
วันท่ี ล ำดับ ช่ือ นำมสกุล ศูนย์สอบ (รอบท่ีสอบ) คะแนน

ท ำกำรทดสอบ 100

10/9/2561

1 ส.อ. นพรุจ โชติศรี สส.[1 40

2 ส.อ. ศรัณย์พร สีเสน สส.[1 30

3 ส.อ. สุวิชชำ ว่องไว สส.[1 35

4 ส.อ. สุรชัย สุ่มมำตย์ สส.[1 33

5 ส.อ. ปนัดดำ มงคลศิริ สส.[1 28

6 ส.อ. อดิศร พันกะจัด สส.[1 36

7 ส.อ. พีระสิทธ์ิ พำนทอง สส.[1 38

8 ส.อ. สุรเกียรติ คตปัญญำ สส.[1 46

9 ส.อ. พยุพล นุชิตภำพ สส.[1 40

10 ส.อ. สง่ำงำม เกลียวทอง สส.[1 35

11 ส.อ. อภิเชษฐ สงไพรสน สส.[1 30

12 ส.อ. พงศ์ศักด์ิ บ่อค ำ สส.[1 30

13 ส.อ. พรเทพ สุขขี สส.[1 34

14 ส.อ. กัมปนำท ผุยมูลตรี สส.[1 50

15 ส.อ. กริชชัย อิศรำงกูร ณ อยุธยำ สส.[1 21

16 ส.อ. กฤตเมธ ตรีกุล สส.[1 42

17 ส.อ. รังสิมำภรณ์ ภูใบบัง สส.[1 42

18 ส.อ. สุรศักด์ิ อุดมพิพัฒน์พงศ์ สส.[1 33

19 ส.อ. จำรึก น  ำสุวรรณ สส.[1 35

20 ส.อ. ปรำกำร จันทร์กระจ่ำง สส.[1 28

21 ส.อ. สุพจน์ อักษรนู สส.[1 41

22 ส.อ. พเยำว์ จันทร์แดง สส.[1 26

23 ส.อ. อัศวิน นกแสง สส.[1 38

24 ส.อ. สมชัย ช่ำงทองดี สส.[1 51

25 ส.อ. อัญชลี ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ สส.[1 37

รำยช่ือและผลกำรทดสอบวัดผลประเมินควำมรู้นำยทหำรประทวน ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หลักสูตรนำยสิบชั นต้น (เหล่ำ ส.)



26 ส.อ. ชิดชนก สิงห์ป้อม สส.[1 38

27 ส.อ. วิทวัส พญำศรี สส.[1 22

28 ส.อ. จักรพล จันทร์วัฒนรุ่ง สส.[1 34

29 ส.อ. เฉลิมเกียรติ ถวิลไทย สส.[1 35

30 ส.อ. ปฎิวัติ ศรีแก้ว สส.[1 33

31 จ.ส.ท. กุศล เศวตนัย สส.[1 35

32 ส.อ. พงษ์ศักด์ิ แสงเรือง สส.[1 31

33 ส.อ. ภูษิต เสำร์เรือน สส.[1 40

34 ส.อ. ตรีเทพ ลีลำปฐมชัย สส.[1 41

35 ส.อ. วีระนันท์ แย้มเปล่ียน สส.[1 42

36 ส.อ. นิภำ อ่ิมอกใจ สส.[1 20

37 ส.อ. ปริญญำ ทรัพยัย สส.[1 38

38 ส.อ. ณัฐทพงศ์ ทองสมุทร สส.[1 33

39 ส.อ. ปิยะชำติ อ่อนฉิม สส.[1 26

40 ส.อ. นิโรจน์ ภู่ระมำด สส.[1 41

41 ส.อ. สิทธิศักด์ิ อุจจเสน สส.[1 26

42 ส.อ. ธีระศักด์ิ วิเศษสัตย์ สส.[1 42

43 ส.อ. เรวัตร สมเนตร สส.[1 30

44 ส.อ. ธัญญวัฒน์ เผ้ำหอม สส.[1 30

45 ส.อ. ธนกฤต จ ำปำศรี สส.[1 27

46 ส.อ. สิทธิพงศ์ เอ่ียมจิตร์ สส.[1 26

47 ส.อ. ธีรพจน์ พุ่มสุวรรณ สส.[1 38

48 ส.อ. สันติพงษ์ พ่ึงพงษ์ สส.[1 24

49 ส.อ. สุรชัย เกิดทองค ำ สส.[1 38

50 ส.อ. กฤษฎีกำ เหมือนคล้ำย สส.[1 25

51 ส.อ. จตุพล ค ำพงษ์ สส.[1 31

52 ส.อ. สรำยุทธ์ โพธ์ิศรี สส.[1 33

53 ส.อ. ณัฐพงษ์ สิงโห สส.[1 40

54 ส.อ. เฉลิมพล สำติยะ สส.[1 41

55 ส.อ. ร ำพรวน ธุระพันธ์ สส.[1 30



56 ส.อ. มนะศักด์ิ สมศรี สส.[1 26

57 ส.อ. วรวิทย์ นวลจันทร์ สส.[1 34

58 ส.อ. ศรำวุฒิ ครุฑจันทร์ สส.[1 28

59 ส.อ. ประครองศิลป์ เวียงค ำ สส.[1 38

60 ส.อ. วิฑูรย์ จันทร์ทอง สส.[1 20

61 ส.อ. สมศักด์ิ โพธิมณี สส.[1 36

62 ส.อ. สิยำพัฐ ดุษณี สส.[1 33

1 ส.อ. วรพล ทองเกตุ สส.[2 42

2 ส.อ. ดนัย สีสด สส.[2 47

3 ส.อ. วิรพันธ์ พงศ์สุวรรณ สส.[2 23

4 ส.อ.หญิง มัลลิกำ พุกรักษำ สส.[2 34

5 ส.อ. เทวิณ ดำรำค ำ สส.[2 24

6 ส.อ. ธนพนธ์ ศรีโพธ์ิทอง สส.[2 52

7 ส.อ. อรรถพล เพชรพัด สส.[2 37

8 ส.อ. เกรียงไกร อู่บัวทอง สส.[2 43

9 ส.อ. ธนำวุฒิ พรหมอำรักษ์ สส.[2 35

10 ส.อ. ณัฐพล เย็นอังกูร สส.[2 42

11 ส.อ. ตรีรัตน์ ตระกูลดี สส.[2 30

12 ส.อ. สมคิด พงษ์สุวรรณ์ สส.[2 25

13 ส.อ. นุสรำ มำสวัสด์ิ สส.[2 35

14 ส.อ. พิเชษฐ เนียมฉ่ ำ สส.[2 30

15 ส.อ. ณัฏฐพล ประสงค์ สส.[2 33

16 ส.อ. สิทธิชัย จันทร์แก้ว สส.[2 29

17 ส.อ. วรวุฒิ เยำวรัตน์ สส.[2 41

18 ส.อ. สุรศักด์ิ อุดมชัย สส.[2 31

19 ส.อ. สุรศักด์ิ ประนม สส.[2 46

20 ส.อ. ธีรพัฒน์ ม่วงเกตุ สส.[2 36

21 ส.อ.หญิง นัทธนิษฐ์ มูลนี สส.[2 39

22 ส.อ. วิศรุษ ภิรมย์จิตร สส.[2 59



23 ส.อ. ประกิต บุญกอง สส.[2 57

24 ส.อ. สุกำนดำ ภู่นพคุณ สส.[2 41

25 ส.อ. ภัชรำภรณ์ ปำนถนอม สส.[2 29

26 จ.ส.ท. พันธ์ุธัช ตันนอก สส.[2 33

27 ส.อ. สุดสำคร วงวิพัฒน์ สส.[2 33

28 ส.อ. สมพร บำงยิ ม สส.[2 43

29 ส.อ. กฤติน ปัญญำเดียว สส.[2 42

30 ส.อ. เจนยุทธนำ ภูพันนำ สส.[2 36

31 ส.อ. ขจร อ่อนเค สส.[2 30

32 ส.อ. สุทธิรักษ์ รุณมณีรัตน์ สส.[2 32

33 ส.อ. จำรุวรรณ ทะนุก  ำ สส.[2 34

34 ส.อ. อำริสำ มำดี สส.[2 46

35 ส.อ. เกษฎำ บัวระภำ สส.[2 36

36 ส.อ. บุญวิชญ์ สุขลักษณ์ สส.[2 61

37 ส.อ. จิรวัฒน์ โตวิสุทธ์ิ สส.[2 42

38 ส.อ. สุริยะ สังข์ทอง สส.[2 33

39 ส.อ. อรุณรัชช์ ศรีรมย์ สส.[2 43

40 ส.อ. บุญญศักด์ิ ด ำวิสัย สส.[2 30

41 ส.อ. พัชรพงศ์ ว่องไว สส.[2 40

42 ส.อ. สิรวิชญ์ ฤทธิพร สส.[2 27

43 ส.อ. ตะวัน เวียงอินทร์ สส.[2 36

44 ส.อ. เปรม หย่ ำวิลัย สส.[2 32

45 ส.อ. พงศกร พรหมสนธ์ิ สส.[2 47

46 ส.อ. วัฒนำ รอดส ำเภำ สส.[2 33

47 ส.อ. ศักดินันท์ สุทธสนธ์ิ สส.[2 33

48 ส.อ. วีระพงษ์ เกลียวทอง สส.[2 46

49 ส.อ. เฉลิมวัฒน์ มืดขุนทด สส.[2 60

50 ส.อ. สุภำพร ทองเท่ียง สส.[2 48

51 ส.อ. มนตรี สำริสุทธ์ิ สส.[2 32

52 ส.อ. ชำญเดช ภูมิโคกรักษ์ สส.[2 69



53 ส.อ. พีชฌ์ พรมหอม สส.[2 45

54 ส.อ. ศรำวุฒิ หม่ืนข ำ สส.[2 31

55 ส.อ. ขวัญสรณ์ ธีรกีรติเกียรติ สส.[2 36

56 ส.อ. กฤษฎำ แพรสี สส.[2 42

57 ส.อ. ยุรนันท์ ค ำภูแก้ว สส.[2 53

58 ส.อ. ปิยะ ไชยปะ สส.[2 56

59 ส.อ. ประยงค์ ยืนนำน สส.[2 53

1 ส.อ. กิตติธัช ขุมทอง สส.[3 34

2 ส.อ. สมิทธ์ิ ศรีบรรเทำ สส.[3 33

3 ส.อ. ฐปนวัฒน์ เลขสุนทรำกร สส.[3 36

4 ส.อ. นิรันดร์ กุมภิโร สส.[3 44

5 ส.อ. ธีรพงษ์ ทัพธมำตร สส.[3 49

6 ส.อ. เจษฎำ ตั งอิสรำวุฒิกุล สส.[3 64

7 ส.อ. ธงชัย ชัยช่ือ สส.[3 26

8 ส.อ. อมลวรรณ แก้วแสน สส.[3 35

9 ส.อ. กนกชัย เชิดชำย สส.[3 46

10 ส.อ. สหรัฐ ขำวงำม สส.[3 53

11 ส.อ. วิทยำ นิยะมะ สส.[3 54

12 ส.อ. นวพล ทองน้อย สส.[3 58

13 ส.อ. ชยกร เอ่ียมคง สส.[3 25

14 ส.อ. เอกชัย รสชุ่ม สส.[3 30

15 ส.อ. ณัฐวัฒน์ วงจ่ันแก้ว สส.[3 36

16 ส.อ. ธนกฤต เก็งสุวรรณ สส.[3 18

17 ส.อ. ศุภกิตต์ิ ลินิฐฎำ สส.[3 52

18 ส.อ. ธนพันธ์ุ บุญเคลิ ม สส.[3 48

19 ส.อ. กวิน กำรประดิษฐ์ สส.[3 62

20 ส.อ. พลพิพัฒน์ วีระวงศ์ชัย สส.[3 31

21 ส.อ. ภิเษก ศิริภักตร์ สส.[1 31

22 ส.อ. ณัฐพล เฝ้ำทรัพย์ สส.[3 36



23 ส.อ. สุทธิวัฒน์ อนุกำนนท์ สส.[3 58

24 ส.อ. ตันติกร สวนสินไทย สส.[3 29

25 ส.อ. พงศธร นุ้ยนุ่น สส.[3 39

26 ส.อ. วีระศักด์ิ จงปลูกกลำง สส.[3 39

27 ส.อ. มนัสพล อัครกวินนำถ สส.[3 33

28 ส.อ. สำธิตย์ บ ำรุงกิจ สส.[3 46

29 ส.อ. อโนทัย โยธิโน สส.[3 36

30 ส.อ. มงคล อ้วนล  ำ สส.[3 36

31 ส.อ. สัณห์สิษฐ์ สมพืช สส.[3 41

32 ส.อ. พลสินธ์ เอี ยวรัตนวดี สส.[3 43

33 ส.อ. อุทัย ทวนทอง สส.[1 22

34 ส.อ. สุรพล เพ็งภูงำ สส.[3 36

35 ส.อ. อนุชิต ทิพย์มณฑำ สส.[3 41

36 ส.อ. ศุภกฤต ปริวินิจฉัย สส.[3 34

37 ส.อ. พิมรดำภรณ์ ธนยศวรภำพัชร์ สส.[3 31

38 ส.อ. สำยชล สุคันธ์พงศ์ สส.[2 37

11/9/2561

1 ส.อ. กีฬติ บัวสุนทร ยศ.ทบ.[5 32

1 ส.อ. ชนิดำ บุญเก็บ สส.[2 29

1 จ.ส.อ. จีระเดช สุมนเทียร สส.[8 -

12/9/2561

1 ส.อ. ประสำท สุขเป่ียม มทบ.16[9 46

2 ส.อ. อิสระ จันทำ พัน.นร.รร.ส.สส.[9 42

3 ส.อ. สิทธิภำคย์ ทองแป้น พัน.นร.รร.ส.สส.[9 25

4 ส.อ. อดิศร ผำม่ัน พัน.นร.รร.ส.สส.[9 44

5 ส.อ. คณำกร หนูอินทร์ พัน.นร.รร.ส.สส.[9 47



1 ส.อ. ภำคภูมิ แสงเรือน พัน.นร.รร.ส.สส.[10 46

2 ส.อ. วิรัตน์ ทรัพย์สิทธิพงศ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[10 43

3 ส.อ. อนุพงศ์ โชติชัยกำญจน์ พัน.นร.รร.ส.สส.[10 58

4 ส.อ. พรเทพ ค ำสมัย พัน.นร.รร.ส.สส.[10 30

5 ส.อ. เกื อกูล โพธ์ิบุบผำ พัน.นร.รร.ส.สส.[10 35

6 ส.อ. จำมร ต่ำงใจ พัน.นร.รร.ส.สส.[10 35

7 ส.อ. กวิน ยันทะรักษ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[10 43

8 ส.อ. พีระพล หงษ์คู พัน.นร.รร.ส.สส.[10 33

9 ส.อ. นริศ โนอินทร์ พัน.นร.รร.ส.สส.[10 27

10 ส.อ. สฤษด์ิ อ่อนดี พัน.นร.รร.ส.สส.[10 32

11 ส.อ. ศิริวุฒิ ด ำเนินคุณำกร พัน.นร.รร.ส.สส.[10 36

12 ส.อ. พรศักด์ิ พันธ์เทศ พัน.นร.รร.ส.สส.[10 41

13 ส.อ. อนุพงษ์ เถิงนอก พัน.นร.รร.ส.สส.[10 33

14 ส.อ. สุทัศน์ สวัสด์ิเอื อ พัน.นร.รร.ส.สส.[10 33

15 ส.อ. พิชิต ศรีใส พัน.นร.รร.ส.สส.[10 29

16 ส.อ. อดุลย์ วงษ์พิทักษ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[10 59

17 ส.อ. ธนิสร เนตินิยม พัน.นร.รร.ส.สส.[10 57

18 ส.อ. เอกริญฐร์ สิทธิพงศ์สถิต พัน.นร.รร.ส.สส.[10 35

19 ส.อ. ธีรพงษ์ ไลไธสง พัน.นร.รร.ส.สส.[10 32

20 ส.อ. อุ้มยศ ประเสริฐศรี พัน.นร.รร.ส.สส.[10 33

21 ส.อ. วัลลภ ลำภมูล พัน.นร.รร.ส.สส.[10 41

22 ส.อ. พิเชษฐ เจริญบุญณะ พัน.นร.รร.ส.สส.[10 29

23 ส.อ. ยุทธภูมิ วำมะลุน พัน.นร.รร.ส.สส.[10 41

24 ส.อ. สมจิต ฐำนะบ ำรุง พัน.นร.รร.ส.สส.[10 41

25 ส.อ. วิทยำ สีทะ พัน.นร.รร.ส.สส.[10 39

26 ส.อ. รุ่งศักด์ิ ดีอก พัน.นร.รร.ส.สส.[10 40

27 ส.อ. เกียรติก้อง เอ่ียมสำรี พัน.นร.รร.ส.สส.[10 36

28 ส.อ. รวมพล ปูนทอง พัน.นร.รร.ส.สส.[10 25

29 ส.อ. ธนำยนต์ จันลุทิน พัน.นร.รร.ส.สส.[10 38

30 ส.อ. พิษณุ ปัญญำประทีป พัน.นร.รร.ส.สส.[10 39



31 ส.อ. อมรเทพ ปัญญำ พัน.นร.รร.ส.สส.[10 38

32 ส.อ. กรวิทย์ จันทร์รัตน์ นสศ.[10 50

1 ส.อ. ณัฐวุฒิ เทียนสันต์ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 37

2 ส.อ. สุริยำ เสียงใส พัน.นร.รร.ส.สส.[11 44

3 ส.อ. กฤษณะ สถำวรินทร์ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 43

4 ส.อ. เฉลิมพงศ์ ชั วดก พัน.นร.รร.ส.สส.[11 28

5 ส.อ. สุเมโธ สุกำยะ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 48

6 ส.อ. สมภพ พันธ์ุวงษ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 33

7 ส.อ. อำนนท์ พ่วงเจริญ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 52

8 ส.อ. ศุภชัย ย่ีสุ่นแย้มกล่ิน พัน.นร.รร.ส.สส.[11 55

9 ส.อ. วีระวัฒน์ คงสุขศรี พัน.นร.รร.ส.สส.[11 27

10 ส.อ. ณัฐพงษ์ เนียมกล่ิน พัน.นร.รร.ส.สส.[11 39

11 ส.อ. วันชนก เสำไธสง พัน.นร.รร.ส.สส.[11 54

12 ส.อ. ชนะ อึงกล้ำ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 37

13 ส.อ. เบญจรงค์ พ่ึงเทพำ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 52

14 ส.อ. พงศกร แสงเพชร พัน.นร.รร.ส.สส.[11 52

15 ส.อ. ณัฐพล ทินกระโทก พัน.นร.รร.ส.สส.[11 31

16 ส.อ. จิระเดช พำนจันทร์ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 43

17 ส.อ. ธนำยุทธ สมเทพ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 34

18 ส.อ. ณัฐพล เดือนแจ่ม พัน.นร.รร.ส.สส.[11 38

19 ส.อ. สุมนัส ฉันงูเหลือม พัน.นร.รร.ส.สส.[11 54

20 ส.อ. ธีรพงษ์ มีสัจจ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 50

21 ส.อ. จักรกฤษณ์ พูลวงษ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 55

22 ส.อ. ทรงสวัสด์ิ ยศปัญญำ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 45

23 ส.อ. ตันติกร วงลคร พัน.นร.รร.ส.สส.[11 34

24 ส.อ. ธนชิต พื นอินทร์ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 39

25 ส.อ. ภิญโญ สีหะวงษ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 54

26 ส.อ. ศรำวุฒิ โยไทยหำร พัน.นร.รร.ส.สส.[11 39

27 ส.อ. พีรวัฒน์ วำรีหล่ัง พัน.นร.รร.ส.สส.[11 33



28 ส.อ. วิศรุต ร่มโพธ์ิดี พัน.นร.รร.ส.สส.[11 41

29 ส.อ. ธรรมนูญ เทพชัย พัน.นร.รร.ส.สส.[11 36

30 ส.อ. ธงชัย ช้ำงชำวนำ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 35

31 ส.อ. กิตติพงษ์ วัฒนศิริ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 35

32 ส.อ. อภิชำติ ทองย้อย พัน.นร.รร.ส.สส.[11 41

33 ส.อ. ศรำวุฒิ บุตรพิมพำ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 39

34 ส.อ. เกรียงไกร กั วประดับ พัน.นร.รร.ส.สส.[11 38

35 ส.อ. คมสันต์ อุตสุพำนิช พัน.นร.รร.ส.สส.[11 31

1 ส.อ. รัฐวัตร์ โนรำช พัน.นร.รร.ส.สส.[12 32

2 ส.อ. เศรษฐวิชญ์ พรมเกตุ พัน.นร.รร.ส.สส.[12 51

3 ส.อ. ศุภณัฏฐ์ อุทัยสวรรค์ พัน.นร.รร.ส.สส.[12 32

4 ส.อ. อิทธิพัทธ์ สุวรรณเกิด พัน.นร.รร.ส.สส.[12 32

5 ส.อ. อำนนท์ โลนไธสง พัน.นร.รร.ส.สส.[12 35

6 ส.อ. วรวุฒิ ครุฑจันทร์ พัน.นร.รร.ส.สส.[12 36

7 ส.อ. ชยำกร งำมเขียว พัน.นร.รร.ส.สส.[12 42

8 ส.อ. จิตรกร สีหำ พัน.นร.รร.ส.สส.[12 50

9 ส.อ. พฤก ค ำพิมพำ พัน.นร.รร.ส.สส.[12 48

10 ส.อ. ณัฐสิทธ์ิ เข่งเจริญ พัน.นร.รร.ส.สส.[12 29

11 ส.อ. อิทธิพล สีบุญ พัน.นร.รร.ส.สส.[12 36

12 ส.อ. รุ่งรัตน์ สุนทรำรักษ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[12 30

13 ส.อ. นพดล บุญพัก พัน.นร.รร.ส.สส.[12 33

14 ส.อ. อนันทชัย ใจหำญ พัน.นร.รร.ส.สส.[12 53

15 ส.อ. ทรงยศ เจริญพงศ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[12 29

16 ส.อ. ขจรศักด์ิ ว่องอำรี พัน.นร.รร.ส.สส.[12 40

17 ส.อ. วัชรำกรณ์ บุญสิงห์ พัน.นร.รร.ส.สส.[12 46

18 ส.อ. เสรี ดำทำ พัน.นร.รร.ส.สส.[12 34

19 ส.อ. ศุภชัย บัวแก้ว พัน.นร.รร.ส.สส.[12 25

20 ส.อ. คัมภีร์ เทพำ พัน.นร.รร.ส.สส.[12 40

21 ส.อ. กิจศักด์ิดำ ธีระวัชรมำศ พัน.นร.รร.ส.สส.[12 33



22 ส.อ. ทรงยศ กุลสูตร พัน.นร.รร.ส.สส.[12 39

23 ส.อ. ชำคริต ผิวค ำ พัน.นร.รร.ส.สส.[12 36

24 ส.อ. ธีระพงษ์ เอ่ียมทอง พัน.นร.รร.ส.สส.[12 37

25 ส.อ. จงรักษ์ แก้วขอนแก่น พัน.นร.รร.ส.สส.[12 32

26 ส.อ. ชัยวัสส์ เวชสำร พัน.นร.รร.ส.สส.[12 49

27 ส.อ. สิรินันท์ แตงเอม พัน.นร.รร.ส.สส.[12 29

28 ส.อ. วัฒนำ เสมเหม็น พัน.นร.รร.ส.สส.[12 41

29 ส.อ. วีระพันธ์ ไกรยสวน พัน.นร.รร.ส.สส.[12 50

30 ส.อ. สุรชำติ สุคันธ์พงศ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[12 33

31 ส.อ. อำทิตย์ ศรีบุศกร พัน.นร.รร.ส.สส.[12 28

13/09/2561

1 ส.อ. อำรินทร์ ยอดเจริญ พัน.นร.รร.ส.สส.[13 38

2 ส.อ. อชิร สุขุมวัฒนะ พัน.นร.รร.ส.สส.[13 45

3 ส.อ. วรัญญู สุวรรณหลง พัน.นร.รร.ส.สส.[13 37

4 ส.อ. พิชัยยุทธ เรืองพุทธ พัน.นร.รร.ส.สส.[13 61

5 ส.อ. พงษ์ธร บัวเมือง พัน.นร.รร.ส.สส.[13 50

6 ส.อ. นนทนันท์ สุขพันธ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[13 50

7 ส.อ. ศิวะพงศ์ ดีมิตร พัน.นร.รร.ส.สส.[13 55

8 ส.อ. อภิสิทธ์ิ สันดร พัน.นร.รร.ส.สส.[13 40

9 ส.อ. สุธี เตจ๊ะเทพ พัน.นร.รร.ส.สส.[13 52

10 ส.อ. ณัฐภูมิ เชื อบัณดิษฐ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[13 38

11 ส.อ. ณัชพล สงส่งศรี พัน.นร.รร.ส.สส.[13 49

12 ส.อ. นัฐพงษ์ อุปัญญ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[13 38

13 ส.อ. วิศิษฎ์ น้อยเพ่ิมทรัพย์ พัน.นร.รร.ส.สส.[13 37

14 ส.อ. ฉัตรชัย ค ำภำ พัน.นร.รร.ส.สส.[13 37

15 ส.อ. นำรินทร์ทำลำ แสงทับ พัน.นร.รร.ส.สส.[13 36

16 ส.อ. อำทิตย์ เหล่วแซง พัน.นร.รร.ส.สส.[13 61

17 ส.อ. ยศวริศ ไชโย พัน.นร.รร.ส.สส.[13 33

18 ส.อ. ธงชัย ช่ำงปรุง พัน.นร.รร.ส.สส.[13 30



19 ส.อ. ยอดชำย พรหมมำวัน พัน.นร.รร.ส.สส.[13 37

20 ส.อ. ด ำรง ทองลอย พัน.นร.รร.ส.สส.[13 40

21 ส.อ. บวรพจน์ แก้วงำม พัน.นร.รร.ส.สส.[13 48

22 ส.อ. เทพเทวฤทธ์ิ ช่ำงเสำร์ พัน.นร.รร.ส.สส.[13 41

23 ส.อ. นนทิวัฒน์ ผิวบัวเผ่ือน พัน.นร.รร.ส.สส.[13 28

24 ส.อ. อภิสิทธ์ิ อินอุ่นโชติ พัน.นร.รร.ส.สส.[13 34

25 ส.อ. ธีรำนนท์ จันทะบุตรธนำศิริ พัน.นร.รร.ส.สส.[13 33

26 ส.อ. สุจินต์ สำยอำทิตย์ พัน.นร.รร.ส.สส.[13 50

27 ส.อ. นัฐพงษ์ พงป่ำ พัน.นร.รร.ส.สส.[13 51

1 ส.อ. อภินัท ทองสุข มทบ.14[14 36

2 ส.อ. วัชรพล เกตุแก้ว นปอ.[14 54

3 ส.อ. ภำณุ อินอ่ ำ นปอ.[14 32

4 ส.อ. ธนดล ปฐมไพบูลย์กิจ พัน.นร.รร.ส.สส.[14 59

5 ส.อ. กฤษฎำ เกตุสุวรรณ พัน.นร.รร.ส.สส.[14 61

6 ส.อ. นิปอน เอ่ียมรัมย์ พัน.นร.รร.ส.สส.[14 60

7 ส.อ. นฤพล ชมเชย พัน.นร.รร.ส.สส.[14 42

8 ส.อ. พงศธร อินทสุวรรณ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[14 43

9 ส.อ. เนติพงษ์ อร่ำมเรือง พัน.นร.รร.ส.สส.[14 34

10 ส.อ. ณัฐวุฒิ รอดบ้ำนยำง พัน.นร.รร.ส.สส.[14 69

11 ส.อ. มำรุต ค ำศรีเมือง พัน.นร.รร.ส.สส.[14 63

12 ส.อ. วีระพงษ์ เรืองรัมย์ พัน.นร.รร.ส.สส.[14 38

13 ส.อ. กิตติพนธ์ ยอดใจดี พัน.นร.รร.ส.สส.[14 30

14 ส.อ. นฤพลธ์ แก้วเมือง พัน.นร.รร.ส.สส.[14 43

15 ส.อ. ศัลยวิทย์ เข็มวงศ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[14 51

16 ส.อ. อนุชิต แผงสี พัน.นร.รร.ส.สส.[14 75

17 ส.อ. จรูญศักด์ิ บุญปัด พัน.นร.รร.ส.สส.[14 38

18 ส.อ. ศุภวัฒน์ คงห้วยรอบ พัน.นร.รร.ส.สส.[14 43

19 ส.อ. อำคม รำยณะสุข พัน.นร.รร.ส.สส.[14 39

20 ส.อ. ทักษ์ดนัย เอ่ียมเกตุ พัน.นร.รร.ส.สส.[14 55



21 ส.อ. มำนพ งำมประเสริฐ พัน.นร.รร.ส.สส.[14 33

22 ส.อ. ทวีศักด์ิ ภักด์ิไธสง พัน.นร.รร.ส.สส.[14 50

23 ส.อ. มนชัย ภูสงัด พัน.นร.รร.ส.สส.[14 37

24 ส.อ. วัฒนำ ยองเพ็ชร์ พัน.นร.รร.ส.สส.[14 51

25 ส.อ. พนิต ฉำยงำม พัน.นร.รร.ส.สส.[14 64

26 ส.อ. อ ำนำจ เพชรรัตน์ พัน.นร.รร.ส.สส.[14 47

27 ส.อ. ธรรมนูญ พุ่มแก้ว พัน.นร.รร.ส.สส.[14 51

28 ส.อ. ณัฐวุฒิ อ๋ันฉิม พัน.นร.รร.ส.สส.[14 44

29 ส.อ. รัตตพร สีเกตุสุข พัน.นร.รร.ส.สส.[14 42

30 ส.อ. ศรำวุธ พละวงษ์ พัน.นร.รร.ส.สส.[14 43

31 ส.อ. บงกำร วิลำวรรณ พัน.นร.รร.ส.สส.[14 33

32 ส.อ. อัคฆพงค์ พำนิชย์ พัน.นร.รร.ส.สส.[14 31

33 ส.อ. สุทัศน์ แจ่มสุข พัน.นร.รร.ส.สส.[14 51

34 ส.อ. วิศิษฏ์ศักด์ิ สำยนนท์ พัน.นร.รร.ส.สส.[14 37

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ พัน.นร.รร.ส.สส.

1 ส.อ. อดิศักด์ิ โตกรำน บชร.2[15 39

2 ส.อ. อนุรักษ์ หึกขุนทด บชร.2[15 33

3 ส.อ. นพเกล้ำ สูงรัง บชร.2[15 39

4 ส.อ. สำมำรถ สุดน้อย บชร.2[15 46

5 ส.อ. ฉัตรมงคล เชื อวงศ์พรหม บชร.2[15 30

6 ส.อ. อภินันทร์ บ ำรุงภักดี บชร.2[15 48

7 ส.อ. อ ำพล กระจำยศรี บชร.2[15 34

8 ส.อ. ฉำยตะวัน พำริวัง บชร.2[15 35

9 ส.อ. สันติ ทิมุลนีย์ บชร.2[15 21

14/09/2561

1 ส.อ. ศรัญญู อุปนันท์ มทบ.23[17 28



18/09/2561

1 จ.ส.อ. ทรัพย์ธำนินท์ เหมือนมี ทภ.3[26 37

2 ส.อ. ปฎิภำณ มำลัยวรรณ์ ทภ.3[26 50

3 ส.อ. วีรภัทร ยิ มอ่ ำ ทภ.3[26 27

19/09/2561

1 ส.อ. ธนำกร โคนำบำล บชร.4[29 60

1 จ.ส.อ. เอกภพ แสงเขษม บชร.3[30 42

2 ส.อ. อภิสิทธ์ิ เข็มอินทร์ บชร.3[30 43

3 ส.อ. ธนพล แสนขำว บชร.3[30 62

1 ส.อ. อรรถสิทธ์ิ ประพันธ์ มทบ.45[31 42

20/09/2561

1 ส.อ. ศักด์ิกรินทร์ เนียมนวล กรม สน. พล.ร.15[33 30

2 ส.อ. ธนวันต์ แสงสุวรรณ กรม สน. พล.ร.15[33 38

3 จ.ส.อ. นัฐพงษ์ โตเล็ก กรม สน. พล.ร.15[33 24

4 ส.อ. รวิศักด์ิ สิทธิสำร กรม สน. พล.ร.15[33 39

5 ส.อ. กิตติกำย อิทธิจันทร์ กรม สน. พล.ร.15[33 25

6 ส.อ. สุวัฒน์ บุไธสง กรม สน. พล.ร.15[33 44

21/09/2561

1 ส.อ. ชำนนท์ นวลหอม มทบ.46[37 29

2 ส.อ. เมษำ วำดทอง มทบ.46[37 52
3 ส.อ. กิตติพงษ์ พรหมหำญ มทบ.46[37 40

4 ส.อ. นวพล พันวัน มทบ.46[37 34

5 ส.อ. กัมปนำท วรรณกุล มทบ.46[37 25
6 จ.ส.อ. ด ำรงพล ช ำนำญเวชกิจ มทบ.46[37 29
7 ส.อ. นัฐรัฐ รำชสง มทบ.46[37 25

8 ส.อ. รำชันย์ รัตนบัณฑิต มทบ.46[37 28

9 ส.อ. พิษณุวัฒน์ พรมวิชัย มทบ.46[37 44



0.279329609


