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๑ ร.ท.สุวิทย์  โรจนนิติ ๗๐ ผ่าน  
๒ ร.ต.ไชยพร  วันรักชาติ  ๗๒ ผ่าน  

๓ ร.ต.เมทิน  คลังภักดี ๗๕ ผ่าน  

๔ พ.อ.อ.พงษกร  อนันทยากร ๗๕ ผ่าน  
๕ พ.อ.อ.โกเมท  นัยชิต ๕๑ ไม่ผ่าน  
๖ พ.อ.อ.พนาศักดิ์ พิงตะคุ ๗๓ ผ่าน  
๗ พ.อ.อ.ทนงศักดิ์  ศรีนวลอินทร์ ๓๐ ไม่ผ่าน  
๘ พ.อ.อ.ศิริโรจน์  กลิ่นศรีสุข ๓๑ ไม่ผ่าน  
๙ พ.อ.อ.พรธนา ยิ้มอุบล ๗๔ ผ่าน  

๑๐ พ.อ.อ.สมชาย  พลสงฆ์ ๕๕ ไม่ผ่าน  
๑๑ พ.อ.อ.ศักรินทร์  เอี่ยมคง ๗๒ ผ่าน  
๑๒ พ.อ.อ.ชาคร  มณีท่าโพธิ์ ๗๕ ผ่าน  
๑๓ พ.อ.อ.สิทธิศักดิ์  ชูเชิด ๗๕ ผ่าน  
๑๕ พ.อ.อ.นิมิต  มณีท่าโพธิ์ ๗๓ ผ่าน  
๑๖ พ.อ.อ.ฉลอง ลี้สุวรรณ ๓๕ ไม่ผ่าน  
๑๗ พ.อ.อ.อมันกร  แพรวงไพร - -  
๑๘ พ.อ.อ.ฐิติพงษ์  แจ้งกระจ่าง ๓๘ ไม่ผ่าน  
๑๙ พ.อ.อ.อนันต์  แผลงไพรี ๗๖ ผ่าน  
๒๐ พ.อ.อ.ประวัติ  บุญสาลี ๗๓ ผ่าน  
๒๑ พ.อ.อ.ธเนศ  ทองเพชร ๔๒ ไม่ผ่าน  
๒๒ พ.อ.อ.วสันต์  ตุ่ยสิมา ๗๖ ผ่าน  
๒๓ พ.อ.อ.ไพรทูรย์  จันทร์เทศ ๗๑ ผ่าน  
๒๔ พ.อ.อ.ชลชน  ชัยภูม ิ ๗๖ ผ่าน  
๒๕ พ.อ.อ.อดิศักดิ์  รถมณี ๗๔ ผ่าน  
๒๖ พ.อ.อ.ไพรัช  บัวนุช ๒๙ ไม่ผ่าน  
๒๗ พ.อ.อ.วรรณกร  พันธุ์ไพโรจน์ ๗๑ ผ่าน  
๒๘ พ.อ.อ.ช านาญ  เสมค า ๓๔ ไม่ผ่าน  
๒๙ พ.อ.อ.ชัยรัตน์  พันธุเมฆ ๒๓ ไม่ผ่าน  
๓๐ พ.อ.อ.พยุงศักดิ์  วรรณประเสริฐ ๗๕ ผ่าน  

๓๑ พ.อ.ต.อรรถกานท์  อยู่อ้น ๓๐ ไม่ผ่าน  

๓๒ จ.อ.ปริญญา  แม่นรัตน์ ๕๑ ไม่ผ่าน  

๓๓ จ.อ.จอมดิลก  กระต่ายจันทร์  ๕๗ ไม่ผ่าน  
๓๔ จ.อ.วรศักดิ์  ภักดีศรี ๓๗ ไม่ผ่าน  
๓๕ พ.อ.ท.ธนพล  โพธิ์ผ่อง ๔๑ ไม่ผ่าน  
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๓๖ พ.อ.ท.เอกลัษณ์  แก้วกล่ า ๕๔ ไม่ผ่าน  
๓๗ พ.อ.ท.สุรสิทธิ์  อินชิด ๕๑ ไม่ผ่าน  
๓๘ พ.อ.ท.ปิยะศักดิ์  สิงหพันธุ์ ๓๓ ไม่ผ่าน  

๔๐ จ.อ.ศิริทรัพย์  ถุงเสน ๓๓ ไม่ผ่าน  
๔๑ จ.อ.วีรวุฒิ  ล าปาง ๔๐ ไม่ผ่าน  
๔๒ จ.อ.ภาคภูมิ  ชิวงค์น้อย ๓๖ ไม่ผ่าน  
๔๓ จ.อ.สยาม  พุ่มอยู่ ๓๖ ไม่ผ่าน  
๔๔ จ.อ.ทรงพต  วงศ์พุ่ม - - ขาดเอกสาร 
๔๕ จ.อ.ปริญญา  ภูยอดเมฆ ๓๗ ไม่ผ่าน  
๔๖ จ.อ.ธีรวัต  สุวรรณชาติ  ๗๗ ผ่าน  
๔๗ จ.อ.ณัฐพล  สุวรรณค า ๗๔ ผ่าน  
๔๘ จ.อ.พงศธร  บุญเลิศ ๓๖ ไม่ผ่าน  
๔๙ จ.อ.อาทิตย์  บ่อค า ๗๓ ผ่าน  
๕๐ จ.ท.เจตนิพัทธ์  ใจค า ๗๒ ผ่าน  
๕๑ จ.ท.สัชญา  วิเชียรทอง ๓๖ ไม่ผ่าน  
๕๒ จ.ท.ธุมากร  พ่วงบางโพ ๔๐ ไม่ผ่าน  
๕๓ จ.ท.วชิระ  จอมนงค์ ๕๕ ไม่ผ่าน  
๕๔ จ.ท.ณรงฤทธิ์  น้อยหิรัญ ๓๑ ไม่ผ่าน  
๕๕ จ.ท.ศุภฤกษ์  เจริญลาภ ๕๒ ไม่ผ่าน  
๕๖ จ.ท.กนกพล  เจริญเรือง ๒๔ ไม่ผ่าน  
๕๗ จ.ท.ศักดิ์ดา  อัคศรี ๔๘ ไม่ผ่าน  
๕๘ จ.ท.ชลวัฒน์  ประดิษฐศิริผล ๕๘ ไม่ผ่าน  
๕๙ จ.ท.สุชัจจ์  จูมสูงเนิน ๓๕ ไม่ผ่าน  
๖๐ จ.ต.นพพร สิงห์หันต์ ๓๕ ไม่ผ่าน  
๖๑ จ.ต.อัครินทร์  สุขแจ้ง ๖๐ ไม่ผ่าน  
๖๒ จ.ต.ชนน  มาริจัย ๒๘ ไม่ผ่าน  
๖๓ จ.ต.ศักดิ์ชัย  นิ่มประพฤติ ๒๙ ไม่ผ่าน  
๖๔ จ.ต.พงศกร  พรมฉิม ๕๑ ไม่ผ่าน  
๖๕ จ.ต.ปภาวิน  ประดับวงศ์ ๕๘ ไม่ผ่าน  
๖๖ นายสมาน  ปานเพ็ชร ๓๓ ไม่ผ่าน  
๖๗ นายกฤษณรงค์   ตรงตระกูล ๗๗ ผ่าน  
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