
วันท่ี ล ำดับ ช่ือ นำมสกุล ศูนย์สอบ (รอบท่ี) คะแนน

ท ำกำรทดสอบ 100

10/9/2561

1 จ.ส.อ. วัชรำ อำลีมีน รร.สบ.สบ.ทบ. [1 46

2 จ.ส.อ. วิชชุนี หมอยำดี รร.สบ.สบ.ทบ. [1 36

3 จ.ส.อ. พีรพันธ์ุ บุณยปรีชำ รร.สบ.สบ.ทบ. [1 56

4 จ.ส.อ. ณพพล สวัสดี รร.สบ.สบ.ทบ. [1 52

5 จ.ส.อ. ชนิดำ กำนิด รร.สบ.สบ.ทบ. [1 46

6 จ.ส.อ. จ ำเรียง ทองสมบัติ รร.สบ.สบ.ทบ. [1 39

7 จ.ส.อ. เอกสิทธ์ิ ชุมพล รร.สบ.สบ.ทบ. [1 39

8 จ.ส.อ. ประทีป พชนะ รร.สบ.สบ.ทบ. [1 37

9 จ.ส.อ. แดนชัย ต่ำยค ำ รร.สบ.สบ.ทบ. [1 59

10 จ.ส.อ. สมพุฒ จิตต์แจ่ม รร.สบ.สบ.ทบ. [1 41

11 จ.ส.ท. จิรัฏชยำ เท่ียงสำย รร.สบ.สบ.ทบ. [1 37

12 จ.ส.อ. วิรัตน์ จันทร์แก้ว รร.สบ.สบ.ทบ. [1 54

13 ส.ท. มัฑนำ หงุ่ยตระกูล รร.สบ.สบ.ทบ. [1 42

14 จ.ส.ต.หญิง สุวรรณำ สุดตำ รร.สบ.สบ.ทบ. [1 42

1 จ.ส.ท. ทิวำพร ขุนณรงค์ รร.สบ.สบ.ทบ. [2 43

1 ส.ท. พีระพงษ์ เฉ่ือยฉ่ ำ ศซบ.ทบ.[4 68

2 จ.ส.อ. ศุภณัฐ บุญจันทรำนุรักษ์ ศร.[4 50

3 จ.ส.อ. ภคิน ขลุ่ยนำค ศร.[4 48

4 จ.ส.อ. สรยุทธ วันนู ศร.[4 44

5 จ.ส.อ. อนุชำ แสงรุ้ง ศร.[4 52

6 จ.ส.ท. ศิริศร ศิลปเสวี ศร.[4 39

7 จ.ส.อ. กิติภูมิ ศรีธนำโชติ ศร.[4 45

8 จ.ส.อ. ประยงค์ งำมส ำโรง ศซบ.ทบ.[4 42

รำยช่ือและผลกำรทดสอบวัดผลประเมินควำมรู้นำยทหำรประทวน ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หลักสูตรนำยสิบอำวุโส (เหล่ำ สบ.)



9 จ.ส.อ. โตณณำกำร บริภัณฑ์ ศร.[4 45

10 จ.ส.อ. อรุณ ปัญญำดี ศร.[4 45

11 จ.ส.อ. ชำญชัย ณุเรศ ศซบ.ทบ.[4 44

12 จ.ส.อ. ปุณณวิช สิงห์สิทธ์ิ ศซบ.ทบ.[4 50

11/9/2561

1 จ.ส.อ. สุภกิจ เทพบรรทม ศซบ.ทบ.[5 35

2 จ.ส.อ. พุฒิพงศ์ รำชบุตร ศซบ.ทบ.[5 42

3 จ.ส.อ. พิริยำ สร้อยจันดำ ศซบ.ทบ.[5 44

4 จ.ส.อ. อนุชำ ทองพูล ศซบ.ทบ.[5 41

5 จ.ส.อ. สมชำติ สุดจิตต์ ศซบ.ทบ.[5 53

6 จ.ส.อ. บุญนัฎฐ์ ลำนเทียรทอง ศซบ.ทบ.[5 51

7 จ.ส.ท. คนึงนิตย์ ดวงแก้ว ศซบ.ทบ.[5 28

8 จ.ส.อ. วิโรจน์ พชนะ ศซบ.ทบ.[5 39

9 จ.ส.อ. เสวี ทวีนุช ศซบ.ทบ.[5 45

10 จ.ส.อ. ขวัญชนก ป่ินแช่ม ศซบ.ทบ.[5 42

11 จ.ส.ท. กฤษณเดช วิเชียร ศซบ.ทบ.[5 54

12 จ.ส.ท. สิตำนัน สว่ำงศรี ศซบ.ทบ.[5 36

13 จ.ส.อ. วทัญญู ดีท่ีสุด ศซบ.ทบ.[5 44

14 จ.ส.ท. นิภำภร วุ่นสน ศซบ.ทบ.[5 43

15 จ.ส.ท. ธีรพล จันลำ ศซบ.ทบ.[5 32

16 จ.ส.อ. มงคล นำคนทรง ศซบ.ทบ.[5 53

17 จ.ส.ท. ชีวรัตน์ รัตนพิทักษ์ ศซบ.ทบ.[5 49

18 จ.ส.อ. กนกวลี ศรีสมุทร์ ศซบ.ทบ.[5 49

19 จ.ส.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ ศิลำนนทชัย ศซบ.ทบ.[5 28

20 จ.ส.อ. ศิริชัย พ่วงสุด ศซบ.ทบ.[5 48

21 จ.ส.อ. รำวี มะลิซ้อน ศซบ.ทบ.[5 34

22 จ.ส.อ. เกตน์สิรี อินทร์ทองน้อย ศซบ.ทบ.[5 55

23 จ.ส.อ. สุชำติ ชนะพำล ศซบ.ทบ.[5 29

24 จ.ส.อ. แพรวนภำ ขุนวิเศษ ศซบ.ทบ.[5 47



25 จ.ส.อ. ปิยวรำ ยุวบูรณ์ ศซบ.ทบ.[5 39

26 จ.ส.ท. ภรำดร ค ำสวัสด์ิ ศซบ.ทบ.[5 49

1 จ.ส.อ. จรูญศักด์ิ แสงแก้ว ศซบ.ทบ.[6 52

2 จ.ส.ท. สุภัคธ์ ฉัตรรัตนมำลัย ศซบ.ทบ.[6 53

3 จ.ส.อ. ธีระพงศ์ แก้วเอก ศซบ.ทบ.[6 48

4 จ.ส.อ. ธรรมรัตน์ ฟักป่ิน ศซบ.ทบ.[6 30

5 จ.ส.ท. นันทนัช กรีธำธร ศซบ.ทบ.[6 35

6 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ ต้องทรัพย์ ศซบ.ทบ.[6 50

7 จ.ส.อ. กนกวลี บุญชัง ศซบ.ทบ.[6 80

8 จ.ส.ท. เพ็ญนภำ หนูอ่อน ศซบ.ทบ.[6 62

9 จ.ส.อ. จิรัฏฐ์ ถำนะวร ศซบ.ทบ.[6 47

10 จ.ส.อ. พิณณภัทร รัตนฉำยำ ศซบ.ทบ.[6 44

11 จ.ส.อ. สุนทร เรืองประยูร ศซบ.ทบ.[6 50

12 จ.ส.อ. ชนิสรำ จันทร์อ้น ศซบ.ทบ.[6 38

13 จ.ส.อ. ฐิติกมล นิติสมบัติกุล ศซบ.ทบ.[6 50

14 จ.ส.อ. สุรินทร์ ใจแสวง ศซบ.ทบ.[6 42

15 จ.ส.อ. จรสนภ สกุลนอก ศซบ.ทบ.[6 59

16 จ.ส.ท. อภิสิทธ์ิ จรถวิล ศซบ.ทบ.[6 59

17 จ.ส.อ. ธีรศักด์ิ เริงกมล ศซบ.ทบ.[6 44

18 จ.ส.อ. วัลลภ แสงทิพย์ ศซบ.ทบ.[6 46

19 จ.ส.อ. ศุภชัย นิติกุล ศซบ.ทบ.[6 52

20 จ.ส.อ. ศุภศักด์ิ เวียนสำว ศซบ.ทบ.[6 41

21 จ.ส.อ. วีระศักด์ิ วรรณโสภำ ศซบ.ทบ.[6 80

22 จ.ส.อ. พนัสศักด์ิ ศิริทรัพย์วำนิช ศซบ.ทบ.[6 42

23 จ.ส.อ. อุบลวรรณำ เนียมศิริ ศซบ.ทบ.[6 52

24 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ นันทะปัด ศซบ.ทบ.[6 54

25 จ.ส.อ. ชลนำ โสนน้อย ศซบ.ทบ.[6 45

26 จ.ส.อ. เสกสม สงวนพันธ์ุ ศซบ.ทบ.[6 47

27 จ.ส.ท. สุณีย์ หวังแจ่ม ศซบ.ทบ.[6 39



28 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ภำคภูมิ ศซบ.ทบ.[6 42

29 จ.ส.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ ไชญประสิทธ์ิ ศซบ.ทบ.[6 45

30 จ.ส.อ. อ ำนำจ แสนศิลำ ศซบ.ทบ.[6 51

31 จ.ส.อ. สัมฤทธ์ิ ฮันชำติ ศซบ.ทบ.[6 41

32 จ.ส.อ. เสำวลักษณ์ ยังเดช ศซบ.ทบ.[6 38

33 จ.ส.อ. วิชิต จันทร์อ่ ำ ศซบ.ทบ.[5 50

34 จ.ส.อ. พิกุล เคำศรี ยศ.ทบ.[6 38

35 จ.ส.อ. สุรชัย ขัตวงษ์ ยศ.ทบ.[6 40

36 จ.ส.อ. เกรียงไกร เฉลย ยศ.ทบ.[6 41

37 จ.ส.อ. ประพจน์ ไวยเวธำ ยศ.ทบ.[6 44

38 จ.ส.อ. เก๋ เจนจบ ยศ.ทบ.[6 47

39 จ.ส.อ. ภูวเดช ชำวสวน ยศ.ทบ.[6 49

40 จ.ส.อ. ปรีชำ ภูผ่ำนแก้ว ยศ.ทบ.[6 53

41 จ.ส.อ. ณัชชำ พุทธำยะ ยศ.ทบ.[6 44

42 จ.ส.อ. มำนิตย์ เท่ียงสกุล ยศ.ทบ.[6 27

43 จ.ส.อ. ณัฐวัชร กิตติพิมำนชัย ยศ.ทบ.[6 41

44 จ.ส.อ. อภิสิทธ์ิ มำนะเนตร ยศ.ทบ.[6 39

45 จ.ส.อ. วัฒนกุล ณิลังโส ศซบ.ทบ.[6 38

ผ่ำน 2 นำย ศูนย์สอบ ศซบ.ทบ.

1 จ.ส.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ รู้เจียมสิน ยย.ทบ.[7 54

2 จ.ส.อ.หญิงศิริเพชร สุวรรณมลิวงศ์ ยย.ทบ.[7 30

3 จ.ส.อ. ฐิติวัฒน์ เจริญยศ ยย.ทบ.[7 36

4 จ.ส.อ.หญิง อุไรวรรณ สร้อยเกลียว ยย.ทบ.[7 50

5 จ.ส.อ. อโนชำ แฝงสีพล ศซบ.ทบ.[7 48

6 จ.ส.อ. พัชรินทร์ จิตรงำมข ำ ศซบ.ทบ.[7 49

7 จ.ส.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ คำวีวงษ์ ศซบ.ทบ.[7 67

8 จ.ส.อ. ศตวรรษ ป่ินทอง ศซบ.ทบ.[7 54

9 จ.ส.อ. มำฆะรัตน์ ใจเพ็ชร์ ศซบ.ทบ.[7 50

10 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ ลุยทอง ศซบ.ทบ.[7 51



11 จ.ส.อ. วรำภรณ์ นำคช ำนำญ ศซบ.ทบ.[7 48

12 จ.ส.อ. ก ำธร จุลศักด์ิ ศซบ.ทบ.[7 46

13 จ.ส.อ. อนุชำ แต้มสวัสด์ิ ศซบ.ทบ.[7 47

14 จ.ส.อ. ปดิวรัดำ อินทร์สวำ ศซบ.ทบ.[5 47

15 จ.ส.อ. สุพจน์ เทพช่วย ศซบ.ทบ.[7 54

16 จ.ส.อ. ณัฐรัตน์ พูลสวัสด์ิ ศซบ.ทบ.[7 42

17 จ.ส.ท. น  ำอ้อย ป่ินงำม ศซบ.ทบ.[7 54

18 จ.ส.อ. สิทธิศักด์ิ ขันธวิชัย ศซบ.ทบ.[7 59

19 จ.ส.อ. สุรชำติ พลัดภัยพำล ศซบ.ทบ.[5 42

20 จ.ส.อ. พนมพิพัฒน์ สร้อยระย้ำ ศซบ.ทบ.[5 31

21 จ.ส.อ. พัฒรินทร์ ประสำทสิทธ์ิ ศซบ.ทบ.[7 51

22 จ.ส.อ. จักรพงษ์ พงษ์เปรม ศซบ.ทบ.[7 37

23 จ.ส.อ. ภัสสิริศร คงสมบูรณ์ ศซบ.ทบ.[7 49

24 จ.ส.อ. ยุภำพร ยำหิรัญ ศซบ.ทบ.[5 40

25 จ.ส.อ. เอกสิทธ์ิ น้อยศรี ศซบ.ทบ.[5 29

26 จ.ส.ท. สัจจพงษ์ ฉำยชูวงษ์ ยศ.ทบ.[7 32

27 จ.ส.อ. อนันต์ จิตร์ชนบท ยศ.ทบ.[7 56

28 จ.ส.อ. ชุติภำ วงศำโรจน์ ยศ.ทบ.[7 57

29 จ.ส.อ. อำนนท์ บัวสอำด ยศ.ทบ.[7 50

30 จ.ส.อ. วีณำ พันเปรม ยศ.ทบ.[7 40

31 จ.ส.อ. อ ำพน ป่ินตบแต่ง ยศ.ทบ.[7 44

32 จ.ส.อ. รณชิต พันธ์ุวิไล ยศ.ทบ.[7 41

33 จ.ส.อ. ณชพล พร้อมสุข ยศ.ทบ.[7 42

34 จ.ส.อ. พชร แย้มแสง ยศ.ทบ.[7 49
35 จ.ส.อ. รัตนำพร ขลุ่ยทอง ยศ.ทบ.[7 51
36 จ.ส.อ. วีระ บุญหยัด ยศ.ทบ.[7 46
37 จ.ส.อ. คณิต สมหวัง ยศ.ทบ.[7 41
38 จ.ส.อ. นพพร มำรยำตร์ ยศ.ทบ.[7 59
39 จ.ส.อ. เสมำ ธรรมศำลำ ยศ.ทบ.[7 45
40 จ.ส.อ. สุนทร ต่ำงใจ ยศ.ทบ.[7 30

41 จ.ส.อ. ศุภิศักด์ิ พัฒล ำภู ยศ.ทบ.[7 35



1 จ.ส.อ.หญิง นฤมล วัตยำนนท์ ยย.ทบ.[8 40

2 จ.ส.อ. หญิง ธนพร ฉิมพัด ยย.ทบ.[8 53

3 จ.ส.อ. ไพรัช ยมพำลไพ่ ยย.ทบ.[8 52

4 จ.ส.อ. พชร วัฒนำ ยย.ทบ.[8 37

5 จ.ส.อ. หญิง ปิยมำภรณ์ โสพิศวง ยย.ทบ.[8 43

6 จ.ส.อ. สุคนธ์ อนุโยธำ ยย.ทบ.[8 37

7 จ.ส.อ. จินตนำ รำชวัตร ยย.ทบ.[8 37

8 จ.ส.อ.หญิง  น  ำผึ ง จิตตะคำม ยย.ทบ.[8 40

9 จ.ส.อ. หญิงจตุพร อยู่สวัสด์ิ ยย.ทบ.[8 35

10 จ.ส.อ.หญิง กนกภรณ์ นนวัฒเสฏฐ์ ยย.ทบ.[8 37

11 จ.ส.อ. สุภำพร ร่ืนกิจ ยศ.ทบ.[8 59

12 จ.ส.อ. ธนิต ตรำชู ยศ.ทบ.[8 46

13 จ.ส.อ. พิเศก บัวเขียว ยศ.ทบ.[8 61

14 จ.ส.ท. ธีระพงษ์ สิริอมรดิลกกุล ยศ.ทบ.[8 34

15 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ คงเกรำะ ยศ.ทบ.[8 57

16 จ.ส.ท. อภิชำติ ประดิษฐ์ ยศ.ทบ.[8 53

17 จ.ส.ท. ปัญญภัทร ปัญญำพร ยศ.ทบ.[8 66

18 จ.ส.อ. ประสำร ป้ันจ้อย ยศ.ทบ.[8 55

19 จ.ส.อ. พิชญำภำ ใจเต็ม ยศ.ทบ.[8 41

12/9/2018

1 จ.ส.อ. จิโรจน์ อุดมพรมนตรี มทบ.15[11 61

2 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ฉิมมณี มทบ.15[11 43

3 จ.ส.อ. เสน่ห์ ดวงแก้ว มทบ.15[11 67

4 จ.ส.อ. บวร นำทันริ มทบ.15[11 52

5 จ.ส.อ. วิชัย น้อยเอ่ียม มทบ.15[11 39

6 จ.ส.อ. อภิวิชญ์ โออิฐ มทบ.15[11 50

7 จ.ส.อ. อภิชำติ เดือนแจ้ง นสศ.[11 42

8 จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ ธนะศรี นสศ.[11 48

9 จ.ส.ท. สกฤษโจ คงสมบูรณ์ นสศ.[11 41



10 จ.ส.อ. มิตรชัย สุรินทะ นสศ.[11 53

11 จ.ส.อ. ส ำเร็จ เข็มเพ็ชร์ นสศ.[11 43

12 จ.ส.อ. ประมวล ออมทรัพย์ นสศ.[11 44

13 จ.ส.อ. ศุภชัย เห็นประเสริฐแท้ มทบ.16[11 55

14 จ.ส.อ. หญิง กวินรัตน์ กำญจนะวสิต มทบ.16[11 56

15 จ.ส.อ. พชรกฤต โสมนัส มทบ.210[11 44

16 จ.ส.อ. พลวัฒน์ ดำวเศรษฐ์ มทบ.210[11 50

17 จ.ส.อ. ทรงฤทธ์ิ แสนเข่ือน มทบ.210[11 53

18 จ.ส.อ. ไพวัลย์ ศรีฤทธ์ิ มทบ.210[11 38

19 จ.ส.อ. ที สมำนทอง นสศ.[11 51

20 จ.ส.ท. ไสว ไชยรัตน์ มทบ.210[11 31

1 จ.ส.อ. สมบูรณ์ บุญหม่ัน มทบ.26[12 51

2 จ.ส.อ. อิสระ ไกรกลำง มทบ.26[12 53

3 จ.ส.อ. สัณฐิติ อำจบุรำย มทบ.26[12 51

4 ส.อ. ภริพันญ์ เหมวิหก มทบ.26[12 47

5 จ.ส.ท. เฉลิมชัย ศรเจริญ มทบ.26[12 62

6 จ.ส.ท. สุรศักด์ิ จีนเกำ มทบ.26[12 68

7 จ.ส.ท. อนุวัฒน์ ค ำสะอำด มทบ.26[12 50

8 จ.ส.ท. อำนุภำพ ข ำหินตั ง มทบ.26[12 66

9 จ.ส.อ. ชำญวิทย์ จินโจ มทบ.26[12 61

10 จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ เลิศฐิตินันท์ มทบ.26[12 49

11 จ.ส.อ. อนุพงศ์ สงสำร มทบ.26[12 53

12 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ รัตนเพ็ชร์ มทบ.26[12 69

13 จ.ส.อ. สุมิตร สมันชำติ มทบ.26[12 62

14 จ.ส.ท. เนตร ทิศกระโทก มทบ.26[12 56

15 จ.ส.อ. สำคร สิทธิพำชี มทบ.26[12 54



13/09/2561

1 จ.ส.อ. ปริญญำ เหล็กจำน มทบ.14[13 58

2 จ.ส.อ. ศุภกฤต แก้วธรรมำนุกูล มทบ.14[13 40

3 จ.ส.อ. วีร์ธนำกฤต เจิมพำนิชย์ มทบ.14[13 52

4 จ.ส.อ. ปำนะภัทร เข็มก ำเนิด มทบ.14[13 49

5 จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ ศรีทะบก มทบ.14[13 44

1 จ.ส.อ. อนิรุตต์ ค ำสำเลำ มทบ.14[14 32

2 จ.ส.ท. วิรัตน์ น้อยดำ มทบ.28[14 51

3 จ.ส.อ. อมร ขันธวุธ มทบ.28[14 67

4 จ.ส.อ. จำรุกิตต์ิ ขอบทอง มทบ.28[14 65

5 จ.ส.อ. นิวัฒชัย ค ำบุรี มทบ.28[14 60

6 จ.ส.อ. สุทิน เวชกำร มทบ.28[14 58

7 จ.ส.อ. ดุสิต จินดำกัน มทบ.28[14 59

8 จ.ส.อ. พัชรำภำ พันธ์ุเอก รร.สบ.สบ.ทบ. [14 47

9 จ.ส.ท. สิโรรส เลิศเวียง รร.สบ.สบ.ทบ. [14 42

10 จ.ส.อ. วรกฤต มีสุข มทบ.28[14 48

11 ส.อ. ชวัลวิทย์ ศรีโพธ์ิวัง มทบ.27[14 49

1 จ.ส.ท. ชำญณรงค์ นนตะพันธ์ุ มทบ.27[16 52

2 จ.ส.อ. องอำจ กำกุมภี มทบ.27[16 41

3 จ.ส.ท. สุริยงค์ ศรีอุดร มทบ.27[16 55

4 จ.ส.ท. อ ำพัน หนูยิ มซ้ำย มทบ.27[16 38

5 จ.ส.ท. ยุทธนำ สิทธิศำสตร์ มทบ.27[16 45

6 จ.ส.ท. พิเชตร ธิภำศรี มทบ.27[16 48

7 จ.ส.ท. กิตติพงศ์ ขุลีทรัพย์ มทบ.27[16 53



14/09/2561

1 จ.ส.อ. สำโรจน์ แท้สูงเนิน ทภ.2[17 65

2 จ.ส.อ. พัชรพล คล้ำยโอภำส ทภ.2[17 56

3 จ.ส.อ. เทิดศักด์ิ ท่ังศรี มทบ.17[17 37

4 จ.ส.อ. รำมฤทธ์ิ เดชธิดำ มทบ.17[17 58

5 จ.ส.อ. นัฐพงษ์ คงกระพันธ์ มทบ.17[17 46

6 ส.อ. พุฒิพงศ์ คล้ำยแท้ มทบ.23[17 48

1 จ.ส.ท. กิติยำภรณ์ ไขลำเมำ มทบ.22[18 45

2 จ.ส.อ. ปิติศักด์ิ สมพล มทบ.22[18 34

3 จ.ส.อ. ตระกูล หงษ์สุข มทบ.22[18 34

4 จ.ส.อ. โอรส ท้วมสุนทร รร.จปร.[18 29

5 จ.ส.อ. ธงชัย ชนะมำ รร.จปร.[18 51

6 จ.ส.อ. ปรีชำ รุ่งเรือง รร.จปร.[18 40

7 จ.ส.อ. สมกิจ บุญล้อม รร.จปร.[18 50

8 จ.ส.ท. วิทธวัช สัมมำเมฆ รร.จปร.[18 51

9 จ.ส.อ. วีรพงษ์ พรรณไวย รร.จปร.[18 45

10 จ.ส.อ. เอกวุฒิ คงเจริญ รร.จปร.[18 46

11 จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ วงษ์ชูเวช รร.จปร.[18 43

12 จ.ส.อ. ณัฐพล เบียดนอก รร.จปร.[18 46

13 จ.ส.อ. กิตติกำญจน์ แสงณรงค์ไชย รร.จปร.[18 48

14 จ.ส.อ. รัสรินทร์ วงษ์ประเสริฐ รร.จปร.[18 52

15 จ.ส.อ. ชำญสุนภ ภำรำ รร.จปร.[18 46

16 จ.ส.อ. ทิวำทิพย์ ทับทิมทอง รร.จปร.[18 49

17 จ.ส.อ. สมใจ บุญขวัญ รร.จปร.[18 57

18 จ.ส.ท. ผดุงพงษ์ บุญลี รร.จปร.[18 36

19 จ.ส.อ. รชต ใจวงศ์ค ำ รร.จปร.[18 35

20 จ.ส.อ. พัฒนพงษ์ กรมเกตุ รร.จปร.[18 35

21 จ.ส.ท. วันเฉลิม ทองเป่ียม รร.จปร.[18 42

22 จ.ส.อ. เฉลิมชัย ตระกูลจันทรศิริ รร.จปร.[18 45



1 จ.ส.อ. วรฉัตร แก้วจันทร์ รร.จปร.[19 61

2 จ.ส.อ. ธำนินทร์ ประศรี รร.จปร.[19 38

3 จ.ส.อ. สุรัชชัย พงษ์ปฏิเมศ รร.จปร.[19 48

4 จ.ส.อ. เอกชัย รุ่นกลุ่ม รร.จปร.[19 54

5 จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ รัตนกุญชร รร.จปร.[19 59

6 จ.ส.อ. สุพรรณ จำบทอง รร.จปร.[19 47

7 จ.ส.อ. สันติภำพ เรืองศรี รร.จปร.[19 46

8 จ.ส.อ. ค ำพัน กลำงกั น มทบ.22[19 32

9 จ.ส.อ. อุดม กำรินทร์ มทบ.22[19 41

1 จ.ส.ท. เมธี สุวรักษ์ มทบ.24[20 58

17/09/2561

1 จ.ส.อ. มงคลชัย ณ ล ำปำง มทบ.33[21 53

2 จ.ส.อ. บัญชำ เสกกล้ำ มทบ.33[21 51

3 จ.ส.อ. นิยม หลักทอง พล.พัฒนำ 2[21 32

1 จ.ส.อ. ชุมพล ว่นเครือ มทบ.33[22 54

2 จ.ส.อ. จิรันดร์ กันทำ มทบ.33[22 48

3 จ.ส.อ. กฤต เฉลยศิลป์ มทบ.33[22 61

4 จ.ส.อ. ชวน หล้ำระวงค์ มทบ.33[22 55

5 จ.ส.อ. สมบูรณ์ โคษำรำช มทบ.33[22 43

6 จ.ส.อ. กฤษณพงศ์ ปัญญำเมืองใจ มทบ.33[22 63

7 จ.ส.อ. รวีโรจน์ รำมบุตร มทบ.33[22 53

8 จ.ส.อ. ชยุต เกษมจิตต์ มทบ.33[22 55

9 จ.ส.อ. เอกรำช ช่ำงไม้ มทบ.33[22 43

10 จ.ส.อ. ดนุเดช โพนรัตน์ มทบ.33[22 59



1 จ.ส.อ. อภิชิต แก้วดี มทบ.38[23 44

2 จ.ส.อ. วรจักษ์ อินสว่ำง มทบ.17[23 57

3 จ.ส.อ. วสิษฐ์ พันธ์ุศักด์ิ มทบ.17[23 43

4 จ.ส.ท. ฉัตรชัย อภิวัฒนะสิริสกุล มทบ.17[23 47

5 จ.ส.อ. เอกพล อ ำพันพร มทบ.17[23 58

6 จ.ส.อ. ธรรมนูญ ถีระแก้ว มทบ.17[23 70

7 จ.ส.ท. กนกศักด์ิ จันทร์แพง มทบ.17[23 50

8 จ.ส.อ. สำนิตย์ ศิริพัฒนำงกูร มทบ.17[23 66

9 จ.ส.อ. มนตรี เทียมศรี มทบ.17[23 39

10 จ.ส.อ. สันติ กุสี พล.พัฒนำ 2[23 42

11 จ.ส.อ. มรกต สุดกลำง พล.พัฒนำ 2[23 40

12 จ.ส.อ. จอมพล อ ำไพ พล.พัฒนำ 2[23 47

13 จ.ส.อ. วันชัย ดอดกระโทก พล.พัฒนำ 2[23 54

14 จ.ส.อ. สำโรจน์ ดำวเรือง พล.พัฒนำ 2[23 33

15 จ.ส.อ. บุญเชิด ชัยศรี พล.พัฒนำ 2[23 37

16 จ.ส.อ. สุรพล คงส ำรำญ มทบ.35[23 67

17 จ.ส.อ. ประเสริฐชัย ธรรมโชติ มทบ.17[23 45

18 จ.ส.อ. มนูญ ผำเจริญ มทบ.35[23 40

19 จ.ส.อ. อัคคเดช ขันนวน มทบ.33[23 45

20 จ.ส.อ. รณฤทธ์ิ เหลืองอร่ำม มทบ.33[23 44

21 จ.ส.อ. ธนวัฒน์ ปันปวง มทบ.35[23 51

22 จ.ส.ท. สุวิจักขณ์ สุริเมือง มทบ.33[23 54

23 จ.ส.ท. วัชรินทร์ มณีวรรณ มทบ.33[23 54

24 จ.ส.อ. พยุง เกตุทำ มทบ.35[23 44

25 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ทิศอุดร มทบ.35[23 40

26 จ.ส.อ. อิสเรศ มีชัย มทบ.35[23 56

27 จ.ส.อ. ธนภำคย์ คตด้วง มทบ.35[23 30

28 จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ แก้ววงศ์วำร มทบ.35[23 48

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.17 



1 จ.ส.ท. เกียรติพงศ์ ปรำรมภ์ มทบ.38[24 68

2 จ.ส.ท. เทวัญ เช่ือมชิต มทบ.38[24 62

3 จ.ส.ท. ชัยวิชิต ศรีค ำ มทบ.38[24 62

4 จ.ส.อ. พิชญหิรัณ กุลโล มทบ.38[24 61

5 จ.ส.อ. เกษม กุณำ มทบ.38[24 60

6 จ.ส.อ. สนธยำ มำลำค ำ มทบ.38[24 48

7 จ.ส.อ. วัฒนชัย สองศรียนต์ มทบ.38[24 62

8 จ.ส.อ. สถำพร แสงแจ่ม มทบ.38[24 51

9 จ.ส.อ. อเนก วันจ๋ิว มทบ.35[24 43

10 จ.ส.อ. มนตรี บุญยะรด มทบ.38[24 32

11 จ.ส.อ. พิทักษ์ชัย วิเศษ มทบ.35[24 57

12 จ.ส.อ. นพพร ทองกลม มทบ.35[24 54

13 จ.ส.อ. บุญหนำ ศิริวิมำตย์ มทบ.35[24 55

18/09/2561

1 จ.ส.อ. รัฐธนพัฒน์ พุทธนบุตรวงศ์ ทภ.3[25 52

2 จ.ส.อ. นันทวุฒิ ภำพต๊ิบ ทภ.3[25 40

3 จ.ส.อ. กิตติรำช ขันติเจริญ ทภ.3[25 35

4 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ พุ่มทอง พล.ร.7[25 54

5 จ.ส.อ. เอกลักษณ์ ภิญโญจิตร์ พล.ร.7[25 50

6 จ.ส.อ. วิชัย ต๊ิบปินวงค์ มทบ.38[25 52

1 จ.ส.ท. สรำวุธ พูลคล้ำย ทภ.3[26 66

2 จ.ส.อ. แวว กองเกิน ทภ.3[26 49

3 จ.ส.อ. บรรยง รอดประเสริฐ ทภ.3[26 33

4 จ.ส.อ. จักรกฤช กิจทะ ทภ.3[26 35

5 จ.ส.อ. พัศกันฑ์ อริยะม่ัง ทภ.3[26 54

6 จ.ส.อ. ธีรพงศ์ ศรีทุน ทภ.3[26 34

7 จ.ส.อ. ภัทรำวุธ ปทุมวัน ทภ.3[26 47

8 จ.ส.อ. นภดล กมุทำ ทภ.3[26 36



1 จ.ส.อ. ธนนท์ นิลนวน พล.ร.15[27 56

19/09/2561

1 จ.ส.อ. วิสุทธ์ิ ชมงำนดี มทบ.33[29 45

2 จ.ส.ท. อำพิชญำ ช่วยชูหนู มทบ.44[29 36

3 จ.ส.อ. วินัย คงรัตน์ มทบ.310(2)[29 64

4 จ.ส.อ. ดนุพล บัวนวล มทบ.310(2)[29 45

1 จ.ส.อ. วีรชำติ ศิริสอ มทบ.310(1)[30 44

2 จ.ส.อ. ธำนัท วรำกรเจริญ มทบ.310(1)[30 48

3 จ.ส.อ. สิทธิชัย แก้วโกมุท มทบ.310(1)[30 46

4 จ.ส.อ. กนก กัลยำณมิตร มทบ.310(1)[30 42

5 จ.ส.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ ประกอบกำร มทบ.310(1)[30 57

6 จ.ส.อ. เอกรัฐ สำยอรุณ มทบ.310(1)[30 46

7 จ.ส.อ. ฐำปกรณ์ กันพร้อม มทบ.310(1)[30 54

8 จ.ส.อ. ชนม์สวัสด์ิ จิตรพรหมำ มทบ.310(1)[30 42

9 จ.ส.อ. นริศ แสงเสือ มทบ.310(1)[30 55

10 จ.ส.ท. ทรงพล พ่ึงแพง มทบ.44[30 54

11 จ.ส.อ. พันธ์ศักด์ิ บุญธรรม มทบ.44[30 44

12 จ.ส.อ. จีรเดช วิชำคุณ มทบ.44[30 52

13 จ.ส.อ. เกรียงไกร แสงเย็น มทบ.310(1)[30 55

14 จ.ส.อ. สุรกิจ ผลคิด มทบ.44[30 37

15 จ.ส.อ. อรรถพล คล่ีบ ำรุง มทบ.44[30 53

16 จ.ส.อ. ชยพัทธ์ พันละกำ มทบ.18[30 44

17 จ.ส.อ. ศรีวิชัย แก้วประดับ มทบ.18[30 48

18 จ.ส.อ. ณัฐพล บุญทับ มทบ.37[30 46

19 จ.ส.อ. อรรถพล ไชยสูง พล.ร.7[30 40

20 จ.ส.อ.หญิง แสงรวี รูปะวิเชตร์ มทบ.37[30 58

21 จ.ส.อ. ชินรัตน์ คงสุวรรณ์ มทบ.18[30 37

22 จ.ส.อ. สืบตระกูล หอมจันทร์ มทบ.44[30 51



23 ส.ท. มณีรัตน์ ชูแดง มทบ.45[30 33

24 จ.ส.อ. ครรชิต สุวรรณหงส์ พล.ร.7[30 25

25 จ.ส.อ. พิทักษ์ กรุงริรันดร์ พล.ร.7[30 41

1 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ ถ่ินศรี มทบ.35[31 53

2 จ.ส.อ. วันชัย นำธิกำ มทบ.35[31 53

3 จ.ส.อ. พรชัย ขันแก้ว มทบ.35[31 55

4 จ.ส.อ. สมพร กึกก้อง มทบ.35[31 47

5 จ.ส.อ. วัชรพล จันทรำ มทบ.38[23 56

20/09/2561

1 จ.ส.อ. ไพรัช เกตุแก้ว บชร.4[33 32

2 จ.ส.ท. อดิกันต์ วงศ์ไทย พล.พัฒนำ 4[33 43

3 จ.ส.อ. พรชัย อัตตะ พล.พัฒนำ 4[33 55

1 จ.ส.ท. ณรงค์ฤทธ์ิ ปัทมโรจน์ มทบ.45[34 50

2 จ.ส.ท. ฐำปกรณ์ ปัตเมฆ มทบ.45[34 45

3 จ.ส.ท. อนุวัฒน์ เมืองแดง มทบ.45[34 56

4 จ.ส.อ. ธำรำ บุญโญ มทบ.45[34 37

5 จ.ส.ท. ช ำนำญ เผ่ำคนชม มทบ.45[34 40

6 จ.ส.ท. กัมปนำท หนูแป้น มทบ.45[34 54

7 จ.ส.ท. ธนันท์ ไชยทอง มทบ.45[34 47

8 จ.ส.อ. วัชระ ช้ำงนรินทร์ มทบ.45[34 50

9 จ.ส.ท. กฤษฎำ ยอดดนตรี มทบ.45[34 42

10 จ.ส.อ. ยงยุทธ พูลเสน มทบ.45[34 57

11 จ.ส.อ. วิษณุพงษ์ เพชรผ่อง มทบ.45[34 50

12 จ.ส.ท. อรรถพล หีตพัฒน์ มทบ.45[34 52

13 จ.ส.อ. เทียบ แสนแก้ว มทบ.45[34 52

14 จ.ส.อ. นิธิกร ศรีพรม พล.พัฒนำ 4[34 56

15 จ.ส.ท. อนุชำ รักวงศ์ไทย มทบ.45[34 66



1 จ.ส.อ. ศักด์ิชัย ชุมนวล พล.พัฒนำ 4[35 38

21/09/2561

1 จ.ส.อ. วรุฒ โพธิวงศ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [37 68

0.795755968

99.20424403

รวมผู้เข้ำสอบ จ ำนวน 377 นำย 

ผ่ำน 3 นำย ร้อยละ 0.80

ไม่ผ่ำน 374 นำย ร้อยละ 99.20

ไม่กดบันทึก 


