล.พัฒนำ 3[30 44

21 จ.ส.อ. ประสำน แต่งต้ังรัมย์ พล.ร.15[30 35

22 จ.ส.อ. ภูวนำท พรมมำ พล.ร.15[30 39

23 จ.ส.อ. เกษม แก้วกอง พล.ร.15[30 36

24 จ.ส.อ. อำณำ แก้วหนู พล.ร.15[30 35

25 จ.ส.อ. รัฐพล ช ำนำญเวช พล.ร.15[30 37

26 จ.ส.อ. นภดล จักรแก้ว พล.ร.15[30 32

27 จ.ส.อ. สุรัติ ป่ินแก้ว พล.ร.15[30 38

28 จ.ส.อ. สรศักด์ิ หลักทอง พล.ร.15[30 40

29 จ.ส.อ. ธนะพงษ์ ศรีดำวงค์ พล.ร.15[30 37

30 จ.ส.อ. มำนิตย์ เดชศิริ พล.ร.15[30 41

31 จ.ส.อ. เดชำ ปำนทอง พล.ร.15[30 43

32 จ.ส.อ. คนอง ทำรุกำ พล.ร.15[30 38

33 จ.ส.อ. จักรรินทร์ สุพัตรำ พล.ร.15[30 34

34 จ.ส.อ. ปริวัตร คงบุญ พล.ร.15[30 37

35 จ.ส.อ. อภิเชษฐ์ แสนสร้อย พล.ร.15[30 33



36 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ทองหวำน พล.ร.15[30 42

37 จ.ส.อ. อภิเดช สุตำวงค์ พล.ร.15[30 38

38 จ.ส.อ. นิเรก อ่ ำคูณ มทบ.310(2)[30 26

1 จ.ส.อ. ถวิล ยังวิลัย พล.พัฒนำ 3[32 51

2 จ.ส.อ. จรินทร์ ดีดน้อย พล.พัฒนำ 3[32 46

3 จ.ส.อ. เทิดศักด์ิ เทียนป่ัน พล.พัฒนำ 3[32 52

4 จ.ส.อ. ปฐมพงษ์ เอกอุฬำรพัน์ พล.พัฒนำ 3[32 43

5 จ.ส.อ. วิชัย ภู่ทอง พล.พัฒนำ 3[32 39
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1 จ.ส.อ. บวรเดช ทิมทอง มทบ.45[33 30

2 จ.ส.อ. อนุรักษ์ พลำยชุม มทบ.45[33 50

3 จ.ส.อ. ทัศนัย สุขยิรัญ มทบ.45[33 36

4 จ.ส.อ. วรพล บุญยอดม่ิง บชร.4[33 25

5 จ.ส.อ. ประจักษ์ เรืองประเสริฐ บชร.4[33 30

6 จ.ส.อ. คัณธรัตน์ มณู มทบ.45[33 28

1 จ.ส.อ. ธีรชัย อมตภักดี บชร.4[34 40

2 จ.ส.อ. จักรพงษ์ จันทร์เศษ บชร.4[34 44

3 จ.ส.อ. สมโภช ปำนสังข์ บชร.4[34 36

4 จ.ส.อ. ศักด์ิดำ มีชิน บชร.4[34 39

5 จ.ส.อ. สุภำพ ผสมพรำหมณ์ บชร.4[34 36
6 จ.ส.อ. จ ำเนียร ผ่องใส บชร.4[34 38

7 จ.ส.อ. มงคล ข ำบุญเกิด บชร.4[34 32

8 จ.ส.อ. สมปรำชญ์ บ ำรุงกำญจน์ บชร.4[34 39
9 จ.ส.อ. เฉลิม สิทธิสันต์ บชร.4[34 31

10 จ.ส.อ. จตุพร ทองพูล บชร.4[34 30
11 จ.ส.อ. บุญมี ย้อยภูเขียว บชร.4[34 48

12 จ.ส.อ. สุภพ เทศบุตร บชร.4[34 50



1 จ.ส.อ. บัญญัติ ชุมพล มทบ.45[35 54

2 จ.ส.อ. สุรสิทธ์ิ สงรักษ์ ช.พัน.401[35 32

3 จ.ส.อ. อิศม์ธนธัช นำคทิพย์ ช.พัน.401[35 34

4 จ.ส.อ. ทศวรรษ แก่นทอง ช.พัน.401[35 41

5 จ.ส.อ. ศุภโชค วงศ์สีด ำ ช.พัน.401[35 39

6 จ.ส.อ. โชคดี ชุมเดช ช.พัน.401[35 39

7 จ.ส.อ. อนันต์ ขุนเพชร ช.พัน.401[35 39

8 จ.ส.อ. วรพจน์ ละอองแก้ว ช.พัน.401[35 37

9 จ.ส.อ. มนัส ศิริสวัสด์ิ ช.พัน.401[35 32

10 จ.ส.อ. สุชำติ กุณฑล บชร.4[35 46

11 จ.ส.อ. เดวิทธ์ิ เกษเกษี บชร.4[35 47

12 จ.ส.อ. วสันต์ ขวัญรอด บชร.4[35 44

13 จ.ส.อ. กตัญญู ถำวรมงคล บชร.4[35 28

14 จ.ส.อ. เอกพจน์ สำมำรถ บชร.4[35 56

15 จ.ส.อ. รัฐวิชญ์ มลิวัลย์ บชร.4[35 51

16 จ.ส.อ. ยุทธพล สนสำยสิงห์ บชร.4[35 32

17 จ.ส.อ. กิตติชัย อุดมผล บชร.4[35 38

1 จ.ส.อ. กิตติสันต์ ขนำบแก้ว มทบ.41[36 39

2 จ.ส.อ. สิทธิศักด์ิ คงนุ้ย มทบ.41[36 33

3 จ.ส.อ. รัฐชัย ศิริสมบัติ มทบ.41[36 47

4 จ.ส.อ. ธีรวัฒน์ มุณีเกิด มทบ.41[36 49

5 จ.ส.อ. ชำตรี เย่ียมศิริ มทบ.41[36 27

6 จ.ส.อ. เกรียงไกร อิสระด ำเกิง มทบ.41[36 29

7 จ.ส.อ. ศุภศิษฏ์ บัวชู มทบ.41[36 39

8 จ.ส.อ. มำนพ จำรีย์ มทบ.41[36 36

9 จ.ส.อ. พันธรักษ์ รำชเดช มทบ.41[36 33
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1 จ.ส.อ. โยธิน สำยะสมิต ช.พัน.401[37 44

2 จ.ส.อ. อำทิตย์ นุ้ยคง ช.พัน.401[37 41

3 จ.ส.อ. บรรดำ ทองพิทักษ์ ช.พัน.401[37 38

4 จ.ส.อ. วิเชียร บุญรุ่ง ช.พัน.401[37 32

5 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ โพธ์ิศรี ช.พัน.401[37 39

6 จ.ส.อ. อรุณ เทพทอง ช.พัน.401[37 40

7 จ.ส.อ. สมจิตร เมืองแก้ว ช.พัน.401[37 25

8 จ.ส.อ. รัตนำ เพียรดี ช.พัน.401[37 27

9 จ.ส.อ. สันติ ไชยสำลี ช.พัน.401[37 40

10 จ.ส.อ. สนำม ยอดย่ิง ช.พัน.401[37 42

11 จ.ส.อ. เจริญ ผำยวัฒน์ ช.พัน.401[37 33

12 จ.ส.อ. สำยัณท์ เมืองโคตร ช.พัน.401[37 35

13 จ.ส.อ. วรพันธ์ ทองขำว ช.พัน.401[37 44

1 จ.ส.อ. วุฒิชัย แก้วเมฆ ช.พัน.401[39 51

2 จ.ส.อ. พรศักด์ิ ต่ ำว่ำองค์ ช.พัน.401[39 38

3 จ.ส.อ. ณัฐศักด์ิ ชนะมณีโชติ ช.พัน.401[39 41

4 จ.ส.อ. จ ำลอง ทองหนู ช.พัน.401[39 35

5 จ.ส.อ. ประวัติ หม่ันกำร ช.พัน.401[39 53

6 จ.ส.อ. มำนะพงษ์ จันทำอ่อน ช.พัน.401[39 55

7 จ.ส.อ. เชำวลิตร์ แสงเพชร ช.พัน.401[39 39

8 จ.ส.อ. นิพนธ์ ยอดทะเล ช.พัน.401[39 51

9 จ.ส.อ. อนุรักษ์ ชุมจินดำ ช.พัน.401[39 45

10 จ.ส.อ. เสกข์ศรัญ ซียง ช.พัน.401[39 39

11 จ.ส.อ. สำธิต ปำนเขียว ช.พัน.401[39 54

12 จ.ส.อ. วิชิตพงษ์ พูนภิญโญ ช.พัน.401[39 38

13 จ.ส.อ. สุนทร เพ็งสถิตย์ ช.พัน.401[39 37
14 จ.ส.อ. ภำสกร ด้วงจันทร์ ช.พัน.401[39 38



15 จ.ส.อ. มงคลรัตน์ แก้วพิทักษ์ ช.พัน.401[39 37

16 จ.ส.อ. ณรงค์ หนูหมอก ช.พัน.401[39 34

17 จ.ส.อ. สมโชค ฉิมประสิทธ์ิ ช.พัน.401[39 39

18 จ.ส.อ. จิรวัฒ ไข่คง ช.พัน.401[39 34

1 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ อณะสุวรรณ ช.พัน.401[40 48

2 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ พุ่มแก้ว ช.พัน.401[40 52

3 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิ บุญพันธ์ ช.พัน.401[40 50

4 จ.ส.อ. ภักดี ชูท้ิง ช.พัน.401[40 48

5 จ.ส.อ. ณะวะรัตน์ ยอดด ำ ช.พัน.401[40 47

6 จ.ส.อ. สัมพันธ์ เอียดสกุล ช.พัน.401[40 48

7 จ.ส.อ. อภิลักษณ์ ช่วยนิล ช.พัน.401[40 56

8 จ.ส.อ. ธนำวิทย์ สังมี ช.พัน.401[40 49

9 จ.ส.อ. พงศ์ศักด์ิ ด ำช่วย ช.พัน.401[40 46

10 จ.ส.อ. จรัญ พรหมปลอด ช.พัน.401[40 51

11 จ.ส.อ. บุญเลิศ สิทธิยำกรณ์ ช.พัน.401[40 45

0.868056

99.13194

รวมผู้เข้ำสอบ จ ำนวน 576 นำย 

ผ่ำน 5 นำย ร้อยละ 0.87

ไม่ผ่ำน 571 นำย ร้อยละ 99.13

ไม่กดบันทึก 3 นำย


