
วันท่ี ล ำดับ ช่ือ นำมสกุล ศูนย์สอบ (รอบท่ี) คะแนน

ท ำกำรทดสอบ 100

10/9/2561

1 ส.อ. นคเรศ ตำก้อง รร.ช.กช.[1 49

2 ส.อ.  สัตยำ มำรศรี รร.ช.กช.[1 37

3 ส.อ.  ศักด์ิสิทธ์ิ กลมเกล้ียง รร.ช.กช.[1 48

4 ส.อ. วีรภัทร ไทยประเสริฐ รร.ช.กช.[1 51

5 ส.อ.  จุติโชค บุญเรือง รร.ช.กช.[1 30

6 ส.อ. ชวลิต น้อยแสง รร.ช.กช.[1 71

7 ส.อ.  อัครพล เดชประเสริฐ รร.ช.กช.[1 38

8 ส.อ.  วสิษฐ์พล สนธ์ิเศรษฐี รร.ช.กช.[1 46

9 ส.อ.  เอกณรงค์ ทรงม่วง รร.ช.กช.[1 42

10 ส.อ.  จตุพงษ์ สมจิต รร.ช.กช.[1 36

11 ส.อ. เสฏฐวุฒิ สุภศร รร.สบ.สบ.ทบ. [1 32

12 ส.อ.  มำนพ ตำทิพย์ รร.ช.กช.[1 36

13 ส.อ.  พีระพัฒน์ พูลเกตุ รร.ช.กช.[1 42

14 ส.อ.  ธีรวัฒน์ เช้ือเกตุ รร.ช.กช.[1 39

15 ส.อ. ศุภชัย จักขุจันทร์ รร.ช.กช.[1 30

16 ส.อ. ภูมิสิริ จันทร์ศิริ รร.ช.กช.[1 53

17 ส.อ. ชัชวำลย์ พงษ์อ่อน รร.ช.กช.[1 63

18 ส.อ. ศักด์ิเกษม ข ำแก้ว รร.ช.กช.[1 34

19 ส.อ. วิวัฒน์ นันตสุคนธ์ รร.ช.กช.[1 40

20 ส.อ.  สันติภำพ ภูผำนี รร.ช.กช.[1 30

21 ส.อ.  จรัญ วิชัยเมือง รร.ช.กช.[1 42

22 ส.อ. มนภำส พูลเพ่ิม รร.ช.กช.[1 71

23 ส.อ. วิษณุ ลำยละเอียด รร.ช.กช.[1 63

24 ส.อ. ชลิต คงดี รร.ช.กช.[1 57

รำยช่ือและผลกำรทดสอบวัดผลประเมินควำมรู้นำยทหำรประทวน ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หลักสูตรนำยสิบช้ันต้น (เหล่ำ ช.)



25 ส.อ.  คฑำวุธ วำชัยยง รร.ช.กช.[1 30

26 ส.อ. พรสวรรค์ ปล้ืมอุรำ ศซบ.ทบ.[1 33

ผ่ำน 2 นำย ศูนย์สอบ รร.ช.กช.

1 ส.อ.  เอกวิชชำ ดอกไม้ รร.ช.กช.[2 43

2 ส.อ.  จตุรพร พรำงแก้ว รร.ช.กช.[2 39

3 ส.อ.  วีรชัย ชัยตระกูล รร.ช.กช.[2 38

4 ส.อ.  อำนนท์ ฉำยเสน่ห์นำน รร.ช.กช.[2 40

5 ส.อ.  เจนณรงค์ เผือกหอม รร.ช.กช.[2 43

6 ส.อ.  นพเก้ำ ม่ังล้ิม รร.ช.กช.[2 48

7 ส.อ.  ณัฐพงษ์ นิลเมือง รร.ช.กช.[2 45

8 ส.อ.  กรวิทย์ พงษ์ลูน รร.ช.กช.[2 47

9 ส.อ.  นิกร กลัดนวม รร.ช.กช.[2 44

10 ส.อ.  วิทยำ ลีมำงกูร รร.ช.กช.[2 48

11 ส.อ.  วิริทธ์ิพล เขียวมุ่ย รร.ช.กช.[2 34

12 ส.อ.  ณัฐกิตต์ิ จิตภูธโรจน์ รร.ช.กช.[2 54

13 ส.อ.  เอกสิทธ์ิ มนต์จริยำพร รร.ช.กช.[2 35

14 ส.อ.  มงคล นำมงำม รร.ช.กช.[2 34

11/9/2561

1 ส.อ.หญิง กรรณิกำร์ จิตร์แน่น ยย.ทบ.[5 30

2 ส.อ. อนวัช สุดดีพงษ์ ยย.ทบ.[5 38

3 ส.อ. พรพิพัฒน์ หำรำวี ยย.ทบ.[5 39

4 ส.อ. เดชกมล ม่ิงสมร ยย.ทบ.[5 43

5 ส.อ. ณัฐกร หัวเมือง ยย.ทบ.[5 35

6 ส.อ. ณัฐชัย หลิมพลอย กช[5 37

7 ส.อ. พีรเดช นิชรัตน์ กช[5 37

8 ส.อ. เอกพงษ์ ขุนช ำนิ กช[5 42

9 ส.อ. ทวีสิทธ์ิ นฤกทำนนท์ กช[5 60



10 ส.อ. ณัฐพล ทรัพย์ถนอม กช[5 34

11 ส.อ. นรำธิป อินทรประสิทธ์ิ กช[5 42

12 ส.อ. ณัฐพล ท้วมศิริ กช[5 41

13 ส.อ. วัชระ คงศรี กช[5 24

14 ส.อ. พิสิฐ คุ้มนำน กช[5 48

15 ส.อ.หญิง เทพิน หนองบัว กช[5 28

16 ส.อ. วิชำ เกียวสัมพันธ์ กช[5 36

17 ส.อ. อัษฎำ วรำสินธ์ุ กช[5 48

18 ส.อ. เสกสรร ศรัณย์ธัญรดำกุล กช[5 48

19 ส.อ. ศรำวุธ ปรีสอำง กช[5 41

20 ส.อ. กฤตภำส ชุติมันต์ กช[5 37

21 ส.อ. พิริยกร ศรีวิชัยวงศ์ กช[5 46

22 ส.อ. เชษฐำ ใจสอำด ยย.ทบ.[5 40

23 ส.อ. อำรยะ สุภำพ กช[5 25

24 ส.อ. พงศ์กร บัวขำว กช[5 25

25 ส.อ. อดิศร รักภักดี กช[5 48

26 ส.อ. ด ำรงศักด์ิ จันทร์ปรุง กช[5 48

27 ส.อ. สรโยธิน แย้มบำน กช[5 32

28 ส.อ. สุรพงศ์ รุณภัย ยศ.ทบ.[5 37

29 ส.อ.หญิง รสริน ผำสุข ยย.ทบ.[5 45

30 ส.อ. วิทวัส เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยำ ยศ.ทบ.[5 40

31 ส.อ. กิตติศักด์ิ พุกหอม กช[5 39

32 ส.อ. ณัฐพงษ์ วงค์ค ำเคร่ือง กช[5 38

33 ส.อ. สุนทร ปฐมชัยรุ่งเรือง กช[5 35

34 ส.อ. วสันต์ ปล้ืมบ ำเรอ กช[5 32

35 ส.อ. ศุภำกร อินทร์พวง ยย.ทบ.[5 40

1 ส.อ. ผดุงพงษ์ เกียวสัมพันธ์ กช[6 51

2 ส.อ. ภัทรกร จันทน์เทศ กช[6 44

3 ส.อ. คมสัน ยงศรีปัญญฤทธ์ิ กช[6 27



4 ส.อ. ทวีศักด์ิ ศรีบัว กช[6 51

5 ส.อ. ณรงค์วิทย์ จันทร์สุข กช[6 38

6 ส.อ. กิตติศักด์ิ ธำรมรรค กช[6 39

1 จ.ส.อ. ชยุต สุดประเสริฐ กช[7 -

12/9/2561

1 ส.อ. ชัชนก เพ็ชรชลำนุวัฒน์ พล.ช.[9 41

2 ส.อ. พงศธร ภำระพงษ์ พล.ช.[9 53

3 ส.อ. วุฒิชัย นิลจู พล.ช.[9 49

4 ส.อ. ยุทธพงษ์ นำคสำทำ พล.ช.[9 39

5 ส.อ. ศักด์ิดำ ภู่มำลำ พล.ช.[9 42

6 ส.อ. สุธีร์ กล้ำหำญ พล.ช.[9 47

7 ส.อ. อุกฤษฎ์ จตุรสุ พล.ช.[9 54

8 ส.อ. ธนำกำนต์ นำคกล่ัน พล.ช.[9 48

9 ส.อ. อุทัย ด้วงขำว พล.ช.[9 49

10 ส.อ.  ธีระพัฒน์ อุ่นไธสง พล.ช.[9 57

11 ส.อ. พูลศักด์ิ เพ็งสุข นสศ.[9 36

12 ส.อ.  สุวิชำ ก้อนบุญไสย พล.ช.[9 51

13 ส.อ.  สุพัฒน์ ไทยเอ้ือ พล.ช.[9 47

14 ส.อ. นคร เรืองสิน พล.ช.[9 36

15 ส.อ.  วันชัย สิงห์โต พล.ช.[9 42

16 ส.อ.  ธีรพล มังคะลำ พล.ช.[9 55

17 ส.อ. ชำตรี เหล่ำจันทร์ นสศ.[9 29

18 ส.อ. ศักดำ ฉ่ ำเสนำะ นสศ.[9 25

19 ส.อ. เสนำะ โฉมจิตร์ นสศ.[9 37

20 ส.อ. วัชรงกรณ์ แผ่นเงิน นสศ.[9 30

21 ส.อ. จิระศักด์ิ สินนอก พล.ช.[9 56

22 ส.อ. สรำวุธ จงดี พล.ช.[9 52



23 ส.อ. วิชัย ศิลำเรียม พล.ช.[9 41

24 ส.อ. พงศธร สมันเหมือน พล.ช.[9 33

25 ส.อ. สนธยำ น้อยสะอำด พล.ช.[9 48

26 ส.อ. นพดล ศิริเลิศ พล.ช.[9 30

1 ส.อ. นนทวัฒน์ สุริยะ พล.ช.[10 44

2 ส.อ. ยุทธภูมิ น่ิมน้อย พล.ช.[10 30

3 ส.อ. สรำวุธ ค ำมำตร พล.ช.[10 45

4 ส.อ. พลวัต ปำโท พล.ช.[10 38

5 ส.อ. ประกิต เอ่ียมแอ พล.ช.[10 30

6 ส.อ. ศุภจิตร แสงรัตนศักด์ิ พล.ช.[10 43

7 ส.อ.  ชิตพล แกดอน พล.ช.[10 43

8 ส.อ. สหรัฐ นิลเกิดเย็น พล.ช.[10 35

9 ส.อ.  ภำณุพงษ์ สุวรรณกูฎ พล.ช.[10 52

10 ส.อ.  ธนำกรณ์ ยำนิพันธ์ พล.ช.[10 68

11 ส.อ.  ธวัชชัย โพธ์ิศรีขำม พล.ช.[10 41

12 ส.อ.  ชำญชัย เทียมเพ็ง พล.ช.[10 53

13 ส.อ. ปิตุรงค์ วิเศษศิริ พล.ช.[10 36

14 ส.อ. ยุพณัฐ ขำวผ่องใส พล.ช.[10 43

15 ส.อ. อภิเชษฐ สรรประเสริฐ พล.ช.[10 59

16 ส.อ. วศิน สุนทรวิภำต พล.ช.[10 49

17 ส.อ. วิษณุ ทองย้อย พล.ช.[10 31

18 ส.ท. อำคม สวนผ้ึง พล.ช.[10 32

19 ส.อ. วรรณพต ศิลำเรียม พล.ช.[10 55

20 ส.อ. กฤษฎำ ปรำงโท้ พล.ช.[10 43

21 ส.อ. ธีระพล สุวรรณสังโส พล.ช.[10 40

22 ส.อ. ภูมิพัฒน์ ภำคธำรี พล.ช.[10 48

23 ส.อ. อิสระพงษ์ น้อยสี พล.ช.[10 24



1 ส.อ. สุทธิพจน์ โพธิไพสิฏ พล.ช.[11 30

2 ส.อ. กัมพล ฤทธิบำล พล.ช.[11 35

3 ส.อ. อธิวัฒน์ มลีรัตน์ พล.ช.[11 41

4 ส.อ. ธยศ ป่ินประสงค์ พล.ช.[11 44

5 ส.อ. อำนุภำพ สวัสด์ิกล่ิน พล.ช.[11 41

6 ส.อ. เสฏฐวุฒิ จินดำภู พล.ช.[11 42

7 ส.อ. กิตติศักด์ิ ทองทวี พล.ช.[11 36

8 ส.อ. ปฏิวัติ ดำทุมมำ พล.ช.[11 46

9 ส.อ. วุฒิชัย อนันตคูหำ พล.ช.[11 39

10 ส.อ. กฤษฎำ สุขอร่ำม พล.ช.[11 30

11 ส.อ. นัทธี ขนิตฐำ พล.ช.[11 38

12 ส.อ. รณชัย ทองดี พล.ช.[11 53

13 ส.อ. ศุภณัฐ ประเสริฐศรี พล.ช.[11 43

14 ส.อ. วชิรพล จันแทน พล.ช.[11 45

15 ส.อ. สิริเชษฐ์ อนันตรพีระ พล.ช.[11 40

16 ส.อ. ณัฐพงศ? อินทรเนตร พล.ช.[11 41

17 ส.อ. พิทักษิณ พลหงส์ พล.ช.[11 34

18 ส.อ. พันเลิศ ไหมเกิด พล.ช.[11 61

19 ส.อ. ชำญณรงค์ สระบัว พล.ช.[11 42

20 ส.อ. นันทนัช มหำวงศ์ พล.ช.[11 30

21 ส.อ. ภำณุวัฒน? สุขยี พล.ช.[11 45

22 ส.อ. สุทธิรัศม์ิ แช่มช้อย พล.ช.[11 33

23 ส.อ. สน่ัน แก้วขำว พล.ช.[11 31

24 ส.อ. ณัฐินนท์ ยืนยง พล.ช.[11 49

1 ส.อ. ฉัตรตฤณ เอ่ียมคะนำ พล.ช.[12 43

2 ส.อ. ปกรณ์ เจริญสุข พล.ช.[12 40

3 ส.อ. วีรวัฒน์ วิลำเลิศ พล.ช.[12 43

4 ส.อ. วัชรินทร์ แสงอ่ ำ พล.ช.[12 31



5 ส.อ. กฤตภำส คงแสนค ำ พล.ช.[12 40

6 ส.อ. กมลเทพ ไชยยุทธ์ พล.ช.[12 38

7 ส.อ. กิตติโชค เอ่ียมวิบูลย์ พล.ช.[12 22

8 ส.อ. ยุทธพงษ์ จันทร์ขอนแก่น พล.ช.[12 41

9 ส.อ. ปัณณวิชญ์ มูลตรีภักดี พล.ช.[12 33

10 ส.อ. ธนธร เปรมไธสง พล.ช.[12 39

11 ส.อ. ศักดำ จรูญศรีโชติ พล.ช.[12 38

12 ส.อ. วิทวัส ปลดเปล้ือง พล.ช.[12 39

13 ส.อ. ธรรมนูญ หงษ์ทอง พล.ช.[12 42

14 ส.อ. พีรพล โชติไพบูลย์พันธ์ุ พล.ช.[12 32

15 ส.อ. ยอดชำย ยศตีนเทียน พล.ช.[12 49

16 ส.อ. หัตถชัย รักษ์ก ำเนิด พล.ช.[12 44

17 ส.อ. อภิรักษ์ เต่ำน้ ำ พล.ช.[12 52

18 ส.อ. นนท์ ไชยรักษ์ พล.ช.[12 44

19 ส.อ. มำนะ นำกทองดี พล.ช.[12 59

20 ส.อ. มนตรี เย็นใจ พล.ช.[12 45

21 ส.อ. ชำนน อ่อนค ำ พล.ช.[12 34

22 ส.อ. ปริญญำ กิลัย พล.ช.[12 42

23 ส.อ. ณัฏฐชัย เนียมเตียง พล.ช.[12 44

13/09/2561

1 ส.อ. ชิตณรงค์ เองเจริญชัย พล.ช.[13 49

2 ส.อ. ไพโรจน์ สะนิล มทบ.18[13 35

3 ส.อ.  เอกพงษ์ จอมขัน พล.ช.[13 59

4 ส.อ.  มงคล ชนินทร์โชดึก พล.ช.[13 23

5 ส.อ. วีรพล ทองสงครำม พล.ช.[13 47

6 ส.อ.  นัทธวัฒน์ สุค ำภำ พล.ช.[13 50

7 ส.อ.  ดำรงค์ แก้วจินดำ พล.ช.[13 34

8 ส.อ. ธนวัชร สำน้ ำอ่ำง พล.ช.[13 44



9 ส.อ. พิทยำ พุทธรักษำ พล.ช.[13 41

10 ส.อ.  เอกธนัช คล้ำยคำวิน พล.ช.[13 70

11 ส.อ. ภำนุวัฒน์ สงฆจิน พล.ช.[13 33

12 ส.อ. เอกวิทย์ บุญแก้ว พล.ช.[13 47

13 ส.อ. ธนำกร บัณฑิตย์ มทบ.28[13 27

14 ส.อ. วันโชติ เดิงขุนทด พล.ช.[13 62

15 ส.อ. ณัฐวุฒิ ศรีงำม พล.ช.[13 47

16 ส.อ. ชัยวัฒน์ พุกงำม พล.ช.[13 32

17 ส.อ. ปริญญำ เช่ียวชำญ พล.ช.[13 40

18 ส.อ. พรรณเชษฐ์ โรจน์นวกร รร.สบ.ทบ.[13 44

19 ส.อ. พีระพล ภูมินทร์ รร.สบ.ทบ.[13 34

20 ส.อ. เรวัต รำษฏร์บัณฑิต รร.สบ.ทบ.[13 36

21 ส.อ. ธงรบ รัตนอมรชัย รร.สบ.ทบ.[13 32

22 ส.อ. วิศรุต ต่อพัน รร.สบ.ทบ.[13 42

23 ส.อ. ฐิติพัทธ์ พิมลพันธ์ รร.สบ.ทบ.[13 30

24 ส.อ. ศรัญญู มะวงศ์ รร.สบ.ทบ.[13 42

25 ส.อ. อภิชำติ อุยวรรณัง รร.สบ.ทบ.[13 40

26 ส.อ. พงษ์ศักด์ิ นุ่มนำค รร.สบ.ทบ.[13 45

27 ส.อ. ชำนนท์ ฉิมสุวรรณ รร.สบ.ทบ.[13 38

28 ส.อ. สิริวิชญ์ อู่อรุณ รร.สบ.ทบ.[13 33

29 ส.อ. บุณยฤทธ์ิ โรจนตัณฑ์ รร.สบ.ทบ.[13 35

30 ส.อ. พิเชษฐ์ เสำวพันธ์ รร.สบ.ทบ.[13 39

31 จ.ส.อ. ศรำวุธ ขันทนิเทศ รร.สบ.ทบ.[13 29

32 ส.อ. ศิริศักด์ิ งำมบุญช่วย รร.สบ.ทบ.[13 36

33 ส.อ. ศิรชัชพงษ์ โพธิปัทมะ รร.สบ.ทบ.[13 35

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ พล.ช.

1 จ.ส.อ. อนุรักษ์ ค ำแฝง มทบ.18[14 41

2 ส.อ. ศรำยุทธ นนทะน ำ มทบ.27[14 41



3 ส.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ บุญกิจ มทบ.27[14 38

4 ส.อ. ชัชวำล สมจินดำ มทบ.27[14 39

5 จ.ส.ต. บัณฑิต ผลำผล มทบ.27[14 84

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ พล.ช.

1 ส.อ. จักรี โฉมศรี มทบ.17[16 40

14/09/2561

1 ส.อ. ไพฑูรย์ จันทร์หอม พล.ร.3[17 54

2 ส.อ. ศุภสิทธ์ิ โภคทรัพย์ พล.ร.3[17 48

3 ส.อ. ชัยมงคล บุญพรม พล.ร.3[17 52

4 ส.อ. จิรำยุ มะสีกำ พล.ร.3[17 53

5 ส.อ. ธีรพันธ์ ประพันธ์วิทยำ พล.ร.3[17 42

6 ส.อ. จุฬำกรณ์ มูลสุวรรณ พล.ร.3[17 48

7 ส.อ. ศักด์ิมงคล วิเศษแสง มทบ.24[17 42

8 ส.อ. สุทธิวัชร์ ศุภศิลป์กนก มทบ.17[17 44

9 ส.อ. ธำดำ ช่ืนตำ พล.ร.3[17 38

10 ส.อ. เกียรติศักด์ิ บรรจบลำภ มทบ.17[17 42

11 ส.อ. นัทธพงศ์ ช่อสะอึก มทบ.17[17 38

12 ส.อ. ศรรำม เมืองเก่ำ มทบ.17[17 32

13 ส.อ. ภูธเนศ ลัทธิรมย์ มทบ.17[17 41

14 ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ พันธ์ุเมือง มทบ.17[17 42

15 ส.ท. อนุชัย จ้อยม่วง มทบ.17[17 30

16 ส.อ. พิชชำกร สมนำค มทบ.17[17 33

17 ส.อ. พิษณุ รันณะโคตร มทบ.17[17 37

18 ส.อ. ศิวะ อุ่นเรือง พล.ร.3[17 35

19 ส.อ. พรชัย ทะวงสู่ มทบ.17[17 42

20 ส.อ. สุเมธ ภูมิเกล้ำ มทบ.17[17 44

21 ส.อ. ธันวำ ภำเรือง พล.ร.3[17 47



22 ส.อ. วรวุฒิ ฮำดระวัง มทบ.17[17 37

23 ส.อ. นพเก้ำ ทองใบ มทบ.17[17 26

24 ส.อ. กฤษณะ บุญจัด มทบ.17[17 41

1 ส.อ. ณัฐพนธ์ นนทนันท์ พล.ร.3[18 45

2 ส.อ. อุดมศรี กำนุมำน พล.ร.3[18 42

3 ส.อ. ธีระพงษ์ คะดีเวียง พล.ร.3[18 33

17/09/2561

1 ส.อ. ไชยวุฒิ รักวงษ์ พล.ร.4[22 38

1 จ.ส.อ. นิรุทธ เช้ือเช้ำ พล.ร.9[23 42

2 จ.ส.อ. ก ำจร พรมนำ พล.ร.9[23 37

3 จ.ส.อ. ประทิน ประทุมมำ พล.ร.9[23 42

18/09/2561

1 ส.อ. สุรศักด์ิ งำมสะอำด พล.พัฒนำ 2[25 38

2 ส.อ. พลำกร ค ำสิงห์นอก พล.พัฒนำ 2[25 49

3 ส.อ. สิทธิกร ป่ินทอง พล.พัฒนำ 2[25 29

4 ส.อ. วีระพล จรรยำวิชำนนท์ พล.พัฒนำ 2[25 36

5 ส.อ. อิสรพงษ์ เทพชมภู พล.พัฒนำ 2[25 45

6 ส.อ. ชำญชัย จันพรม พล.พัฒนำ 2[25 47

7 ส.อ. สำยชล ผิวทอง พล.พัฒนำ 2[25 36

8 ส.อ. นรินทร ศรประสิทธ์ิ พล.พัฒนำ 2[25 25

9 ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ ส ำรำญดี พล.พัฒนำ 2[25 40

10 ส.อ. ชิงชัย ตุมหนแย้ม พล.พัฒนำ 2[25 46

11 ส.อ. ทศพล บุญแสน พล.พัฒนำ 2[25 26

12 ส.อ. พีระพงษ์ เครือค ำ พล.พัฒนำ 2[25 32

13 ส.อ. วิกรำนต์ มณีรัตน์ พล.พัฒนำ 2[25 36



14 ส.อ. ณัฐพล สังขะเมฆะ มทบ.32[25 38

15 ส.อ. กลยุทธ เลิศพัฒนำทรัพย์ มทบ.32[25 31

16 ส.อ. ธวัชชัย ทองโสม พล.พัฒนำ 2[25 39

17 ส.อ. วรจักร ใจสุดำ มทบ.32[25 37

1 ส.อ. ณภัทร ประกอบเพชร มทบ.31[27 45

2 ส.อ. ทศพล จันทร์แก้ว มทบ.31[27 35

3 ส.อ. ศกลวัฒน์ เอ่ียมสอำด มทบ.31[27 37

4 ส.อ. อำทิตย์ ตันตำ มทบ.31[27 36

5 ส.อ. ชนกันต์ ตันสุรีย์ พล.ร.15[27 41

6 ส.อ. บวร ม่ันดี พล.ร.15[27 30

7 ส.อ. นฤมิตร เมืองดี มทบ.32[27 42

1 ส.อ. เสกสรร เข็มศรี มทบ.31[28 42

2 ส.อ. จีรนันท์ สุขมำ พล.พัฒนำ 2[28 44

3 ส.อ. สุบรรณ์ เพ่ิมพูน พล.พัฒนำ 2[28 63

19/09/2561

1 ส.อ. วัชระ ทองแฟง พล.ร.7[29 32

2 ส.อ. วสันต์ สงวน พล.ร.7[29 39

3 ส.อ. วรำ ชนะกิจวำนิช พล.ร.7[29 47

4 ส.อ. ณัฐพล ค ำสุรันทร์ พล.พัฒนำ 3[29 45

5 ส.อ. ประวิทย์ ภักบุตร พล.พัฒนำ 3[29 49

6 ส.อ. วงค์ศักด์ิ หลักเพชร พล.พัฒนำ 3[29 44

7 ส.อ. ชัยวัฒน์ กัลยำ พล.พัฒนำ 3[29 48

8 ส.อ. ถิรำยุ พ่ึงสุข พล.พัฒนำ 3[29 35

9 ส.อ. อุดร โทนอ๊อด พล.พัฒนำ 3[29 44

10 ส.อ. นิติกร กล่ันฉำย พล.พัฒนำ 3[29 41

11 ส.อ. วัชรำกร พงษ์บุตร พล.พัฒนำ 3[29 47



12 ส.อ. สุทัศน์ ก่อดอ พล.พัฒนำ 3[29 31

13 ส.อ. ชัธณัณ โดนประสิทธ์ิ พล.พัฒนำ 3[29 43

14 ส.อ. อดิศักด์ิ เพ็งผลำ พล.ร.15[29 49

15 ส.อ. สุมิตชำ ก่ิงพำ พล.ร.15[29 57

16 ส.อ. วรำยุทธ ค ำใบ พล.ร.15[29 51

17 ส.อ. สมบูรณ์ พำนแก้ว พล.ร.15[29 52

18 ส.อ. ชำญชัย ศรีจันทร์ พล.ร.15[29 51

19 ส.อ. จักรกริช สร้อยสีหำ พล.ร.15[29 49

20 ส.อ. สมญำ พรหมดิเรก พล.ร.15[29 53

21 ส.อ. วุฒิชัย พ่วงพร พล.ร.15[29 36

22 ส.อ. ภำณุพงศ์ พะนะลำบ พล.ร.15[29 53

23 ส.อ. วัชร ควำมชอบ พล.ร.15[29 55

24 ส.อ. ขวัญชัย ค ำมำโฮม พล.ร.15[29 57

25 ส.อ. ปิยะพงศ์ เครือมณี พล.ร.15[29 48

26 ส.อ. ณัฐวุฒิ บุญรัตน์ พล.ร.15[29 53

27 ส.อ. ณภัทร กองพล มทบ.36[29 25

28 ส.อ. เป่ียมสุข อโนมำศ มทบ.45[29 36

29 ส.อ. รณกร นุ้ยเนียม มทบ.45[29 23

30 ส.อ. โซ่สกุล วรรณเผือก มทบ.310(1)[29 33

31 ส.อ. สงกรำนต์ พลเช่ียว มทบ.310(1)[29 42

32 ส.อ. ณัฐนันท์ ศรีเปรม มทบ.310(1)[29 33

33 ส.อ. อดิศักด์ิ จันทรเพชร บชร.4[29 37

34 ส.อ. ฐิติพงศ์ รอดหยู่ บชร.4[29 34

35 ส.อ. นริศ กันทะหม่ืน มทบ.36[29 39

1 ส.อ. วรุฒ กันทะกำศ พล.พัฒนำ 3[30 62

2 ส.อ. ประภำกร ทองสุข พล.พัฒนำ 3[30 49
3 ส.อ. วงศกร จุต้น พล.พัฒนำ 3[30 57

4 ส.อ. สิริศักด์ิ ยลจิตร พล.ร.15[30 31
5 ส.อ. รอมซัน กำเซ๊ะ พล.ร.15[30 34



1 ส.อ. กฤษฎำ ประทับช้ำง พล.พัฒนำ 3[31 46

2 ส.อ. สิทธิชัย จันทร์เช้ือ พล.พัฒนำ 3[31 41

3 ส.อ. ส ำเร็จ สองสีใส พล.พัฒนำ 3[31 63

4 ส.อ. ภัสสร์คุณ พิทักษ์ พล.พัฒนำ 3[31 41

5 ส.อ. อนิวรรธ์ ว้ำยเส พล.พัฒนำ 3[31 33

6 ส.อ. วิชูวิต เข่ือนสอน พล.พัฒนำ 3[31 46

7 ส.อ. สิทธ์ิศักด์ิ อุ่นใจ พล.พัฒนำ 3[31 37

8 ส.อ. วีรชน นุชชม พล.พัฒนำ 3[31 51

9 ส.อ. ปิยะพรรณ ตุงใย พล.พัฒนำ 3[31 52

10 ส.อ. สุขวัฒน์ มหำวงศ์นันท์ พล.พัฒนำ 3[31 43

1 ส.อ. กิตติพร ม่ันเจริญ พล.พัฒนำ 3[32 47

2 ส.อ. อนุชำ จิตต์ณรงค์ บชร.4[32 49

3 ส.อ. จำตุรนต์ เซ่งเส้ง บชร.4[32 47

4 ส.อ. สุรเชษฐ์ ชูแก้ว บชร.4[32 33

5 ส.อ. นันทพงศ์ ศรีวะบุตร บชร.4[32 47

6 ส.อ. สุทธิภัทร คงกล่ ำ บชร.4[32 39

7 ส.อ. จักริน คงทอง บชร.4[32 33

8 ส.อ. คณินท์ โพชนิกร บชร.4[32 37

9 ส.อ. อภิชำ แสงอรุณ บชร.4[32 44

10 ส.อ. พิสิฐ เพ็ชรหอม บชร.4[32 46

11 ส.อ. กิตติเบศร์ คล้ิงคล้ำย บชร.4[32 47

12 ส.อ. ชนินทร์ รัตนมณี บชร.4[32 24

13 ส.อ. ชำญยุทธ ฤทธ์ิธำร บชร.4[32 48

20/09/2561

1 ส.อ. วรวิช เอียดเกล้ียง ช.พัน.401[33 46

2 ส.อ. อธิพงษ์ ชุมวงค์ ช.พัน.401[33 48

3 ส.อ. รัฐนันท์ เหิมหัก ช.พัน.401[33 42



4 ส.อ. อภิชำต พรหมโคตร ช.พัน.401[33 38

5 ส.อ. ณัฐวิทย์ ช่วยค้ ำ มทบ.41[33 36

6 ส.อ. ปัญจธรรม สนองบุญ มทบ.41[33 41

7 ส.อ. ยุทธพงศ์ รอดย้ิม มทบ.41[33 36

8 ส.อ. พลเทพ มำกชู มทบ.41[33 25

9 ส.อ. ปัญญวัสส์ ทรัพย์เกิด ช.พัน.401[33 34

10 ส.อ. วิศรุต พรหมเรือง ช.พัน.401[33 37

11 ส.อ. เกรียงศักด์ิ อำชวเมธำกุล ช.พัน.401[33 26

12 ส.อ. พิษณุ ศรีมี ช.พัน.401[33 39

13 ส.อ. ไพรัตน์ คงอ่อน ช.พัน.401[33 32

14 ส.อ. พรชัย ผำสุข ช.พัน.401[33 36

15 ส.อ. ศุภฤกษ์ ช?อคง ช.พัน.401[33 40

16 ส.อ. อุดร ก?กใหญ? ช.พัน.401[33 33

17 ส.อ. ภูบดินทร? ไพรพฤกษ์ ช.พัน.401[33 42

18 ส.อ. วิชัย หล ำเบ็ลสะ ช.พัน.401[33 34

19 ส.อ. ทินกร อุประปุ?ย ช.พัน.401[33 31

20 ส.อ. อภิสิทธ์ิ แย้มสวน ช.พัน.401[33 35

21 ส.อ. นัฐพงศ์ ผลประดิษฐ์ ช.พัน.401[33 35

1 ส.อ. ภำนุศักด์ิ คงเมือง ช.พัน.401[34 35

2 ส.อ. เอกพงค์ นำคเพ่งพิศ ช.พัน.401[34 32

3 ส.อ. ภำณุวัฒน์ อัญชลี ช.พัน.401[34 45

4 ส.อ. ภำณุพงษ์ รุ่งเหนือ ช.พัน.401[34 40

5 ส.อ. ศิริวิวัฒน์ ประทุมศรี ช.พัน.401[34 31

6 ส.อ. นิรันดร์ มังศรี ช.พัน.401[34 29

7 ส.อ. มูห ำหมัด เอียดเด็น ช.พัน.401[34 38

8 ส.อ. อภิชัย อ่อนย่ิง ช.พัน.401[34 47

9 ส.อ. พุธกำนต์ เสนทอง ช.พัน.401[34 40

10 ส.อ. สุพรชัย เพชรโชติ ช.พัน.401[34 43



11 ส.อ. เดชำธร ป่ินทองพันธ์ ช.พัน.401[34 32

12 ส.อ. ภำณุพงศ์ ทองเก้ือ ช.พัน.401[34 36

13 ส.อ. วีรนำถ จ ำสวัสด์ิ ช.พัน.401[34 52

14 ส.อ. ปัญชนิตย์ เขียวประดิษฐ ช.พัน.401[34 53

15 ส.อ. ธีรยุทธ์ ทองคง ช.พัน.401[34 42

16 ส.อ. ณัฐภัทร รักด้วง ช.พัน.401[34 41

17 ส.อ. พงษ์พัฒน์ ฉำยมณี ช.พัน.401[34 40

18 ส.อ. ธีระศักด์ิ พิสสำพิมพ์ ช.พัน.401[34 40

21/09/2561

1 ส.อ. ฉัตรชัย ภำดำฤทธ์ิ มทบ.46[37 43

1.05820106

98.9417989

รวมผู้เข้ำสอบ จ ำนวน 378 นำย 

ผ่ำน 4 นำย ร้อยละ 1.06

ไม่ผ่ำน 374 นำย ร้อยละ 98.94

ไม่กดบันทึก 1 นำย


