
วันท่ี ล ำดับ ช่ือ นำมสกุล ศูนย์สอบ (รอบท่ี) คะแนน

ท ำกำรทดสอบ 100
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1 ส.อ. สัญชัย ขันธลักษณ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [1 54

2 ส.อ. พิชญ์สินี สุนิมิตพงศ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [1 45

3 ส.ท. นิธิวิทย์ ศรีประดิษฐ์ รร.สบ.สบ.ทบ. [1 46

4 ส.อ. กมลวรรณ ประดับแก้ว รร.สบ.สบ.ทบ. [1 50

5 ส.ท. อนันต์ ไผ่ล้อม รร.สบ.สบ.ทบ. [1 53

6 ส.อ. พริมำ โสภะ รร.สบ.สบ.ทบ. [1 45

7 ส.อ. นพพล รักอักษร รร.สบ.สบ.ทบ. [1 42

8 ส.ท. ยุทธนำ มำลัยแก้ว ศซบ.ทบ.[41 50

9 ส.ท. ศิวดล หงษ์ทอง ศซบ.ทบ.[1 48

10 ส.ท. เอกลักษณ์ พลบ ำรุง ศซบ.ทบ.[1 61

11 ส.ท. ชุมพล พำนพระ ศซบ.ทบ.[1 41

12 ส.ท. ทรงพล ศรีวรรณโต ศซบ.ทบ.[1 47

13 จ.ส.อ. ฮำวำ อมรเวช รร.สบ.สบ.ทบ. [1 31

14 ส.ท. ศิริวรรณ นนท์ศิริ ศซบ.ทบ.[1 56

15 ส.ท. นันทิกำ คุณำนันทพงศ์ ศซบ.ทบ.[1 43

16 ส.ท. สกำวเดือน พลับศิริ ศซบ.ทบ.[1 49

17 ส.ท. วรำรัตน์ อ่อนแก้ว ศซบ.ทบ.[1 52

18 ส.ท. วัชรำ สุวรรณประเสริฐ ศซบ.ทบ.[1 48

19 ส.อ. วสันต์ กัสปะ ศซบ.ทบ.[1 45

20 ส.ท. ปวรวรรณ ดีมำก ศซบ.ทบ.[1 42

21 ส.ท. อักษรำ มณีงำม ศซบ.ทบ.[1 52

22 ส.ท. ปำรีนำรถ เจริญสุข ศซบ.ทบ.[1 51

23 ส.ท. เจริญทรัพย์ อ ำไพกุล ศซบ.ทบ.[1 45

24 ส.ท. จิตรำ โตโส ศซบ.ทบ.[1 48
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หลักสูตรนำยสิบช้ันต้น (เหล่ำ สบ.)



25 ส.ท. นภสร อินทฤทธ์ิ ศซบ.ทบ.[1 38

26 ส.อ. กนกรัตน์ สุโพธ์ิ ศซบ.ทบ.[1 42

27 ส.ท. พิมพ์ชญำ เจตน์จิโรจน์ ศซบ.ทบ.[1 39

28 ส.ท. สุภชัญญำ คงย่ิง ศซบ.ทบ.[1 46

1 ส.ท. วุฒิภัทร สุขแสง รร.สบ.สบ.ทบ. [2 42

2 ส.อ. เพรียวพันธ์ พลัดภัยพำล ศซบ.ทบ.[2 44

3 ส.ท. วิทยำพงศ์ แก้วเพ็ง ศซบ.ทบ.[2 51

4 ส.ท. พลเดช มำเจริญ ศซบ.ทบ.[2 51

5 ส.อ. จักรประเสริฐ ถวิลค ำ ศซบ.ทบ.[2 42

6 ส.ท. วิยะดำ ศิริวรรณยำ ศซบ.ทบ.[2 51

7 ส.ท. วรรณำ คล่องเชิงสำร ศซบ.ทบ.[2 47

8 ส.ท. ปวีณำ เพ็งใย ศซบ.ทบ.[2 41

9 ส.ท. ศิลป์ชัย วงษ์สุด ศซบ.ทบ.[2 43

10 ส.ท. ขวัญฤทัย ไชยสำลี ศซบ.ทบ.[2 39

11 ส.ท. ธมลพรรณ จันทร์น่ิม ศซบ.ทบ.[2 40

12 ส.ท. กุสุมำ พลแสน ศซบ.ทบ.[2 51

13 ส.ท. สิริภรณ์ มณีฉำย ศซบ.ทบ.[2 56

14 ส.อ. สมคิด สุขภูมิ ศซบ.ทบ.[2 42

15 ส.ท. สุรสิทธ์ิ ศุภกมลวัฒน์ ศซบ.ทบ.[2 69

16 ส.ท. จเด็จ โตเอ่ียม ศซบ.ทบ.[2 37

17 ส.อ. สุภชำติ เจิมจะบก ศซบ.ทบ.[2 48

18 ส.ท. ฐำปนพงศ์ นวลจันทร์ ศซบ.ทบ.[2 51

19 ส.ท. รัชชำนนท์ แก่นโกมล ศซบ.ทบ.[2 40

20 ส.ท. อนุชิต พำนทอง ศซบ.ทบ.[2 47

21 ส.ท. ศรีสุนันท์ พงษ์หิรัญญ์ ศซบ.ทบ.[2 49

22 ส.ท. วรวิช พินชนะ ศซบ.ทบ.[2 32

23 ส.ท. อนุวัฒน์ พวงทอง ศซบ.ทบ.[2 48

24 ส.ท. อัฑฒ์สนันตน์ พังยำง ศซบ.ทบ.[2 43



25 ส.ท. สุกัญญำ ธนะพัฒน์ ศซบ.ทบ.[2 35

26 ส.อ. จักรกฤษณ์ ชูรำศรี ศซบ.ทบ.[2 37

27 ส.ท. นิวัตต์ ทองบุญมี ศซบ.ทบ.[2 43

28 ส.ท. ภำนุวัฒน์ เพ็ชรกุล ศซบ.ทบ.[2 40

29 ส.อ. สิทธิชัย แย้มเพชร ศร.[2 44

30 ส.อ. ลักขณำ สงวนทรัพย์ ศซบ.ทบ.[2 52

31 ส.ท. อนุชำ ลีเจริญ ศร.[2 67

32 ส.ท. ธิวำรี บวบเมือง ศร.[2 37

33 ส.อ. นิตินันท์ คงแดง ศซบ.ทบ.[2 44

34 ส.อ. ณัฐวุฒิ อ่อนช้อย ศซบ.ทบ.[2 52

35 ส.ท. ชยำนันท์ ศรอำกำศ ศซบ.ทบ.[1 45

36 ส.ท. ทัศนีย์ บุญกล้ำ ศซบ.ทบ.[1 29

37 ส.อ.หญิง กนกขวัญ บัวนวล ศป.[2 54

38 ส.อ. ทศพล สุขสมบท ศซบ.ทบ.[1 44

39 ส.ท. เทพมงคล ภูครองจิตร ศซบ.ทบ.[2 47

1 ส.ท. ธนวรรธน์ เอ่ียมทรัพย์ ศซบ.ทบ.[3 44

2 ส.ท. ณัฐพล จันทพันธ์ ศซบ.ทบ.[3 40

3 ส.อ. สุมนมำลย์ อุ่นจิตต์ ศซบ.ทบ.[3 43

4 ส.ท. วรรณิศำ ทำแป้ง ศซบ.ทบ.[3 44

5 ส.ท. ปัทมำ กิตติเสนำชัย ศซบ.ทบ.[3 50

6 ส.ท. รำตรี คุ้มทรัพย์ ศซบ.ทบ.[3 43

7 ส.ท. อริสำ ปุณขันธ์ุ ศซบ.ทบ.[3 43

8 ส.ท. ศุภณัฐ เกตุแก้ว ศซบ.ทบ.[3 44

9 ส.ท. พีรำวัฒน์ วิวัฒนกิจ ศซบ.ทบ.[3 48

10 ส.ท. ภำนุเดช ศรีรินพงษ์ ศซบ.ทบ.[3 44

11 ส.ท. ปูนไท ประเคนแสง ศซบ.ทบ.[3 44

12 ส.ท. ธนบดี อินทเศียร ศซบ.ทบ.[3 46

13 ส.ท. ญำณภัทร โพธิแสน ศซบ.ทบ.[3 53



14 ส.อ. นิพนธ์ โพธำรินทร์ ศซบ.ทบ.[3 47

15 ส.ท. อนุกูล แจ่มจิรำรักษ์ ศซบ.ทบ.[3 40

16 ส.ท. พรจันทร์ สิงห์ทองอินทร์ ศซบ.ทบ.[3 56

17 ส.ท. วรชำติ หล้ำแก่น ศซบ.ทบ.[3 51

18 ส.ท. ณัฐสิทธ์ิ ด้วงไพร ศซบ.ทบ.[3 63

19 ส.ท. ชำลินี สุรสรยุทธ ศซบ.ทบ.[3 47

20 ส.ท. ภำณุเดช ลำวงศ์ ศซบ.ทบ.[3 51

21 ส.ท. สุธำภำ เจิมจะบก ศซบ.ทบ.[3 45

22 ส.อ. ลำวัลย์ เชิดชูไชย ศซบ.ทบ.[3 54

23 ส.ท. กันตณัฐ อินทร์ศรี ศซบ.ทบ.[3 40

24 ส.ท. นันทรี แก้วค ำ ศซบ.ทบ.[3 47

25 ส.ท. ชลธิชำ ค ำบำง ศซบ.ทบ.[3 51

26 ส.ท. ประดับดำว เอ็นดู ศซบ.ทบ.[3 41

27 ส.ท. ปฐมพล ม่ันคง ศซบ.ทบ.[3 46

28 ส.ท. ปรีชำ บุญญำ ศซบ.ทบ.[3 40

29 ส.ท. สันติสุข ทรัพยำสำร ศซบ.ทบ.[3 44

30 ส.ท. ธัชวินทร์ พ่ึงแสง ศซบ.ทบ.[3 62

31 ส.ท. ชรินทร์ ภูกองนำค ศซบ.ทบ.[3 42

32 ส.ท. วิจิตร มิตตัสสำ ศซบ.ทบ.[2 45

1 ส.ท. ปรัชญำ รัตนบุรี ศซบ.ทบ.[4 72

2 ส.ท. รดำนุช สุวรรณวงศ์ ศซบ.ทบ.[4 71

3 ส.อ. อภิวัฒน์ เพ็ชรจิตร์ ศซบ.ทบ.[4 52

4 ส.ท. ยศวัศ แสงสุวรรณ ศซบ.ทบ.[4 40

5 ส.อ. อรวีร์ เถียรถำวร ศซบ.ทบ.[4 57

6 ส.ท. ชำนนท์ จักรเพ็ชร ศซบ.ทบ.[3 37

7 ส.ท. สำยฝน สุขทองหลำง ศซบ.ทบ.[4 52

8 ส.ท. ส่งเสริม แก้วศรีสุข ศซบ.ทบ.[1 53

9 ส.ท. พงศธร พิบูลย์ ศซบ.ทบ.[1 33



10 ส.ท. ปรำณี จินดำวงศ์ ศซบ.ทบ.[4 73

11 ส.ท. ศุภกิจ ก้องก ำธรธเนศ ศซบ.ทบ.[4 43

12 ส.ท. ชยุต ชูบัว ศซบ.ทบ.[4 55

13 ส.ท. รังสรรค์ คงคำรัตน์ ศซบ.ทบ.[4 34

14 ส.ท. มนตรี วรศรี ศซบ.ทบ.[4 35

15 ส.อ. สมโภช อ่อนศรี ศซบ.ทบ.[4 39

16 ส.ท. วิเชษฐ์ นำคบำศ ศซบ.ทบ.[4 59

17 ส.อ. รณรงค์ พิเศษฤทธ์ิ ศซบ.ทบ.[4 40

18 ส.ท. คณพศ ก้อนศรี ศซบ.ทบ.[4 50

19 ส.อ. พรพิณ สวัสด์ิ-ชูโต ศซบ.ทบ.[4 64

20 ส.อ. รำชำ จิตช่วย ศซบ.ทบ.[4 58

21 ส.ท. สมิตำ ทวีคูณ ศซบ.ทบ.[4 48

22 ส.ท. นิวัฒน์ คันที ศซบ.ทบ.[4 42

23 ส.ท. ภัทรำนุช ยอดบุรุษ ศซบ.ทบ.[4 50

24 ส.ท. ศิรินภำ สร้อยระย้ำ ศซบ.ทบ.[4 43

ผ่ำน 3 นำย ศูนย์สอบ ศซบ.ทบ.

11/9/2561

1 จ.ส.ท. ภรำดร ค ำสวัสด์ิ ศซบ.ทบ.[5 55

2 ส.ท. สิรีธร ธรรมสุวรรณ ยย.ทบ.[5 41

3 ส.ท. สิริชัย คุ้มครอง ศซบ.ทบ.[3 48

4 ส.อ. เดชำ สมอินเอก ศซบ.ทบ.[3 49

5 ส.อ.ยุทธนำ รุจิเลิศ ยศ.ทบ.[5 42

6 ส.ท. ณัฐรินีย์ วิมลสูตร์ ยย.ทบ.[5 39

7 ส.ท. กมลทิพย์ ย้ิมจันทร์ ยศ.ทบ.[5 51

8 ส.อ. เยำวเรศ เนตรวงษ์ ยศ.ทบ.[5 51

9 ส.ท. ชนิดำภำ ปิงเมือง ยศ.ทบ.[5 48

10 ส.อ. ศรัญชรัศม์ ชัญภัสร์สรำกุล ยศ.ทบ.[5 54

11 ส.อ. สุพัฒนำ วัฒนะ ยศ.ทบ.[5 49



12 ส.อ. บุญรักษำ ผิวละออง ยศ.ทบ.[5 58

13 ส.ท. พงศธร พรมสุวรรณ ยศ.ทบ.[5 56

14 ส.ท. วิลำสินี เดชดิษฐ์ ยศ.ทบ.[5 48

15 ส.อ. บุญพิทักษ์ แก้วกอง ยศ.ทบ.[5 53

1 ส.อ.หญิงศรัณย์รัฏ ประดิษฐ์ผล กช[6 46

1 ส.ท. เอกวิทย์ ศรเพชร ศซบ.ทบ.[4 47

12/9/2561

1 ส.อ. รัตนชัย ปัญญำพิสิฐพงศ์ มทบ.16[9 40

2 ส.อ. อนุชำ โกลิตะวงษ์ มทบ.16[9 48

3 ส.อ. ทวีวัฒน์ ประธำนรำษฎร์ มทบ.16[9 60

1 ส.อ. ภัคนำถ กิมพิทักษ์ มทบ.16[10 50

2 ส.อ. ณัฐวี ป่ันศิริ มทบ.16[10 57

3 ส.อ. สุภำภรณ์ นำควำรี นสศ.[10 47

4 ส.อ. ภัสสรำ พหลยุทธ นสศ.[10 46

5 ส.อ. สิริลักษณ์ ทับทิม นสศ.[10 60

6 ส.อ. พิสิษฐ์ ชูใจ รร.สบ.ทบ.[10 43

7 ส.อ. วิทวัฒน์ แพอยู่ รร.สบ.ทบ.[10 50

1 ส.อ. ขจรเดช หุนำรัตน์ มทบ.15[11 54

2 ส.ท. กฤษฎำ เทียนมี นสศ.[11 55

3 ส.อ. ธนำกร เทียวประสงค์ นสศ.[11 49

4 ส.อ.หญิง จุฑำมำศ ดอนยังไพร มทบ.17[11 69

5 ส.ท. อิทเจตน์ วิไลเกษม มทบ.17[11 55

6 ส.ท. กัมพล ร่ืนณรงค์ มทบ.17[11 49

7 ส.ท. ภควัฐ ทองมณี มทบ.17[11 56



8 ส.ท. สรำวุฒิ เสือแสง มทบ.17[11 41

9 ส.ท. ณัฐวัฒน์ โตเอ่ียม มทบ.17[11 47

10 ส.ท. ฉัตรชัย หิรัญจำรุพงษ์ มทบ.17[11 36

11 ส.อ. ณัฐวุฒิ กลัมพสุต มทบ.210[11 54

1 ส.ท. พัทธ์ธีรำพร ทองดำ มทบ.26[12 64

2 ส.ท. เพรียวพันธ์ุ สมรูป มทบ.26[12 53

3 ส.ท. นิภำวรรณ เปตะโก มทบ.26[12 68

4 ส.ท. เอกรินทร์ บัวงำม มทบ.26[12 49

5 ส.อ. ธีรวุธ ช ำนำญทำง มทบ.26[12 44

13/09/2561

1 ส.อ. สมฤทัย สังฆะโยธิน มทบ.14[13 47

2 ส.อ. ประพันธ์ อินทรฤทธ์ิ มทบ.14[13 42

3 ส.อ. ทศพร ดวนขันธ์ มทบ.14[13 43

4 ส.อ. บรรลือ พรสมมนต์ มทบ.14[13 49

5 ส.ท. ธรรมโชค ชีพอุดม มทบ.14[13 56

6 ส.อ. ธนิษฐ์ มำคล้ำย มทบ.14[13 48

7 ส.อ. เสถียร อ่ึงฮวบ มทบ.18[13 50

8 ส.อ. พิทักษ์ ทองเย้ำ มทบ.28[13 62

9 ส.ท. ชยพล ธีระสำนต์ มทบ.28[13 65

10 ส.อ. เหมวัต สุขทอง มทบ.18[13 46

11 จ.ส.อ. เอกศักด์ิ ใจธรรม มทบ.14[13 49

12 ส.อ. จีรวัฒน์ น้อยหลง มทบ.18[13 49

13 ส.ท. สุดำรัตน์ รัตนพิทักษ์ ศซบ.ทบ.[4 63

14 จ.ส.อ. นันทวุฒิ มีกำรุณ มทบ.14[13 52

1 ส.ท. ภำนุพงษ์ พละสินธ์ุ มทบ.27[14 44

2 ส.ท. อัมไพวัลย์ อธิมัง มทบ.27[14 46



3 ส.อ. ขจรศักด์ิ อัคเสริญ มทบ.27[14 43

4 ส.อ. รัญชิดำ กุลทิกวด มทบ.27[14 47

5 ส.อ. รัชนิดำ ชูชุมพล มทบ.27[14 55

6 ส.อ. ชวัลวิทย์ ศรีโพธ์ิวัง มทบ.27[14 57

1 ส.อ. ธันวำ ต่ำงสันเทียะ บชร.2[15 47

2 ส.ท. อนุวัฒน์ พลจันทึก บชร.2[15 50

3 ส.อ. ชยพล ใจพินิจ บชร.2[15 60

4 ส.ท. อธิศักด์ิ สังสนำ บชร.2[15 44

5 ส.ท. พีรพล คุณประเสริฐ บชร.2[15 35

6 ส.อ. วัทธิกร ห่วงจริง บชร.2[15 50

7 ส.ท. โรจนศักด์ิ จันทร์อบ บชร.2[15 48

8 ส.อ. นพรัตน์ บุญทิม บชร.2[15 39

9 ส.อ. สมปอง ลอยหำ บชร.2[15 42

10 ส.อ. ฉัตรมงคล บุญชุมวงศ์ บชร.2[15 35

11 ส.อ. ปริศนำ ง้ิวกลำง ทภ.2[15 50

12 ส.อ. โยธิน พงษ์สุวรรณ ทภ.2[15 47

13 ส.อ. ล ำพู ลีศรี ทภ.2[15 46

14 ส.อ. โสมสุภำงค์ สุวรรณทำ ทภ.2[15 49

15 ส.อ. ชำญยุทธ บุญฮวด ทภ.2[15 47

14/09/2561

1 ส.อ. วุฒิพงษ์ ฤทธ์ิมำก รร.จปร.[17 47

2 ส.อ. วิทวัช แก้วจินดำ รร.จปร.[17 51

3 ส.อ. วุฒิพงษ์ ปำจันทร์ รร.จปร.[17 38

4 ส.ท. ดิษฐรัตน์ นำคเสวีวงศ์ รร.จปร.[17 57

5 ส.ท. ณัฐเรศ เดชำคณีย์ มทบ.23[17 55

6 ส.อ. สุวัฒน์ กำรโชค รร.จปร.[17 53

7 ส.อ. ธ ำมรงค์ ยำงพฤกษ์ รร.จปร.[17 53



8 ส.อ. พุฒิพงศ์ คล้ำยแท้ มทบ.23[17 62

9 ส.อ. ภรัญยู วิลำชัย มทบ.23[17 49

10 ส.ท. สุภัทจรีย์ มุขพรหม มทบ.23[17 51

11 ส.ท. นุจรินทร์ คะวิสูนย์ มทบ.24[17 49

12 ส.ท. วัชรำกรณ์ แสนสม มทบ.24[17 51

13 ส.ท. เดือนฉำย จิตตะบุตร มทบ.24[17 74

14 ส.ท. ชนิดำ ชิณวงศ์ มทบ.24[17 55

15 ส.อ. สุขถนอม อุดหนองเลำ มทบ.23[17 39

16 ส.ท. ฐำปนพงศ์ วรรณกุล มทบ.24[17 45

17 ส.ท. จุฑำมำศ เจริญเขต มทบ.24[17 60

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.24

1 ส.ท. อนุวิทย์ จิตปัญญำ มทบ.22[18 39

2 ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ ไชยเสริฐ มทบ.22[18 59

3 ส.อ. ธันยำภัทร์ ชนินทร์วลัย มทบ.22[18 45

4 ส.อ. ธวัชชัย ทองจันทร์ มทบ.22[18 55

5 ส.อ. ภูรินีภักค์ นิธิสินพุฒิชัย มทบ.22[18 61

6 จ.ส.อ. จ ำนงค์ เนินใหม่ รร.จปร.[18 46

7 ส.ท. สุภรัตน์ สุธรรม มทบ.22[18 44

8 ส.อ. ปิยพัฒน์ แสงสีดำ มทบ.22[18 37

9 ส.อ. วุธิชัย ส่ือสวน มทบ.22[18 55

1 ส.อ. วิษกรณ์ มำนะดี ทภ.2[20 37

2 ส.ท. เฉลิมชัย ทองสวำท มทบ.24[20 43

3 ส.อ. สุประวัติ ถนอมชำติ มทบ.22[20 62

4 ส.อ. ประจวบ สำวิสิทธ์ิ มทบ.22[20 57



17/09/2561

1 ส.อ. นพดล ชุบชูวงศ์ มทบ.33[21 56

2 ส.อ. วีรภัทร ธนำภำทิวัตถ์ มทบ.33[21 44

3 ส.ท. คชพงษ์ คุ้มข ำ มทบ.33[21 57

4 ส.อ. สมบูรณ์ กองสะดี มทบ.33[21 53

5 ส.อ. สรำยุทธ บุญมี มทบ.33[21 59

6 ส.ท. เผ่ำเกียรติ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ มทบ.33[21 36

7 ส.ท. กันต์วิสุทธ์ิ ทิสำระ มทบ.33[21 43

8 ส.ท. นรำกร นัยสุนทร มทบ.33[21 48

1 ส.ท. วีรวิชญ์ โสภำกุล พล.พัฒนำ 2[22 50

2 ส.ท. ศิริศักด์ิ อำษำกิจ พล.พัฒนำ 2[22 40

3 ส.ท. เทอดเกียรติ แก้วพรม พล.พัฒนำ 2[22 26

4 ส.ท. อนุชำ ฟอนโคกสูง พล.พัฒนำ 2[22 41

5 ส.ท. จำรุวัฒน์ กวนเมืองใต้ พล.พัฒนำ 2[22 54

6 ส.ท. จักรกฤษณ์ บุญร่วม พล.พัฒนำ 2[22 44

7 ส.ท. วรรณรงค์ เสำว์ทอง พล.พัฒนำ 2[22 39

8 ส.ท. สิรวุฒ สมทอง พล.พัฒนำ 2[22 44

1 ส.ท. ชรินทร์นิภำ กันทะ มทบ.38[23 53

2 ส.ท. ยุภำพรรณ พรหมฝำย มทบ.38[23 47

3 ส.อ. นครินทร์ ประทุม มทบ.17[23 47

4 ส.อ. ณัฐพงษ์ เหมกุล มทบ.17[23 43

5 ส.อ. กนกศักด์ิ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ มทบ.17[23 75

6 จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ แก้ววงศ์วำร มทบ.35[23 -

7 จ.ส.อ. ธนภำคย์ คตด้วง มทบ.35[23 -

8 จ.ส.อ. บุญเสริม พัดเทพ มทบ.35[23 63

9 ส.อ. ไตรภูมิ ครำมวิชิต มทบ.35[23 39

10 ส.ท. ธนพล ศรีประชุม มทบ.35[23 35



11 ส.อ. จตุรงค์ บ่อค ำ มทบ.35[23 37

12 ส.ท. ธนกฤต จันทร์ยวง มทบ.35[23 32

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.17

1 ส.อ. สรำยุทธ ทองพ่วง มทบ.38[24 57

2 ส.ท. สุเมธ ศรีวิชัยอินทร์ มทบ.38[24 71

3 ส.ท. กฤตกร เพชรสุข มทบ.38[24 58

4 ส.อ. ยุทธนำ ทองพ่วง มทบ.38[24 47

5 ส.ท. ภำนุส์ เจริญศิริ มทบ.38[24 69

6 ส.อ. ภำนุมำส ประคุณคงชัย มทบ.35[24 52

7 ส.อ. อรรณพ นิยมจันทร์ มทบ.35[24 56

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.38

18/09/2561

1 ส.อ. สุรสีห์ สุพัฒน์ มทบ.31[25 45

2 ส.ท.หญิง อัคริยำ พรัมเมลินน์ มทบ.31[25 51

3 ส.ท.หญิง จันทร์ทิพย์ บุญช่วย มทบ.31[25 53

4 ส.อ. ศรัณย์ อินต๊ะวิน พล.ร.7[25 52

5 ส.อ. สมประสงค์ น่วมมี ทภ.3[25 49

6 ส.ท. สยำมรัฐ เงินแจ้ง ทภ.3[25 45

7 ส.ท. พรพรรณ ต๊ะหล้ำ ทภ.3[25 48

8 ส.ท. วิจิตรำ กอวิเศษ ทภ.3[25 39

9 ส.ท. สุดำรัตน์ บุญด้วง ทภ.3[25 45

10 ส.ท. นิติ ประกำยแก้ว ทภ.3[25 52

11 ส.ท. ภัทรวดี ม่ันคงยศ ทภ.3[25 48

12 ส.ท. รัฐวรรธน์ สุวรรณชำติ ทภ.3[25 44

13 ส.อ. ธนัตถ์สิษฐ์ แกล้วกสิกิจ ทภ.3[25 55

14 ส.อ. ศักด์ิพล อ่วมอ่ ำ ทภ.3[25 31

15 ส.ท. กฤษฎำพล กิตติโรจนสกุล ทภ.3[25 47



16 ส.อ. ภำนำดำ เนตรคง ทภ.3[25 47

17 ส.อ. ศรีพงษ์ คล้ำยเนียม ทภ.3[25 47

18 ส.อ. อดิศักด์ิ อัมพร ทภ.3[25 46

19 ส.อ. คุณำนนท์ มำกร ทภ.3[25 67

20 ส.อ. ภิรมย์ เขียวพุต ทภ.3[25 49

21 ส.อ. ธีรพงษ์ เข่ือนจักร์ มทบ.38[25 42

22 ส.ท. วรวุฒิ ศิริมงคล ทภ.3[25 45

23 ส.ท. ปฏิภำณ ม่ันแดง ทภ.3[25 43

24 ส.อ. อัครณัฏฐ์ สว่ำงสุวรรณภัช มทบ.32[25 57

25 ส.อ. อนัตต์ แสงทอง มทบ.32[25 41

26 ส.อ.หญิง ดลญำ ณ นคร มทบ.32[25 54

1 ส.ท. อิสระ ไกรศรีสุกใส พล.ร.7[26 60

2 ส.ท. ชัยชนะ ชมเชย พล.ร.7[26 67

1 ส.ท. วรำวุฒิ สำมหงษ์ พล.ร.15[27 44

2 ส.อ. ปวัฒวงค์ ยำมำ พล.ร.15[27 42

3 ส.อ. สุธรรม ไชยจิตต์ พล.ร.15[27 66

1 ส.ท. ณัทณพงศ์ สุกใส พล.ร.7[28 44

19/09/2561

1 ส.ท. เกศมณี บุญขวัญ มทบ.45[29 49

2 ส.อ. อิทธิพล อนันต์ มทบ.45[29 38

3 ส.อ. เกรียงไกร เพชรผ่อง มทบ.45[29 39

4 ส.อ. อันธิกำ มงคล มทบ.46[29 51

5 ส.อ. ครีมใจ รักนุ้ย มทบ.46[29 41

6 ส.อ. ดนุพงศ์ สุวรรณจันทร์ มทบ.310(1)[29 32

7 ส.ท. ทัดษพร ประสงค์ตระกูล มทบ.310(1)[29 44



8 ส.อ. อนุชำ นุ่มตูม มทบ.310(1)[29 50

9 ส.ท. ชำญณัฏฐพล พงษ์พรต มทบ.310(1)[29 40

10 ส.อ. ศิริชัย แสงทอง มทบ.310(1)[29 56

11 ส.ท. วรวิช พิมเสน มทบ.310(1)[29 54

12 ส.อ. ชัยวัฒน์ อ่ินแก้ว มทบ.310(1)[29 47

13 ส.ท. ทิวำพร ธีระรำษฎร์ มทบ.310(1)[29 51

14 ส.อ. สุทัศน์ ฆ้อนทอง มทบ.310(1)[29 39

15 ส.อ. วีระชัย ปรีชำ มทบ.310(1)[29 58

16 ส.อ. พงศ์ศักด์ิ วัชรพุทธ มทบ.310(1)[29 39

17 ส.ท. กฤชดำ สุยะปัน มทบ.310(1)[29 45

18 ส.ท. ยุวัลล์ฎำ คูหำมุข บชร.4[29 42

19 ส.อ. เครือทิพย์ ทองอยู่ บชร.4[29 45

20 ส.ท. กริชศิลำ แก้วประดิษฐ์ บชร.4[29 42

21 ส.ท. นิรมล บุญเตโช บชร.4[29 49

22 ส.อ. สุทธิรักษ์ ทองประดับ บชร.4[29 43

23 ส.อ. เกษร อินทนน บชร.4[29 66

24 ส.ท. สิริพงษ์ ตันเจริญ บชร.4[29 50

25 ส.อ. กลยุทธ นุ่นจุ้ย บชร.4[29 65

26 ส.ท. จิรศักด์ิ เส้งมี บชร.4[29 54

27 ส.ท. สสิพงษ์ คงผล บชร.4[29 38

28 ส.อ. สมพงษ์ โสพิศ บชร.4[29 32

29 ส.อ. ทัศนัย อำษำช ำนำญ บชร.4[29 43

30 ส.อ. เกรียงไกร จิตวิจำรณ์ มทบ.36[29 52

1 ส.ท. ศุภธร อุปละ มทบ.37[30 49

2 ส.อ. ขวัญชัย ธุวะค ำ มทบ.37[30 57

3 ส.อ. สมโภชน์ สีด ำอ่อน มทบ.44[30 43

4 ส.อ. จักรพงศ์ สุขแก้ว มทบ.44[30 44

5 ส.อ. ชูศักด์ิ ช่วยเต็ม มทบ.44[30 57



6 ส.อ. รักษกิตต์ ลังกำเป้ีย มทบ.37[30 51

7 ส.ท. ณัฐพล จันเลน มทบ.37[30 48

8 ส.อ. ณัฏฐกิตต์ิ ศิริวรรณ์ มทบ.44[30 45

9 ส.อ. ชัยวัฒน์ พุทธิยำวัฒน์ มทบ.18[30 69

10 ส.อ. สรรเสริญ ไชยำ มทบ.37[30 59

11 ส.ท. จิรวัฒน บุญเลิศ มทบ.18[30 46

12 ส.ท. วีระชำติ แสงหว้ำ มทบ.44[30 39

13 ส.อ. นภัสถ์ ปัญญำธิ มทบ.37[30 46

14 ส.อ. เชษฐำ แพทยำรักษ์ มทบ.18[30 63

15 ส.ท. ศรำวุธ ปิยะจันทร์ มทบ.37[30 56

16 ส.อ. นันทนำ นันตำแสง มทบ.37[30 54

17 ส.ท. ปริยำกร วังยำว มทบ.37[30 71

18 ส.ท. อนุสรณ์ ศรัทธำสุข มทบ.45[30 43

19 ส.ท. ว่องวิช กุลวงษ์มำณะโส มทบ.45[30 46

20 ส.อ. อัญชลี เรืองโรจน์ มทบ.45[30 55

21 ส.ท. สำโรจน์ อินทพัฒน์ มทบ.45[30 49

22 ส.อ. พิศำล เลำหะกุลไพศำล มทบ.45[30 55

23 ส.อ. สำลิตำ เอียดดี มทบ.46[30 39

24 ส.อ. ทศพล ธรรมจินดำ มทบ.45[30 52

25 ส.อ. พิทักพงค์ ศรีสุขใส มทบ.45[30 47

ผ่ำน 1 นำย ศูนย์สอบ มทบ.37

1 ส.ท. มนัส พิเครำะห์ มทบ.35[31 59

2 ส.อ. กฤษณะ ดอนเช้ำ มทบ.35[31 49

3 ส.อ. สำทิส จิตตประพันธ์ มทบ.35[31 53

1 ส.ท. ธีระศักด์ิ ทองจันทร์ มทบ.45[29 55

20/09/2561



1 ส.อ. สันติ ศรีสัตบรรณ์ กรม สน. พล.ร.15[33 54

2 ส.อ. พันธ์ศักด์ิ คีรีนำรถ มทบ.41[33 52

3 ส.อ. หญิง นิตยำ เนียมรัตน์ มทบ.41[33 61

4 ส.อ.หญิง ศศิภรณ์ แสงพุ่ม มทบ.41[33 60

5 ส.อ. พรศักด์ิ สวัสดีมำก พล.พัฒนำ 4[33 53

6 ส.อ. ประสพโชค ขนอม พล.พัฒนำ 4[33 56

7 ส.ท. พิทักษ์ พ่ึงประเสริฐ พล.พัฒนำ 4[33 38

8 ส.ท. จตุรงค์ คงแก้ว พล.พัฒนำ 4[33 38

9 ส.ท. อนุสรณ์ กุมภกำญจน์ พล.พัฒนำ 4[33 45

1 ส.อ. ชำนนท์ ซุ่นเล่ียง พล.พัฒนำ 4[34 50

2 ส.อ. กฤษฎำ ทองตรำชู พล.พัฒนำ 4[34 47

3 ส.อ. กิตติคุณ สวนนุช พล.พัฒนำ 4[34 34

4 ส.อ. เลอเกียรติ คงสวี พล.พัฒนำ 4[34 51

1 ส.อ. สมเกียรติ สำแม พล.พัฒนำ 4[35 42

1.88679245

98.1132075

รวมผู้เข้ำสอบ จ ำนวน 371 นำย 

ผ่ำน 7 นำย ร้อยละ 1.89

ไม่ผ่ำน 364 นำย ร้อยละ 98.11

ไม่กดบันทึก 2 นำย


