
วันท่ี ล ำดับ ช่ือ นำมสกุล ศูนย์สอบ (รอบท่ี) คะแนน

ท ำกำรทดสอบ 100

10/9/2561

1 จ.ส.อ. พงศ์เทพ ใหม่โพธ์ิกลำง สส.[1 32

1 จ.ส.อ. อภิรักษ์ ถำวงค์ สส.[2 55

2 จ.ส.อ. ฐำนันดร ส ำรำญสุข สส.[2 40

3 จ.ส.อ. ศุภรัชฎ หมอกสุข สส.[2 68

4 จ.ส.อ. ชัยชำญ องคศิลป์ สส.[2 35

5 จ.ส.อ. จีระศักด์ิ แสงจันทร์ สส.[2 32

6 จ.ส.อ. ประจวบ จันทร์กระจ่ำง สส.[2 35

7 จ.ส.อ. พิเชษ จันทร์แสง สส.[2 27

8 ส.อ. อริญชย์วิธน์ จันทรุสอน สส.[2 27

9 จ.ส.อ. ประจวบ สมสำยผล สส.[2 36

10 จ.ส.อ. สมเดช ช่ำงทองดี สส.[2 33

11 จ.ส.ท. ชำญสิริ หล ำส ำเริง สส.[2 36

1 จ.ส.อ. พินิจ มีชูทิพย์ สส.[3 40

2 จ.ส.อ. ยรรยง อุทัยพัฒน์ สส.[3 69

3 จ.ส.อ. พลกฤษณ์ อรุณแสงสว่ำง สส.[3 59

4 จ.ส.อ. เฉลิมพล ศิริภักตร์ สส.[3 38

5 จ.ส.อ. ปัญญำ บุญกอง สส.[3 41

6 จ.ส.อ. ปริวรรต ศักด์ิดำดวง สส.[3 45

7 จ.ส.อ. สืบสกุล อ่ิมส ำรำญ สส.[3 39

8 จ.ส.อ. ปิติชัย ชัยชิตำทร สส.[3 67

9 จ.ส.อ. อำทิตย์ ชุมแสง สส.[3 54

10 จ.ส.อ. พงษ์เทพ พำพันธ์ุ สส.[3 28

11 จ.ส.อ. สมศักด์ิ ศิริกำร สส.[3 63

รำยช่ือและผลกำรทดสอบวัดผลประเมินควำมรู้นำยทหำรประทวน ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หลักสูตรนำยสิบอำวุโส (เหล่ำ ส.)



12 จ.ส.อ. อ ำพร กุลสูตร สส.[3 34

13 จ.ส.อ. จ ำเนียร ท้วมจันทร์ สส.[3 32

14 จ.ส.อ. วีระศักด์ิ มัจฉำ สส.[3 37

15 จ.ส.อ. อนุทิน ดิสภักดี สส.[3 52

16 จ.ส.อ. อุดมชัย เพ็ชรหับ สส.[3 49

17 จ.ส.อ. ตรัย มีนำค สส.[3 34

18 จ.ส.อ. ศุภชัย ธงวิชัย สส.[3 63

19 จ.ส.อ. สุวรรณ์ ภิรำษร สส.[3 40

20 จ.ส.อ. วิชัย บุรินทร์สุชำติ สส.[3 37

21 จ.ส.อ. จรัญ วรบุตร สส.[3 51

22 จ.ส.อ. ศุภมิตร ศิริทองจักร สส.[3 37

23 จ.ส.อ. อัษฎำวุธ สุภัทรวงศ์ สส.[3 34

24 จ.ส.อ. ช่อเพชร ไกรดงพลอง สส.[3 46

25 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ ถ่ินทิพย์ สส.[3 36

26 จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ ศรีสุดดี สส.[3 50

27 จ.ส.อ. ไพรวัลย์ ไกรดงพลอง สส.[3 42

1 จ.ส.อ. กฤตคุณ โสภัณณำ สส.[4 41

2 จ.ส.อ. จตุรงค์ ธรรมบุตร สส.[4 41

3 จ.ส.อ. ฐิติพงศ์ ชัยสมิต สส.[4 58

4 จ.ส.อ. ทรงพล สังข์ทอง สส.[4 48

5 จ.ส.อ. หรรถชัย ศิริสำคร สส.[4 38

6 จ.ส.อ. สุรยุทธ จันทร์ธำนี สส.[4 32

7 จ.ส.อ. กำญจน สกุลฝ้ำย สส.[4 44

8 จ.ส.อ. ดิษพงษ์ โสมนรินทร์ สส.[4 31

9 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ อินทร์สุวรรณ์ สส.[4 36

10 จ.ส.อ. ปัญญำ แก้วพันเดิม สส.[4 26

11 จ.ส.อ. อำทิตย์ พระเนตรรัตน์ สส.[4 44

12 จ.ส.อ. อิฐธิฐ์ วีรเสนีย์ สส.[4 31

13 จ.ส.อ. วรวัฒน์ อินทรสุวรรณ์ สส.[4 40



14 จ.ส.อ. พีระเกียรติ สุริยะวงศ์ สส.[4 51

15 จ.ส.อ. สำโรจน์ สุนทรำรักษ์ สส.[4 28

16 จ.ส.อ. สันต์ณพร อ ำไพพันธ์ุ สส.[4 39

17 จ.ส.อ. ณัฐพัชร แก้วยศ สส.[4 25

18 จ.ส.อ. อนุเทพ ป้ันกระจ่ำง สส.[4 39

19 จ.ส.อ. ขวัญชัย นุชนำ สส.[4 55

20 จ.ส.อ. บุญยัง เป่ียมแก้ว สส.[4 24

21 จ.ส.อ. วิรัตน์ ศรเพชร สส.[4 49

22 จ.ส.อ. ยุทธนำ โน๊ตศิริ สส.[4 40

23 จ.ส.อ. ปรเมศร์ บุญลึก สส.[4 38

24 จ.ส.อ. ประจักษ์ สุกุมำลย์ สส.[4 36

25 จ.ส.อ. นคร แก้วก่ิง สส.[4 58

26 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ แสงศิลำ สส.[4 36

27 จ.ส.อ. วีระ คงนำสร สส.[4 37

28 จ.ส.อ. สัมฤทธ์ิ รวดเร็ว สส.[4 33

29 จ.ส.อ. อนุพล ปลัดบำง สส.[4 42

30 จ.ส.อ. ณัฏฐภณ พยุงธรรม สส.[4 36

31 จ.ส.อ. สุเมธ บ้ำนใหม่ สส.[4 31

32 จ.ส.อ. พงศ์สุวรรณ เมำลี สส.[4 47

33 จ.ส.อ. เทวัญ โพธ์ิแก้ว สส.[4 43

34 จ.ส.อ. สมเกียรติ โชติรัตน์ สส.[4 46

35 จ.ส.อ. ศุภำกร ประกอบจิตร สส.[4 44

36 จ.ส.อ. ชัยสิทธ์ิ เอนกแสน สส.[4 51

37 จ.ส.อ. ธีระพล กุญชโร สส.[4 34

38 จ.ส.อ. ยงยุทธ อบรมดี สส.[4 35

39 จ.ส.อ. ชัชวำลย์ ดัสดูล สส.[4 44

40 จ.ส.อ. ศรำวุฒิ เชิดศรี สส.[4 38

41 จ.ส.อ. ยุทธกำร แก่นจันทร์ สส.[4 62

42 จ.ส.อ. สุภณ อ่อนสิงห์ สส.[4 50

43 จ.ส.อ. สังคม ค ำพินิจ สส.[4 46



44 จ.ส.อ. อนุชิต ล้ำนน้อย สส.[4 68

45 จ.ส.อ. พงศักด์ิ สมบูรณ์ สส.[4 52

46 จ.ส.อ. สุดสำย นิกรพันธ์ุ สส.[4 49

47 จ.ส.อ. กันตภณ กีกำศ สส.[4 52

48 จ.ส.อ. สัมพันธ์ ตำค ำ สส.[4 35

49 จ.ส.อ. ไพรัช จันทร์ล่ิม สส.[4 38

50 จ.ส.อ. เฉลิม รัตนดำกุล สส.[4 35

51 จ.ส.อ. สรภัฎ คล้ำยกุล สส.[4 47

52 จ.ส.อ. ดิเรก ไทยแท้ สส.[4 48

53 จ.ส.อ. สมจิตร ครองตำเนิน สส.[4 36

54 จ.ส.อ. พรศักด์ิ ศรีสุวรรณ สส.[4 38

55 จ.ส.อ. ชนะ รุ่งอินทร์ สส.[4 30

56 จ.ส.อ. เอกสิทธ์ิ พลโยรำช สส.[4 33

57 จ.ส.อ. อวยชัย ใจกว้ำง สส.[4 59

58 จ.ส.อ. บุญสูง จันทพรม สส.[4 56

59 จ.ส.อ. ติกพล เลิศภูเขียว สส.[4 36

60 จ.ส.อ. ชูชำติ ทุกขนิโรธ สส.[4 22

61 จ.ส.อ. บวร ไกลเนตร สส.[4 43

62 จ.ส.อ. ฐิติวัชร์ อภิโชติศิริฉัตร สส.[4 32

63 ส.อ. สิรวิชญ์ ฤทธิพร สส.[2 -

11/9/2561

1 จ.ส.อ. ธีรกำนต์ คุ้มชุมแสง สส.[5 66

2 จ.ส.อ. มณฑล ผลประมูล สส.[5 84

3 จ.ส.อ. สงวนศักด์ิ อังคลักขณำ สส.[5 33

4 จ.ส.อ. พัชร์ชศักด์ิ ห่ำงไทยสงค์ สส.[5 78

5 จ.ส.อ. เอกชัย หงษ์ประชำ สส.[5 26

6 จ.ส.อ. ธนพัทธ์ โพธ์ิประสำท สส.[5 37

7 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ เช้ือสิงห์ สส.[5 35

8 จ.ส.อ. ไพโรจน์ ชมเชยเกียรติ สส.[5 54



9 จ.ส.อ. สิริชัย ชัยชิตำทร สส.[5 52

10 จ.ส.อ. มำนิตย์ ผลนำ สส.[5 50

11 จ.ส.อ. ธนกร จันทะสอน สส.[5 65

12 จ.ส.อ. เสกสรรค์ เพ็ชร์สุข สส.[5 43

13 จ.ส.อ. โกศล จ ำเริญรักษำ สส.[5 36

14 จ.ส.อ. สมจิตร ไชยคีรี สส.[5 33

15 จ.ส.อ. วีระชัย จันทจร สส.[5 45

16 จ.ส.อ. วรพจน์ สีข ำ สส.[5 35

17 จ.ส.อ. กิตติทัศน์ แก้วประชำ สส.[5 43

18 จ.ส.อ. รชต นำคสุวรรณ์ สส.[5 24

19 จ.ส.อ. พิพัฒน์ สุวรรณเรืองศรี สส.[5 41

20 จ.ส.อ. วิชิต หอมหวล สส.[5 38

21 จ.ส.อ. สยำม พันเปรม สส.[5 33

22 จ.ส.อ. ขวัญ เทศพูล สส.[5 35

23 จ.ส.อ. ชำตะนันท์ ประสพผล สส.[5 53

24 จ.ส.อ. ส ำเนียง พุทธิษำ สส.[5 47

25 จ.ส.อ. ปรีดำ บุตทะสุ สส.[5 45

26 จ.ส.อ. สุริยำ ใจกล้ำ สส.[5 42

27 จ.ส.อ. กิตติภัค แจ่มศรี สส.[5 63

28 จ.ส.อ. กฤษณชัย คมเฉลียว สส.[5 30

29 จ.ส.อ. อัฐสิทธ์ิ สิทธิกูล สส.[5 37

30 จ.ส.อ. พิเชตฐ โจมชู สส.[5 59

31 จ.ส.อ. วรเชษฐ โพธ์ิแจ้ง สส.[5 45

32 จ.ส.อ. เทวรร ภูเล่ียมค ำ สส.[5 49

33 จ.ส.อ. เฉลิมพล เพ็ชรประยูร สส.[5 70

34 จ.ส.อ. มนู ธนะวัฒน์ สส.[5 43

35 จ.ส.อ. ธนพร เพ่ิมพูล สส.[5 30

36 จ.ส.อ. วิรงรอง ทิวแก้ว สส.[5 76

37 จ.ส.อ. รำศรี ลีเจริญงำม สส.[5 32

38 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ วันค ำ สส.[5 62



39 จ.ส.อ. ศรีไพร บุญยืน สส.[5 38

40 จ.ส.อ. สุโชติ สมนึก สส.[5 43

41 จ.ส.อ. ปรีชำ กำญจนรัตน์ สส.[5 27

42 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ด ำเอ่ียม สส.[5 39

43 จ.ส.อ. กอบกิจ เวศกำวี สส.[5 37

44 จ.ส.อ. วัลลภ ภู่ทรัพย์ สส.[5 30

45 จ.ส.อ. สมบัติ แสงจันทร์ สส.[5 60

46 จ.ส.อ. สิรภพ ใจกล้ำ สส.[5 55

47 จ.ส.อ. มนัส มุเก็ม สส.[5 43

48 จ.ส.อ. ธวัช สุรินดอน สส.[5 35

49 จ.ส.อ. ประสงค์ วงษ์พิทักษ์ สส.[5 37

50 จ.ส.อ. จิรพล สุพรรณกลำง สส.[5 47

51 จ.ส.อ. ดลจิตต์ โฆษิตสถิตย์ สส.[5 32

52 จ.ส.อ. สุวิชัย ธนโกเศศ สส.[5 29

53 จ.ส.อ. เจนยุทธ ค ำใบ สส.[5 37

54 จ.ส.อ. บัวผัน จันทร์พูล สส.[5 36

55 จ.ส.อ. วิทยำ เมืองกลำง สส.[5 37

56 จ.ส.อ. บัณฑิต ภูมิทรัพย์ไพบูลย์ สส.[5 33

57 จ.ส.อ. อิทธิพัทธ์ ญำณโรจน์ สส.[5 43

58 จ.ส.อ. คงกฤช วุฒิวงศ์ สส.[5 34

59 จ.ส.อ. สงกรำนต์ ต้นกันยำ สส.[5 36

60 จ.ส.อ. เอกกร สวำคฆพรรณ สส.[5 27

61 จ.ส.อ. อภิชำติ เมฆพะโยม สส.[5 37

62 จ.ส.อ. นิพนธ์ จันดำหงษ์ สส.[5 42

63 จ.ส.อ. นรเสฏฐ์ ด ำรงชัยเพ็ชร์ สส.[5 42

64 จ.ส.อ. โกวิทย์ ศรีปัตเนตร สส.[5 54

65 จ.ส.อ. ครองศักด์ิ สิงยะเมือง สส.[5 25

66 จ.ส.อ. เทือง ธรรมคุณ สส.[5 34

67 จ.ส.อ. วิวัฒน์ ดุนขุนทด สส.[5 42

ผ่ำน 4 นำย ศูนย์สอบ สส.



1 จ.ส.อ. ปริพรรท์ วิเศษศิริ สส.[6 59

2 จ.ส.อ. สมคิด แผลงฤทธ์ิ สส.[6 84

3 จ.ส.อ. ประหยัด สมตุ้ย สส.[6 54

4 จ.ส.อ. พรเทพ พ่ึงแสง สส.[6 52

5 จ.ส.อ. เชษฐำ ก้อนแก้ว สส.[6 31

6 จ.ส.อ. ธนกร เฉลยนำค สส.[6 46

7 จ.ส.อ. ไชยำ มีชัย สส.[6 47

8 จ.ส.อ. วีระศิษฐ์ ผลวิจิตร์ สส.[6 41

9 จ.ส.อ. ศรำวุธ ด่ำนแก้ว สส.[6 36

10 จ.ส.อ. ธรำดล คะดุน สส.[6 51

11 จ.ส.อ. อิทธิกร เชนประโคน สส.[6 44

12 จ.ส.อ. นิธิศ สิริโสมะ สส.[6 38

13 จ.ส.อ. สุริยัณต์ ทองหล้ิม สส.[6 50

14 จ.ส.อ. อนุศร บัวผุด สส.[6 39

15 จ.ส.อ. เสถียร ค ำจันลำด สส.[6 64

16 จ.ส.อ. ณรงค์รักษ์ บุตรดี สส.[6 54

17 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ปัญโญภำส สส.[6 51

18 จ.ส.อ. วีระพันธ์ สุขขัง สส.[6 38

19 จ.ส.อ. จรัญ ปะระไทย สส.[6 38

20 จ.ส.อ. วุฒิ สืบเหล่ำรบ สส.[6 28

21 จ.ส.อ. เอกชัย มโนภครัตน์ สส.[6 36

22 จ.ส.อ. พงศ์ภวัน อักษรสวัสด์ิ สส.[6 24

23 จ.ส.อ. ทองศรี พรมวงศ์ สส.[6 71

24 จ.ส.อ. สุวิจักขณ์ จันทนพิทักษ์ สส.[6 42

25 จ.ส.อ. สันติ สุทธิด่ำง สส.[6 53

26 จ.ส.อ. คมกฤช ม่วงสวัสด์ิ สส.[6 26

27 จ.ส.อ. สัมพันธ์ ธัญญเจริญ สส.[6 55

28 จ.ส.อ. มำนพ แสนอ้ำย สส.[6 48

29 จ.ส.อ. ภิญโญ นักกำร สส.[6 36

30 จ.ส.อ. สันติรัก บ ำรุงสุข สส.[6 38



31 จ.ส.อ. ประสิทธิพร ทับงำม สส.[6 30

32 จ.ส.อ. กอเซ็ง วำเลำะ สส.[6 37

33 จ.ส.อ. วิไล กระแสร์ สส.[6 54

34 จ.ส.อ. บุญส่ง แสนสน สส.[6 33

35 จ.ส.อ. นิวัฒน์ ศุภชีวะ สส.[6 31

36 จ.ส.อ. จิรกมล หลีกเมฆ สส.[6 35

37 จ.ส.อ. ปัญญำ เพ็งละคร สส.[6 46

38 จ.ส.อ. ศรชัย ทองดีเจริญ สส.[6 49

39 จ.ส.อ. วีรนงค์ รักงำม สส.[6 26

40 จ.ส.อ. สมชำย พินชุนศรี สส.[6 43

41 จ.ส.อ. พนมลักษณ์ ดีสงครำม สส.[6 36

42 จ.ส.อ. พิชิต ฝำรำมี สส.[6 48

43 จ.ส.อ. สุจิน กรส ำโรง สส.[6 42

44 จ.ส.อ. เชำวฤทธ์ิ กล่ินศิริกุล สส.[6 34

45 จ.ส.อ. ทวิชย์ สงแก้ว สส.[6 49

46 จ.ส.อ. นพดล ยอดเพ็ชร สส.[6 38

47 จ.ส.อ. สุรพัฒน์ พลำยรักษำ สส.[6 49

48 จ.ส.อ. จันทร์ประสิทธ์ิ เหลำดี สส.[6 27

49 จ.ส.อ. พรวินัด ลุนชิตร สส.[6 44

50 จ.ส.อ. สมคิด สิงหจันทร์ สส.[6 37

51 จ.ส.อ. ทวีเดช ทองทับคง สส.[6 46

52 จ.ส.อ. วรำศักด์ิ แก้วศรีทอง สส.[5 38

53 จ.ส.อ. สน่ัน พรมสุภำ สส.[6 36

54 จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ เกล้ียงประดิษฐ์ สส.[6 36

55 จ.ส.อ. ดำวเรือง ศรีวงค์ สส.[6 60

56 จ.ส.อ. เสกศักด์ิ มำรดำ สส.[5 41

57 จ.ส.อ. จักรพงศ์ มงคลกำร สส.[5 40

58 จ.ส.อ. สมชำย ศรีงำม สส.[6 29

59 จ.ส.อ. เอก กล่ินน่ิมนวล ยศ.ทบ.[6 41

60 จ.ส.อ. ชลัมพล สำยสินธ์ุ ยศ.ทบ.[6 46



61 จ.ส.อ. ชลิต แก้วกระจ่ำง ยศ.ทบ.[6 30

62 จ.ส.อ. วชิรศักด์ิ แจ่มวิมล สส.[6 34

63 จ.ส.อ. ชัยธนันท์ กุลพิพัฒน์ผล สส.[6 38

ผ่ำน 2 นำย ศูนย์สอบ สส.

1 จ.ส.อ. ดอน ใจบุญ สส.[7 28

2 จ.ส.อ.หญิง ธนพร สำระติ สส.[7 47

3 จ.ส.อ. ยุทธนำ ทะนวนรัมย์ สส.[7 55

4 จ.ส.อ. มงคล ทองพูน สส.[7 54

5 จ.ส.อ. ชัยยุทธ ไหลงำม สส.[7 25

6 จ.ส.อ. ทองเจิม ภูตำเพิด สส.[7 48

7 จ.ส.อ. โสฬส กำญจนสมวงศ์ สส.[7 35

8 จ.ส.อ. สำธิต หลงศรีภูมิ สส.[7 57

9 จ.ส.อ. นิวัตร งำมสมบัติ สส.[7 55

10 จ.ส.อ.หญิง ชุติมำ บัวแย้มเจริญ สส.[7 49

11 จ.ส.อ. ทิมำกร จันทร์หง่อม สส.[7 56

12 จ.ส.อ.หญิงศรีไพร สีนวล สส.[7 57

13 จ.ส.อ. จ ำรัส ทองดวง สส.[7 43

14 จ.ส.อ. โสภณ พวงล ำเจียก สส.[7 49

15 จ.ส.อ. สัญญำ ปำจรียำนนท์ สส.[7 52

16 จ.ส.อ. ไกรเลิศ แก้วแสน สส.[7 50

17 จ.ส.อ. ชำญยุทธ โคตรโสภำ สส.[7 65

18 จ.ส.อ. สุพล กองม่วง สส.[7 38

19 จ.ส.อ. สุชำติ โพธ์ิโสภำ สส.[7 40

20 จ.ส.อ. ไพบูลย์ หมำยถูก สส.[7 35

21 จ.ส.อ. ไชยยศ จิตนิยม สส.[7 38

22 จ.ส.อ. สมศักด์ิ วงค์แสน สส.[7 56

23 จ.ส.อ. สมพำน ดวงจันทร์ สส.[7 35

24 จ.ส.อ. ธีรศักด์ิ สุขใส สส.[7 43

25 จ.ส.อ. จรัญ มำเกตุ สส.[7 49



26 จ.ส.อ. ธนกิจ บุญธรรม สส.[7 39

27 จ.ส.อ. พิเชษฐ นันทะไชย สส.[7 45

28 จ.ส.อ. ศุภชัย แนวบุตร สส.[7 40

29 จ.ส.อ. พุทธพงษ์ พุทธโคตร สส.[7 30

30 จ.ส.อ. สุชำติ ขันชัยภูมิ สส.[7 57

31 จ.ส.อ. ไพโรจน์ ลำยลักษณ์ สส.[7 32

32 จ.ส.อ. โสภณ จินดำวงษ์ สส.[7 67

33 จ.ส.อ. สมบัติ มะโนวรรณ์ สส.[7 34

34 จ.ส.อ. ณัฏฐ์ภำค หล ำสะ สส.[7 62

35 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ นกด่วน สส.[7 48

36 จ.ส.อ. ณัฐพล แสงจันทร์ สส.[7 43

37 จ.ส.อ. ศริญญำ ปิน้อย สส.[7 35

38 จ.ส.อ. อภิชำติ ศิริวัฒนศักด์ิ สส.[7 39

39 จ.ส.อ. อนุฤทธ์ิ สุดใจ สส.[7 34

40 จ.ส.อ. พีระ ห้องสินหลำก สส.[7 42

41 จ.ส.อ. นะธี ช่วงรัตน์ สส.[7 75

42 จ.ส.อ. วิฑูรย์ เจริญพันธ์ุ สส.[7 69

43 จ.ส.อ. พัฒนำ เกร่ินกระโทก สส.[7 75

44 จ.ส.อ. สิทธิกร เหมือนกุล สส.[7 63

45 จ.ส.อ. สุเทพ ชำติทอง สส.[7 38

46 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิ ไผ่แก้ว สส.[7 29

47 จ.ส.อ. อชิตพล หงษ์คู สส.[7 51

48 จ.ส.อ. ส ำรำญ ศรีสวัสด์ิ สส.[7 46

49 จ.ส.อ. อนันต์ สันธิ สส.[7 45

50 จ.ส.อ. มงคลชัย วงศ์สมศรี สส.[7 64

51 จ.ส.อ. ศิริเทพ ใหญ่เจริญ สส.[7 72

52 จ.ส.อ. พูนศิลป์ ค ำศรี สส.[7 58

53 จ.ส.อ. วิภำวดี กุลสูตร สส.[7 33

54 จ.ส.อ. สุทนธ์ วิเชียรรัมย์ สส.[7 51

55 จ.ส.อ. สุนทร จอนเทศ สส.[7 50



56 จ.ส.อ. เพลิงไพร ผิวผ่อง สส.[7 37

57 จ.ส.อ. เอกชัย กำษร สส.[7 44

58 จ.ส.อ. อธินันท์ สงวนเช้ือ สส.[7 33

59 จ.ส.อ. เอกชัย สันติภำพชัย สส.[7 45

60 จ.ส.อ. เวช ดวงภูเมฆ สส.[7 52

61 จ.ส.อ. ระพีพร จำระนัย สส.[7 57

62 จ.ส.อ. ธงชัย เจริญศิลป์ สส.[7 59

63 จ.ส.อ. ธีระ เหรียญทอง สส.[7 41

64 จ.ส.อ. สำครู เปรินทร์ สส.[7 70

65 จ.ส.อ. จรูณ วงศ์แก้ว สส.[7 49

66 จ.ส.อ. จีรศักด์ิ คงคล้ำย สส.[7 37

67 จ.ส.อ. นเรนทร์ฤทธ์ิ รอดอำรีย์ สส.[6 37

68 จ.ส.อ. สุพันธ์ เกียรติโพธ์ิ สส.[7 54

69 จ.ส.อ. เทวำ ชุ่มมิ สส.[4 50

ผ่ำน 4 นำย ศูนย์สอบ สส.

1 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ บุตรี สส.[8 46

2 จ.ส.อ. อธิวัฒน์ นิลศรี สส.[8 43

3 จ.ส.อ. นวกฤษณ์ นอบน้อม สส.[8 51

4 จ.ส.อ. วิสิทธ์ิ เดชะไกศยะ สส.[8 33

5 จ.ส.อ. อิทธิพล จันทร์วัน สส.[8 52

6 จ.ส.อ. สมใจ นิเลิศรัมย์ สส.[8 63

7 จ.ส.อ. อนันต์ วรพิมพ์รัตน์ สส.[8 52

8 จ.ส.อ.หญิง จำรุวรรณ ลือโสภำ สส.[8 40

9 จ.ส.อ. ภัทรชัย โรจน์วรรณะชัย สส.[8 47

10 จ.ส.อ. อุบล อุปรี สส.[8 56

11 จ.ส.อ. ยุทธนำ บุตรำ สส.[8 54

12 จ.ส.อ. จตุรงค์ นวลไธสง สส.[8 42

13 จ.ส.อ. ธรรมธัช วงศ์สวรรค์ สส.[8 56

14 จ.ส.อ. อุเทน ใจหมำยดี สส.[8 67



15 จ.ส.อ. จิระวรรธน์ ท่ังค ำ สส.[8 75

16 จ.ส.อ. บวร ลีลำ สส.[8 45

17 จ.ส.อ. ภำคภูมิ นันทะวิชัย สส.[8 43

18 จ.ส.อ.หญิง เบญจมำศ รัตนก้ำนตง สส.[8 41

19 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ งำมปัญญำ สส.[8 65

20 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ศรีงำมดี สส.[8 37

21 จ.ส.อ. วิทยำ อบรมดี สส.[8 49

22 จ.ส.อ. ปรำโมทย์ ทองสด สส.[8 37

23 จ.ส.อ. บัณฑิต บุญแน่น สส.[8 34

24 จ.ส.อ. ภัทรพล บุญเฉลียว สส.[8 42

25 จ.ส.อ. สุพัฒน์ ห้วยเกษม สส.[8 44

26 จ.ส.อ. วัฒนพล เกิดผล สส.[8 36

27 จ.ส.อ. สนัด อินวัน สส.[8 41

28 จ.ส.อ. นพรัตน์ ศรีสุข สส.[8 55

29 จ.ส.อ. พิเชษฐ กำรชัยศรี สส.[8 51

30 จ.ส.อ. นุกูล มิดำแก้ว สส.[8 53

31 จ.ส.อ. จตุรงณ์ เสตำงกูล สส.[8 44

32 จ.ส.อ. กฤษฎำ ภวภูตำนนท์ สส.[8 36

33 จ.ส.อ. ปรเมศร์ จงวนิชย์ สส.[8 37

34 จ.ส.อ. นิรันดร์ เบ้ียวทุ่งน้อย สส.[8 36

35 จ.ส.อ. สุรวิทย์ พูนทวีรัตน์ สส.[8 69

36 จ.ส.อ. กิตติ รัญชัย สส.[8 61

37 จ.ส.อ. รัชนี ถนอมศักด์ิเจริญ สส.[8 39

38 จ.ส.อ. ศัลยพงศ์ แพรขำว สส.[8 38

39 จ.ส.อ. ยงยุทธ จันทร์ทองศรี สส.[8 36

40 จ.ส.อ. สมโชค แพรกเมือง สส.[8 39

41 จ.ส.อ. นพดล แดนโพธ์ิ สส.[8 53

42 จ.ส.อ. อโนทัย วงศ์อนุสรณ์ สส.[8 29

43 จ.ส.อ. สัมพันธ์ พุทธรักษำ สส.[8 38

44 จ.ส.อ. ณัฏฐ์สินี น้อยทรงค์ สส.[8 43



45 จ.ส.อ. จำรุบุตร บุตรก ำพ้ี สส.[8 68

46 จ.ส.อ. คึกฤทธ์ิ นพสูรย์ สส.[8 56

47 จ.ส.อ. วุฒิชัย ค ำม่ิง สส.[8 35

48 จ.ส.อ. วีระพล พรมหลวงศรี สส.[8 61

49 จ.ส.อ. สำริศ แข่งหมอก สส.[8 35

50 จ.ส.อ. กฤษณำ สำยแวว สส.[8 46

51 จ.ส.อ. ศรำวุธ ศรีวรกุลวงศ์ สส.[8 36

52 จ.ส.อ. สุทธิพันธ์ุ จันทรัมพร สส.[8 56

53 จ.ส.อ. วิรัตน์ ชุมช ำนำญ สส.[8 30

54 จ.ส.อ. พีรวัส อุปชัย สส.[8 49

55 จ.ส.อ. สมชำย ประกอบกุล สส.[8 35

56 จ.ส.อ. สุนทร ขนส่ง สส.[8 37

57 จ.ส.อ. สมสิน นำห่อม สส.[8 36

58 จ.ส.อ. อุดร มำศรี สส.[8 28

59 จ.ส.อ. สุรัตน์ ชัยลำด สส.[8 59

60 จ.ส.อ. อภิรักษ์ วรสุขศรี สส.[8 28

61 จ.ส.อ. ณัฐวัฒน์ คุ้มเยำว์ สส.[8 42

62 จ.ส.อ. เกรียงไกร สุขขี สส.[8 33

63 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ เกิดนอก สส.[8 44

64 จ.ส.อ. น่วม แก้วขวัญ สส.[8 24

65 จ.ส.อ. คชธร พ่วงสมบูรณ์ สส.[8 32

66 จ.ส.อ. จีระเดช สุมนเทียร สส.[8 40

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ สส.

12/9/2561

1 จ.ส.อ. ไชยวัฒน์ ก ำลังดี พัน.นร.รร.ส.สส.[9 44

2 จ.ส.อ. โกวิท เช้ือพล พัน.นร.รร.ส.สส.[9 36

3 จ.ส.อ. ประเสริฐ อินทร์ชู พัน.นร.รร.ส.สส.[9 33

4 จ.ส.อ. สุชำติ ศิริบัวพันธ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[9 51

5 จ.ส.อ. อธิชัย กิจกล้ำ พัน.นร.รร.ส.สส.[9 34

6 จ.ส.อ. อำทิตย์ นักรู้ พัน.นร.รร.ส.สส.[9 46



7 จ.ส.อ. สมปอง สังข์ทองหลำง พัน.นร.รร.ส.สส.[9 49

8 จ.ส.อ. กิตติพงษ์ ศิวะโสภำ พัน.นร.รร.ส.สส.[9 40

9 จ.ส.อ. ชัชชัย แดงพรม พัน.นร.รร.ส.สส.[9 35

10 จ.ส.อ. เจตน์สฤษฏ์ิ ตันล่ิมสุน พัน.นร.รร.ส.สส.[9 46

11 จ.ส.อ. ค ำพันธ์ ทวีจันทร์ พัน.นร.รร.ส.สส.[9 38

12 จ.ส.อ. นรินโท สิงห์โตทอง พัน.นร.รร.ส.สส.[9 38

13 จ.ส.อ. อนุชำ โปร่งจิต พัน.นร.รร.ส.สส.[9 56

14 จ.ส.อ. ธีรเวทย์ ทองอินทร์โชติ พัน.นร.รร.ส.สส.[9 43

15 จ.ส.อ. ธนำ สุริยวงศ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[9 42

16 จ.ส.อ. สมพงษ์ สำยสินธ์ุ พัน.นร.รร.ส.สส.[9 56

17 จ.ส.อ. ธนพล แฝงสูงเนิน พัน.นร.รร.ส.สส.[9 37

18 จ.ส.อ. สุข หอมหวน พัน.นร.รร.ส.สส.[9 40

19 จ.ส.อ. รัชภูมิ แก้วอินทร์ พัน.นร.รร.ส.สส.[9 58

20 จ.ส.อ. ธรรมรัตน์ รอดศิลำ พัน.นร.รร.ส.สส.[9 51

21 จ.ส.อ. วัชร สุวรรณพันธ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[9 64

22 จ.ส.อ. สมบูรณ์ จันแทน พัน.นร.รร.ส.สส.[9 16

23 จ.ส.อ. อภิรักษ์ โคตะมำ พัน.นร.รร.ส.สส.[9 60

24 จ.ส.อ. เสวียน พุกพิลำ พัน.นร.รร.ส.สส.[9 60

25 จ.ส.อ. อนุสิษฐ ศรีภำ พัน.นร.รร.ส.สส.[9 83

26 จ.ส.อ. เกษมสันต์ ดิศผดุง พัน.นร.รร.ส.สส.[9 34

27 จ.ส.อ. นำรำเทพ เสนำสุขุม พัน.นร.รร.ส.สส.[9 58

28 จ.ส.อ. สุเชษฐ์ สำระชำติ พัน.นร.รร.ส.สส.[9 49

1 จ.ส.อ. ยงค์ยุทธ เวียงค ำ พัน.นร.รร.ส.สส.[10 38

2 จ.ส.อ. อ ำนำจ พ่วงเสือ พัน.นร.รร.ส.สส.[10 50

3 จ.ส.อ. จุมพฎ ปรำงศร พัน.นร.รร.ส.สส.[10 60



1 จ.ส.อ. จำรุพงษ์ มดแสง นสศ.[11 36

2 จ.ส.อ. พิเชษฐ์ สุดสวำท นสศ.[11 42

3 จ.ส.อ. หัตถพงษ์ ภู่ห้อย มทบ.16[11 35

4 จ.ส.อ. เกริกชัย โม่มำลำ มทบ.16[11 34

5 จ.ส.อ. นเรนทร์ฤทธ์ิ ศรีโมอ่อน มทบ.16[11 33

6 จ.ส.อ. ธนิต ก ำแพงจินดำ มทบ.16[11 33

13/09/2561

1 จ.ส.อ. ศุภดนัย แสงอุทัย มทบ.14[14 34

2 จ.ส.อ. สมศักด์ิ แหบสูงเนิน มทบ.14[14 51

3 จ.ส.อ. สรำวุธ ทองไว มทบ.14[14 52

4 จ.ส.อ. จอมจักร ฉ่ัววิเชียร มทบ.14[14 66

5 จ.ส.อ. จรงค์ เหลืองงำม มทบ.14[14 59

6 จ.ส.อ. วรวิทย์ สุจริยำ มทบ.14[14 35

7 จ.ส.อ. จิตติ กระต่ำยจันทร์ มทบ.14[14 35

8 จ.ส.อ. โอภำส บุตรบ้ำนเขวำ นปอ.[14 75

9 จ.ส.อ. นพสิทธ์ิ บัวพรวิสิทธ์ิ นปอ.[14 76

10 จ.ส.อ. กฤษณพล ทองกร นปอ.[14 63

11 จ.ส.อ. ฉลำด เหมิกจันทึก นปอ.[14 62

12 จ.ส.อ. วรุตม์ บัวบำล พัน.นร.รร.ส.สส.[14 67

13 จ.ส.อ. กมล ข ำโขนงงำม พัน.นร.รร.ส.สส.[14 56

14 จ.ส.อ. อรรถพร มีประเทศ พัน.นร.รร.ส.สส.[14 30

15 จ.ส.อ. เสกสิทธ์ิ ยำงเงิน พัน.นร.รร.ส.สส.[14 43

16 จ.ส.อ. ถนัด อ ำมินทร์ พัน.นร.รร.ส.สส.[14 44

1 จ.ส.อ. อมร ไชยน พัน.นร.รร.ส.สส.[15 45

2 จ.ส.อ. ธนเดช พรหมบุตร นปอ.[15 69

3 จ.ส.อ. ธิรภัทร สำยพันธ์ุ นปอ.[15 75

4 จ.ส.อ. สดใส คิอินธิ นปอ.[15 80

5 จ.ส.อ. สุวรรณ ศรีจันทึก นปอ.[15 65



6 จ.ส.อ. พูนศักด์ิ แสนคำร นปอ.[15 75

7 จ.ส.อ. เรวัตร กล่ันฟัก นปอ.[15 85

8 จ.ส.อ. ศิริวัฒน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ นปอ.[15 42

9 จ.ส.อ. สำคร เจริญย่ิง นปอ.[15 76

10 จ.ส.อ. กิตติพงษ์ ซ่ิวนัส นปอ.[15 80

11 จ.ส.อ. สมศักด์ิ ศรีสมบูรณ์ นปอ.[15 82

12 จ.ส.อ. พัชรพงษ์ สุวรรณรงค์ นปอ.[15 74

13 จ.ส.อ. สมพงษ์ สำระโอด นปอ.[15 88

14 จ.ส.อ. เชิดชัย ใจซ่ือ นปอ.[15 56

15 จ.ส.อ. สันติ สุวรรณประทีป พัน.นร.รร.ส.สส.[15 44

16 จ.ส.อ. พรเทพ กองเงิน พัน.นร.รร.ส.สส.[15 53

17 จ.ส.อ. ศรำวุธ พอกกล้ำ พัน.นร.รร.ส.สส.[15 69

18 จ.ส.อ. รัฐพงษ์ สำรีวงศ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[15 28

19 จ.ส.อ. มงคล คุณสมบัติ พัน.นร.รร.ส.สส.[15 38

20 จ.ส.อ. ศิริรัตน์ นิตยพันธ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[15 33

21 จ.ส.อ. เมธำ ทองเกล้ียง พัน.นร.รร.ส.สส.[15 65

22 จ.ส.อ. วิวรรธน์ วงศ์สิงห์มี พัน.นร.รร.ส.สส.[15 72

23 จ.ส.อ. บุญตอง เกิดทอง พัน.นร.รร.ส.สส.[15 28

24 จ.ส.อ. จักกรี มำตย์ทะจันทร์ พัน.นร.รร.ส.สส.[15 61

25 จ.ส.อ. ธวัชชัย ยมนำ พัน.นร.รร.ส.สส.[15 33

26 จ.ส.อ. สุรชำติ จันทร์ย้อย พัน.นร.รร.ส.สส.[15 28

27 จ.ส.อ. หทัยกำญจน์ เทนอิสสระ พัน.นร.รร.ส.สส.[15 70

28 จ.ส.อ. สุรทิน ปำนเนียม พัน.นร.รร.ส.สส.[15 39

29 จ.ส.อ. สนอง บุญทูล พัน.นร.รร.ส.สส.[15 77

30 จ.ส.อ. เสกสรร ปรีดำพันธ์ุ พัน.นร.รร.ส.สส.[15 31

31 จ.ส.อ. กล้ำณรงค์ เรืองป้อม พัน.นร.รร.ส.สส.[15 40

32 จ.ส.อ. ณัฐพนธ์ โพธ์ิแพงพุ่ม พัน.นร.รร.ส.สส.[15 43

33 จ.ส.อ. ธเนศพล รัตนนันท์ธกรณ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[15 32

34 จ.ส.อ. อิศรำ เพ็ชรงำม พัน.นร.รร.ส.สส.[15 52

35 จ.ส.อ. ศุภโชค นนทะดี พัน.นร.รร.ส.สส.[15 44



36 จ.ส.อ. สุนทร สิงห์ครุฑ พัน.นร.รร.ส.สส.[15 58

37 จ.ส.อ. ยุทธนำ คะเนนอก พัน.นร.รร.ส.สส.[15 35

38 จ.ส.อ. อมรเทพ กลึงกลำง พัน.นร.รร.ส.สส.[15 27

39 จ.ส.อ. สำยชล พวงเงิน พัน.นร.รร.ส.สส.[15 25

40 จ.ส.อ. กิตติชัย แสงงำม พัน.นร.รร.ส.สส.[15 41

41 จ.ส.อ. มำนพ เป้ินม่ันคง พัน.นร.รร.ส.สส.[15 29

ผ่ำน 12 นำย ศูนย์สอบ นปอ., พัน.นร.รร.ส.สส.

1 จ.ส.อ. อรรถสิทธ์ิ จรลี พัน.นร.รร.ส.สส.[16 59

2 จ.ส.อ. จิตทิวัตถ์ ช ำรัมย์ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 46

3 จ.ส.อ. สุรพงษ์ ปะวะเสนะ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 66

4 จ.ส.อ. อนุวัฒน์ โกวิทำธร พัน.นร.รร.ส.สส.[16 52

5 จ.ส.อ. คมกฤช มีอยู่ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 48

6 จ.ส.อ. สิทธิศักด์ิ แก้วชมร พัน.นร.รร.ส.สส.[16 65

7 จ.ส.อ. ปพลพัฒน์ ปำนเกียรติรักษ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 73

8 จ.ส.อ. สงกรำนต์ ศรีคูณ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 44

9 จ.ส.อ. จุมพล แสนโคตร์ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 39

10 จ.ส.อ. มนตรี เท่ียงพูนวงศ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 70

11 จ.ส.อ. นัฐวุฒิ รัตนวรรณี พัน.นร.รร.ส.สส.[16 57

12 จ.ส.อ. ยุทธิชัย บันดิษฐ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 48

13 จ.ส.อ. ประมวล สีเขียว พัน.นร.รร.ส.สส.[16 60

14 จ.ส.อ. รัตน์ดนัย ไตรสังข์ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 39

15 จ.ส.อ. ยศพร ธรรมเจริญ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 61

16 จ.ส.อ. ชัชวำล ชมภูอภัย พัน.นร.รร.ส.สส.[16 45

17 จ.ส.อ. ภูมินทร์ เทียงผง พัน.นร.รร.ส.สส.[16 38

18 จ.ส.อ. อภิวัฒน์ บุญประสงค์ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 31

19 จ.ส.อ. จรฐำ เรืองทอง พัน.นร.รร.ส.สส.[16 29

20 จ.ส.อ. สุทธิชัย ทองใบ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 57

21 จ.ส.อ. วีระศักด์ิ เหรำ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 49

22 จ.ส.อ. สัมภำษ ฉิมประดิษฐ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 31



23 จ.ส.อ. อำทร ชูจิตร พัน.นร.รร.ส.สส.[16 40

24 จ.ส.อ. อุดม โทนะพันธ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 82

25 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ จิตตสินนวำ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 32

26 จ.ส.อ. กิตติพันธ์ เม่นเผือก พัน.นร.รร.ส.สส.[16 69

27 จ.ส.อ. อนันต์ ธำตุจันทร์ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 38

28 จ.ส.อ. ด ำรงค์ คุณำรักษ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[16 52

29 จ.ส.อ. นิวัฒน์ อำรำเม พัน.นร.รร.ส.สส.[16 33

30 จ.ส.อ. ยุทธศักด์ิ ใจคง พัน.นร.รร.ส.สส.[16 36

ผ่ำน 3 นำย ศูนย์สอบ พัน.นร.รร.ส.สส.

14/09/2561

1 จ.ส.อ. วสุ เจกะโพธ์ิ รร.จปร.[17 41

2 จ.ส.อ. วรจักษ์ ปำเบ้ำ ทภ.2[17 53

3 จ.ส.อ. ณรงค์ ชัยวงษ์ รร.จปร.[17 46

4 จ.ส.อ. วีรวุฒิ คล้ำยโตนด รร.จปร.[17 52

5 จ.ส.อ. เฉลิมลำภ เหล่ำชัย รร.จปร.[17 36

6 จ.ส.อ. กฤษณพงษ์ นำคเครือ ทภ.2[17 64

7 จ.ส.อ. สิงห์ ภิญญะโภชน์ รร.จปร.[17 33

8 จ.ส.อ. วันชัย เสมี รร.จปร.[17 72

9 จ.ส.อ. จ ำเนียร หม่ืนสำย รร.จปร.[17 66

10 จ.ส.อ. สิทธิพงศ์ เพชรประไพ รร.จปร.[17 46

11 จ.ส.อ. วิมพ์ คล่องแคล่ว ทภ.2[17 57

12 จ.ส.อ. วำนิช สีค ำ พัน.นร.รร.ส.สส.[17 48

13 จ.ส.อ. อธิคม แก้วใส่เงิน พัน.นร.รร.ส.สส.[17 47

14 จ.ส.อ. ศิลป์สิทธ์ิ วัฒนรำษฎร์ พัน.นร.รร.ส.สส.[17 32

15 จ.ส.อ. วันชำติ เย่ียมสวัสด์ิ พัน.นร.รร.ส.สส.[17 40

16 จ.ส.อ. เฉลิม ดวงแก้ว พัน.นร.รร.ส.สส.[17 49

17 จ.ส.อ. สมพงษ์ พรำยชุมพล พัน.นร.รร.ส.สส.[17 29

18 จ.ส.อ. สุวรรณ์ กะชำ พัน.นร.รร.ส.สส.[17 32

19 จ.ส.อ. พิเชฏฐ์ ทรงแสง พัน.นร.รร.ส.สส.[17 63

20 จ.ส.อ. มำนัส ประทุมศิลำ พัน.นร.รร.ส.สส.[17 49



21 จ.ส.อ. สำยันต์ ชินบุตร พัน.นร.รร.ส.สส.[17 38

22 จ.ส.อ. ธนกฤต โลทิม พัน.นร.รร.ส.สส.[17 56

23 จ.ส.อ. กิตติ ศรีมหำสันติ พัน.นร.รร.ส.สส.[17 43

24 จ.ส.อ. บุญช่วง บุญมำนันท์ พัน.นร.รร.ส.สส.[17 33

25 จ.ส.อ. นิธิวัชร์ เลิศเจริญกิตต์ิ พัน.นร.รร.ส.สส.[17 42

26 จ.ส.อ. อภิรัตน์ ธรรมพร พัน.นร.รร.ส.สส.[17 47

27 จ.ส.อ. บรรเทิง ทองสุข พัน.นร.รร.ส.สส.[17 42

28 จ.ส.อ. ธนวัฒน์ สอำดรอด พัน.นร.รร.ส.สส.[17 58

29 จ.ส.อ. เสถียร น ำทำน พัน.นร.รร.ส.สส.[17 85

30 จ.ส.อ. ประวัติ กำมะแพ พัน.นร.รร.ส.สส.[17 42

31 จ.ส.อ. สอน โต๊ะทอง พัน.นร.รร.ส.สส.[17 37

32 จ.ส.อ. กิตติภพ อินธินันท์กุล พัน.นร.รร.ส.สส.[17 33

33 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ กิจอำทร พัน.นร.รร.ส.สส.[17 35

34 จ.ส.อ. สมพร บุญขันธ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[17 53

35 จ.ส.อ. ฤทธ์ิณรงค์ กำรกันหำ พัน.นร.รร.ส.สส.[17 36

36 จ.ส.อ. กฤษณะ สุขสมบูรณ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[17 65

37 จ.ส.อ. มนูญ เภำเจริญ พัน.นร.รร.ส.สส.[17 26

38 จ.ส.อ. ธนณัฏฐ์ อำจหำญ พัน.นร.รร.ส.สส.[17 38

ผ่ำน 2 นำย ศูนย์สอบ พัน.นร.รร.ส.สส., รร.จปร.

1 จ.ส.อ. สุพจน์ แสนบุญศิริ ทภ.2[18 48

2 จ.ส.อ. เอกพล วงศ์วำลย์ พัน.นร.รร.ส.สส.[18 45

3 จ.ส.อ. จิรศักด์ิ ทองพุ่ม พัน.นร.รร.ส.สส.[18 32

4 จ.ส.อ. ฤทธิชัย ผ่องใส พัน.นร.รร.ส.สส.[18 51

5 จ.ส.อ. วัชรพงษ์ อู๋สูงเนิน พัน.นร.รร.ส.สส.[18 35

6 จ.ส.อ. ดนัย ทองชมภู พัน.นร.รร.ส.สส.[18 47

7 จ.ส.อ. เสถียร ค ำเพรำะ พัน.นร.รร.ส.สส.[18 44

8 จ.ส.อ. ชนแดน สิงห์แก้ว พัน.นร.รร.ส.สส.[18 51

9 จ.ส.อ. จิรศักด์ิ ส ำนักนิตย์ พัน.นร.รร.ส.สส.[18 38

10 จ.ส.อ. ชัชวำลย์ ดำหำร พัน.นร.รร.ส.สส.[18 41



11 จ.ส.อ. ยชญ์สมำน อุปชำย์ พัน.นร.รร.ส.สส.[18 38

12 จ.ส.อ. สุรเวช ประดุจชนม์ พัน.นร.รร.ส.สส.[18 54

13 จ.ส.อ. ก ำพลศักด์ิ อังเปรม พัน.นร.รร.ส.สส.[18 46

14 จ.ส.อ. สงกรำนต์ เมตต์กำรุณ์จิต พัน.นร.รร.ส.สส.[18 52

15 จ.ส.อ. สุทธิรักษ์ อินทวิรัตน์ พัน.นร.รร.ส.สส.[18 35

16 จ.ส.อ. วินัด กุลโนนแดง พัน.นร.รร.ส.สส.[18 53

17 จ.ส.อ. วินัย พรมมำ พัน.นร.รร.ส.สส.[18 38

18 จ.ส.อ. ประเสริฐ เดชมำก พัน.นร.รร.ส.สส.[18 43

19 จ.ส.อ. นัฐวุฒิ ไวยกันมำ พัน.นร.รร.ส.สส.[18 74

20 จ.ส.อ. สมภพ อุ่นโรจน์ พัน.นร.รร.ส.สส.[18 74

21 จ.ส.อ. ศุภกฤต พละไชย พัน.นร.รร.ส.สส.[18 83

22 จ.ส.อ. อภิรัฐ ทองด้วง พัน.นร.รร.ส.สส.[18 37

23 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิ เวิดสูงเนิน พัน.นร.รร.ส.สส.[18 78

24 จ.ส.อ. กฤษดำ ยมนำ พัน.นร.รร.ส.สส.[18 58

25 จ.ส.อ. สันติ ตระกูลมีชัย พัน.นร.รร.ส.สส.[18 83

26 จ.ส.อ. ปรำโมทย์ บุญสม พัน.นร.รร.ส.สส.[18 32

27 จ.ส.อ. กฤษฎำ สำรสำ พัน.นร.รร.ส.สส.[18 64

28 จ.ส.อ. มนสิช ศรีส่วน พัน.นร.รร.ส.สส.[18 45

ผ่ำน 5 นำย ศูนย์สอบ พัน.นร.รร.ส.สส.

1 จ.ส.อ. สหวุฒิ นวลทอง พัน.นร.รร.ส.สส.[19 37

2 จ.ส.อ. สมัย เช้ือพันธ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[19 64

3 จ.ส.อ. ผดุงศักด์ิ กัลยำมำตร์ พัน.นร.รร.ส.สส.[19 77

4 จ.ส.อ. วัฒนำ บุญตำ บชร.2[19 42

5 จ.ส.อ. เจษฎำ โนนพลกรัง บชร.2[19 54

6 จ.ส.อ. วรินทร ศรีมันตะ พัน.นร.รร.ส.สส.[19 51

7 จ.ส.อ. จิรศักด์ิ พลเย่ียม พัน.นร.รร.ส.สส.[19 33

8 จ.ส.อ. ชำติชำย ชนะมำ บชร.2[19 45

9 จ.ส.อ. ภำรำดร อุดมพัฒน์ พัน.นร.รร.ส.สส.[19 48

10 จ.ส.อ. รัฐพล งำมแสง พัน.นร.รร.ส.สส.[19 61

11 จ.ส.อ. เชำวลิต บุญยรัตนิกร พัน.นร.รร.ส.สส.[19 43



12 จ.ส.อ. ประมง โม่งปรำณีต บชร.2[19 42

13 จ.ส.อ. ยุทธพล เจียมโคกสูง บชร.2[19 36

14 จ.ส.อ. ไกรศักด์ิ น้อยทรง บชร.2[19 33

15 จ.ส.อ. ถิระโรจน์ มิตรสันเทียะ บชร.2[19 60

16 จ.ส.อ. อโนชำ เกียล่น พัน.นร.รร.ส.สส.[19 57

17 จ.ส.อ. วันชัย พำนโฮม พัน.นร.รร.ส.สส.[19 42

18 จ.ส.อ. ภูชนะ เป่ียมสิทธ์ิ พัน.นร.รร.ส.สส.[19 41

19 จ.ส.อ. ส ำเริง ช้ำงจันทร์ พัน.นร.รร.ส.สส.[19 79

20 จ.ส.อ. ฤกษ์ชัย สุนทรวรรณ พัน.นร.รร.ส.สส.[19 34

21 จ.ส.อ. ประสงค์ นูค ำเฮือง บชร.2[19 47

22 จ.ส.อ. คมศักด์ิ บุญชัย พัน.นร.รร.ส.สส.[19 61

23 จ.ส.อ. ธีรนพ กุลวงค์ พัน.นร.รร.ส.สส.[19 46

24 จ.ส.อ. ประทีป คิดประเสริฐ พัน.นร.รร.ส.สส.[19 64

25 จ.ส.อ. ภูมินทร์ มำลำดำษ พัน.นร.รร.ส.สส.[19 58

26 จ.ส.อ. พรชัย ม่ังสูงเนิน พัน.นร.รร.ส.สส.[19 40

27 จ.ส.อ. สุรวุฒิ มูลโค้ว พัน.นร.รร.ส.สส.[19 61

28 จ.ส.อ. สุชำติ อินทร บชร.2[19 51

29 จ.ส.อ. วิษณุ ไผ่ล้อม พัน.นร.รร.ส.สส.[19 45

30 จ.ส.อ. ประทีป วิทยำอ ำนวยยศ พัน.นร.รร.ส.สส.[19 59

31 จ.ส.อ. สมเกียรติ พรหมชนะ พัน.นร.รร.ส.สส.[19 47

32 จ.ส.อ. ชำนนท์ ดีอยู่ พัน.นร.รร.ส.สส.[19 80

33 จ.ส.อ. พิเชษฐ์ อำบสุวรรณ บชร.2[19 82

34 จ.ส.อ. ชัยนำท เสยกระโทก บชร.2[19 44

35 จ.ส.อ. จ ำนงค์ ภะโว พัน.นร.รร.ส.สส.[19 61

36 จ.ส.อ. ขวัญชัย ขอประสิทธ์ิ พัน.นร.รร.ส.สส.[19 49

37 จ.ส.อ. สมบัติ นำสิงห์คำร พัน.นร.รร.ส.สส.[19 34

38 จ.ส.อ. พรสวรรค์ ทองสุ บชร.2[19 35

39 จ.ส.อ. สุธนท์ ครึบกระโทก บชร.2[19 58

40 จ.ส.อ. สุขสันติ หงอกพิลัย บชร.2[19 33

41 จ.ส.อ. วินัย ปล่องกระโทก พัน.นร.รร.ส.สส.[19 38



42 จ.ส.อ. ชำตรี บุตรพรม พัน.นร.รร.ส.สส.[19 43

43 จ.ส.อ. สุรพล อ่ิมเอิบ พัน.นร.รร.ส.สส.[19 83

44 จ.ส.อ. ศิริเชษฐ์ ศรีมำ พัน.นร.รร.ส.สส.[19 59

45 จ.ส.อ. ปรมะ ต้ังอยู่ดี บชร.2[19 28

46 จ.ส.อ. สง่ำ กันอินต๊ะ พัน.นร.รร.ส.สส.[19 33

ผ่ำน 5 นำย ศูนย์สอบ พัน.นร.รร.ส.สส., บชร.2

1 จ.ส.อ. วิษณุ มะณีแสน มทบ.23[23 38

2 จ.ส.อ. สมยศ ต้นทอง มทบ.23[20 50

3 จ.ส.อ. ชะเนตร แสงพิมำย บชร.2[20 28

4 จ.ส.อ. อินทรำ พังน้อย มทบ.24[20 28

5 จ.ส.อ. ธวัชชัย ศรีสว่ำง บชร.2[20 41

6 จ.ส.อ. ส ำรำญ ถ่ินก้อง มทบ.24[20 51

7 จ.ส.อ. สรำวุธ มำกขุนทด บชร.2[20 42

8 จ.ส.อ. วำที บุญผำง มทบ.24[20 41

9 จ.ส.อ. ชนะชัย เกิดทองค ำ มทบ.24[20 45

10 จ.ส.อ. สุริยำ โคตรมงคล มทบ.24[20 31

17/09/2561

1 จ.ส.อ. วชิระ มะลิงำม พล.พัฒนำ 2[21 27

2 จ.ส.อ. วีรพงษ์ กล้ำจอหอ พล.พัฒนำ 2[21 41

18/09/2561

1 จ.ส.อ. ปัญญรัชต์ ปุญญฤทธ์ิ ทภ.3[26 40

2 จ.ส.อ. สถำพร ชัยกิจ ทภ.3[26 28

3 ส.อ. ปิยะเกียรติ ยำหลง ทภ.3[26 44

4 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ งำมบุญฤทธ์ิ ทภ.3[26 32

1 จ.ส.อ. ณทักษ์ พรมเวียง มทบ.32[27 53

2 จ.ส.อ. เสง่ียม บุญมี มทบ.32[27 58

3 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิ ศรีตะบุตร มทบ.32[27 51



4 จ.ส.อ. สมศักด์ิ ปิยะโสภำ มทบ.32[27 47

5 จ.ส.อ. อรุณศักด์ิ สิทธิวงศ์ มทบ.32[27 40

19/09/2561

1 จ.ส.อ. ส ำรำญ เบ็งยำ บชร.3[30 70

2 จ.ส.อ. จักรพงศ์ แก้วมะโน บชร.3[30 52

3 จ.ส.อ. รัตนพล แจ้งสว่ำง บชร.3[30 43

4 จ.ส.อ. ณัฐวัฒน์ มุสิกะสินธ์ุ บชร.3[30 53

5 จ.ส.อ. ภำณุวัชร เถ่ือนชนะ บชร.3[30 70

6 จ.ส.อ. อนุศักด์ิ ใจแจ้ง บชร.3[30 79

7 จ.ส.อ. นฤดล ตำมะทะ บชร.3[30 74

8 จ.ส.อ. วรวิทย์ คงประเสริฐ บชร.3[30 56

9 จ.ส.อ. กิตติ ชัยสมบูรณ์ บชร.3[30 72

10 จ.ส.อ. เกรียงไกร รักเรือง บชร.3[30 74

11 จ.ส.อ. ธิวำ งำมเมือง บชร.3[30 81

12 จ.ส.อ. เจษฎำ ภู่เกตุ บชร.3[30 70

13 จ.ส.อ. บัญชำ ประสำทชัย บชร.3[30 57

14 จ.ส.อ. ธนโชติ ลูกศร บชร.3[30 39

15 จ.ส.อ. อนันท์ มูลวงค์ บชร.3[30 41

16 จ.ส.อ. วิชนุ สีหะวงค์ บชร.3[30 47

ผ่ำน 8 นำย ศูนย์สอบ บชร.3

20/09/2561

1 จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ พันมำ กรม สน. พล.ร.15[33 29

2 จ.ส.อ. สมนึก พุธนอก กรม สน. พล.ร.15[33 37

3 จ.ส.อ. สุวัฒนำ ทองบุญ กรม สน. พล.ร.15[33 41

4 จ.ส.อ. วันเฉลิม สุขผ่อง กรม สน. พล.ร.15[33 64

5 จ.ส.อ. เสกสรรค์ แคนยุกต์ บชร.4[33 48

6 จ.ส.อ. วีระชัย ขันโท กรม สน. พล.ร.15[33 29



1 จ.ส.อ. ปรีชำ ไพริน มทบ.45[35 58

2 จ.ส.อ. เพชรดี ปำนเพชร มทบ.45[35 71

3 จ.ส.อ. ประกิต ขัวญพำงู้น มทบ.45[35 70

4 จ.ส.อ. สมัคร รัญเพชร์ มทบ.45[35 74

5 จ.ส.อ. หัตถชัย เกตุก ำพล มทบ.45[35 59

6 จ.ส.อ. ดนัยศักด์ิ ถำวงค์ มทบ.45[35 56

7 จ.ส.อ. พีระเดช บัวทอง มทบ.45[35 71

8 จ.ส.อ. พูลศักด์ิ ขวุนแขวง มทบ.45[35 78

ผ่ำน 5 นำย ศูนย์สอบ มทบ.45

1 จ.ส.อ. กรพนม พรหมเช้ือ มทบ.45[36 61

2 จ.ส.อ. บัญชำ เกิดมุสิก มทบ.45[36 70

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.45

21/09/2561

1 ส.อ. นัฐรัฐ รำชสง มทบ.46[37 -

8.371385

91.62861

รวมผู้เข้ำสอบ จ ำนวน 657 นำย 

ผ่ำน 55 นำย ร้อยละ 8.37

ไม่ผ่ำน 602 นำย ร้อยละ 91.63

ไม่กดบันทึก 2 นำย


