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1 58100333 นำยนฤพนธ์ เพ็ชรเรือนทอง ล ำทับ กระบี่
2 58550250 นำยประพันธ์ มำนะนิต เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
3 59440133 นำยจักรี ผ่องใส เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ
4 57420254 นำยวิชชำกร ชูเดช เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ
5 58021142 นำยสนธิชัย จันทร์อ่อน เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ
6 57060258 นำยชิษนุ หำทัน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
7 57130793 นำยวิทธวัช จ ำนงค์ไว เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ
8 58030381 นำยศุภกิตต์ิ พ่วงรอด เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ
9 58350187 นำยรัฐนนท์ สำโสธร เขตบำงนำ กรุงเทพฯ

10 58100372 นำยศิรสิทธิ ์ศรีศักดินำกร ท่ำมะกำ กำญจนบุรี
11 58160500 นำยสุกัลย์ สิทธิบ ำรุงสุข ท่ำม่วง กำญจนบุรี
12 58180081 นำยฤทธิเกียรติ นำมเกษ กุฉินำรำยณ์ กำฬสินธุ์
13 58410007 นำยวรฉัตร แกว่นเขตกิจ คลองลำน ก ำแพงเพชร
14 58520237 นำยอิทธิ พร้อมญำติ เขำสวนกวำง ขอนแก่น
15 58110388 นำยอมร สมตระกูล เมือง จันทบุรี
16 58040240 นำยกฤษฎำ วงศ์จันทร์ เมือง จันทบุรี
17 57440345 นำยชูศักด์ิ วงษ์ชะอุ่ม เมือง จันทบุรี
18 58080226 นำยปริญญำ อิ่มผ่อง มะขำม จันทบุรี
19 58100104 นำยกฤษณะ ประเสริฐพรรณ มะขำม จันทบุรี
20 58100213 นำยจักรพันธ์ หิรัญรักษำ เขำคิชฌกูฏ จันทบุรี
21 57160069 นำยสร้ำงสรรค์ กันทัด บำงคล้ำ ฉะเชิงเทรำ
22 59170197 นำยภูมพัชร พิพัฒศรี พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ
23 57420458 นำยชัชวำลย์ อังศุวัฒนกุลสิริ ท่ำตะเกียบ ฉะเชิงเทรำ
24 59050806 นำยนัฐพล สร้อยสิน เมือง ชลบุรี
25 57060166 นำยประณัย สวัสด์ิกิตติพงศ์ เมือง ชลบุรี
26 58440281 นำยพัสกร หำญประทุม เมือง ชลบุรี
27 58690305 นำยพงษ์พจน์ คงพร เมือง ชลบุรี
28 58050088 นำยจิรำยุ ขันรักษำ เมือง ชลบุรี
29 59560053 นำยวชิรวงศ์ ศิริ เมือง ชลบุรี
30 58280151 นำยอินทัช ดีหง๊อง เมือง ชลบุรี

บัญชีรำยชื่อนิสิต
ทีข่อผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร (รอบ 2)
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นิสิตส่งเอกสำรระหว่ำงวันที ่23 มกรำคม - 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

ภูมิล ำเนำทหำร
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31 59280122 นำยอภิสิทธิ ์ศิริชน เมือง ชลบุรี
32 58670191 นำยณัฐพงษ์ อินธิสิทธิ์ เมือง ชลบุรี
33 59040279 นำยนัฐสิทธิ ์แย้มส้ม เมือง ชลบุรี
34 57100265 นำยจำรุพงษ์ ประไพ เมือง ชลบุรี
35 59040275 นำยธีรเมธ ฤกษ์เมธี เมือง ชลบุรี
36 58430454 นำยสุรเดช ธิมำภรณ์ บ้ำนบึง ชลบุรี
37 59430188 นำยสหรัฐ คงประเวช บ้ำนบึง ชลบุรี
38 59160901 นำยศรัณย์ อุทำนวรพจน์ บำงละมุง ชลบุรี
39 57050307 นำยเบนยำมิน อุปถัมภ์ บำงละมุง ชลบุรี
40 57060269 นำยจิตรกร โคตรพัฒน์ บำงละมุง ชลบุรี

41 58110027 นำยเซอดอนคอน วรำฮอกคำร์เธีย 
นำทูเฮอร์โอน บำร์โลว

บำงละมุง ชลบุรี

42 59090297 นำยธนชิต มำกซุง บำงละมุง ชลบุรี
43 59110524 นำยศรำวุฒิ คุฑวงษ์ บำงละมุง ชลบุรี
44 58310604 นำยภำสกร เล็กเลิศผล บำงละมุง ชลบุรี
45 58670365 นำยพีรภำส เมืองโคตร บำงละมุง ชลบุรี
46 58670379 นำยฤชำกร แสงเพชร บำงละมุง ชลบุรี
47 57110104 นำยณัฐนัย รัศมิมำนนท์ บำงละมุง ชลบุรี
48 59540110 นำยรจิวงศ์ รอดแย้ม บำงละมุง ชลบุรี
49 57060150 นำยชยธร กฤตยำภัทร บำงละมุง ชลบุรี
50 58040014 นำยณัฐภูมิ ปัน้เจริญ พนัสนิคม ชลบุรี
51 58160656 นำยชัยวิทย์ รัตนะธรรมมำกร พนัสนิคม ชลบุรี
52 58670183 นำยฐำนันดร วรรธนะชีพ พนัสนิคม ชลบุรี
53 57020111 นำยสิทธิพล นิลวัฒน์ พนัสนิคม ชลบุรี
54 57440558 นำยศิวกร โยธินรุ่งเรือง พนัสนิคม ชลบุรี
55 58540141 นำยเสกสรร ศรีเชษฐำ ศรีรำชำ ชลบุรี
56 58660109 นำยธนกร วงศ์โชคชัย ศรีรำชำ ชลบุรี
57 57560008 นำยธนำธิป มีทองแสน ศรีรำชำ ชลบุรี
58 58050133 นำยปวุฒิ แก่นนำค ำ ศรีรำชำ ชลบุรี
59 59310548 นำยจักรกฤษณ์ ลบแย้ม สัตหีบ ชลบุรี
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60 58560023 นำยอริยะ ผ่องแผ้ว สัตหีบ ชลบุรี
61 59040259 นำยสพสวัสด์ิ ยิ่งผล สัตหีบ ชลบุรี
62 57021321 นำยธีรโชติ ยมธรรม เมือง ชัยนำท
63 57430497 นำยชยำงกูร ชัยสุข เมือง ชัยนำท
64 57430308 นำยวชรพล ล้วนมงคล เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
65 57090277 นำยอัฑฒ์ สุกใส เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
66 58690255 นำยนครินทร์ ไชยอิ่นแก้ว เทิง เชียงรำย
67 57550498 นำยวุฒิไกร ปละโน เทิง เชียงรำย
68 59160501 นำยพิมพ์เพชร โตลอย สันป่ำตอง เชียงใหม่
69 58110544 นำยสุธี เจริญพรพำณิชย์ สันทรำย เชียงใหม่
70 59170170 นำยคติชำติ ทองบัว เมือง ตรัง
71 59170291 นำยอรรถพงศ์ แสงศักด์ิ ปะเหลียน ตรัง
72 58210053 นำยธรัมภ์ ซ่ือต่อตระกูล ห้วยยอด ตรัง
73 58060115 นำยวีรพันธ์ กิ่งข่อยกลำง บ่อไร่ ตรำด
74 58030552 นำยพชร บัวแย้ม แหลมงอบ ตรำด
75 58090048 นำยเควิน อินเเปลง ธำตุพนม นครพนม
76 59160399 นำยกฤตินัย แก้วมะเริง เมือง นครรำชสีมำ
77 59040403 นำยสุพันธ์ มดจัตุรัส เสิงสำง นครรำชสีมำ
78 57110582 นำยสิรภพ กิ่งโพธิท์อง ตำคลี นครสวรรค์
79 57160386 นำยรชฏ เกตุโชติ ไทรน้อย นนทบุรี
80 59020939 นำยอำนุภำพ ศรีทอง หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
81 58160501 นำยอัครเทพ ชูดอกไม้ สำมร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
82 58080290 นำยรำชันย์ อ่อนจิต กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี
83 57410419 นำยธนวัฒน์ ผำจิตต์ นำดี ปรำจีนบุรี
84 58130127 นำยชยำนันท์ ภูศ่รี พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ
85 59550004 นำยนิติพัฒน์ นิลสนธิภำธร อุทัย พระนครศรีอยุธยำ
86 58100302 นำยวิวัฒน์ นำเจริญ เมือง พะเยำ
87 58420319 นำยบีรนนท์ กันทรกร เชียงค ำ พะเยำ
88 58160617 นำยนภนต์ ทวีรักษำกุล เมือง เพชรบูรณ์
89 59020912 นำยเสฎฐวุฒิ ประทุม เมือง แพร่
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90 58140045 นำยนัฐพล อินประสิทธิ์ สูงเม่น แพร่
91 59440200 นำยวรรณภัทร เจือสุวรรณ์ เมือง มหำสำรคำม
92 58540041 นำยจรัสพงษ์ ธรรมเม เมือง ระยอง
93 58110075 นำยนรำวิชญ์ คงปล้ืม เมือง ระยอง
94 59430818 นำยอินทัช สตีเว่นส์ แกลง ระยอง
95 57430636 นำยจตุรงค์ บุญหงษ์ ปลวกแดง ระยอง
96 57430640 นำยเจษฎำ พำนชมภู ปลวกแดง ระยอง
97 57550102 นำยธนรัตน์ เอกฉัตร ปลวกแดง ระยอง
98 57560077 นำยวัชรินทร์ วิเศษสัตย์ ปลวกแดง ระยอง
99 57550176 นำยอัศจรรย์ ไพรวัน จอมบึง รำชบุรี

100 57180047 นำยบุญไท ประดิษฐ์วงศ์วำน บ้ำนโป่ง รำชบุรี
101 57100113 นำยเชำวลิต อินทะโส พยุห์ ศรีสะเกษ
102 59090056 นำยสุภกิตห์ แซ่ต้ัง เมือง สมุทรปรำกำร
103 58330002 นำยจักรกฤษณ์ อุ่นวิเศษ บำงบ่อ สมุทรปรำกำร
104 58160677 นำยภิเษก เกตุวัตถำ บำงบ่อ สมุทรปรำกำร
105 57540087 นำยพชร จีนวัตร พระประแดง สมุทรปรำกำร
106 58080128 นำยนรำวิชญ์ อินทรโชติ พระประแดง สมุทรปรำกำร
107 57520116 นำยอัฐวีร์ แสงวัฒนำนนท์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปรำกำร
108 57180044 นำยทศพล ช่ำงปับ เมือง สระแก้ว
109 58350133 นำยสุรเชษฏ์ เทียบโนนสูง คลองหำด สระแก้ว
110 59410439 นำยอัมฤทธิ ์ศิริเวช คลองหำด สระแก้ว
111 58410067 นำยวัชรศักด์ิ อินทรโชติ วัฒนำนคร สระแก้ว
112 58520621 นำยสิรวิชญ์ วิทจิตสมบูรณ์ วัฒนำนคร สระแก้ว
113 58410299 นำยฐิติวัฒน์ ประเสริฐแสน อรัญประเทศ สระแก้ว
114 59410454 นำยชำนนท์ จัดพล อรัญประเทศ สระแก้ว
115 58160688 นำยสมัชชำ พยัคฆวรรณ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
116 58410044 นำยกิตติภพ ภักดี หนองแค สระบุรี
117 57040068 นำยธีรพงษ์ วงษ์กัณหำ คีรีมำศ สุโขทัย
118 58110322 นำยฤทธิเกียรติ บุญชู เมือง สุพรรณบุรี
119 57440318 นำยจิรวุฒิ พจน์ศิลปชัย อู่ทอง สุพรรณบุรี
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120 58330148 นำยนนทพัทธ์ สันวงศ์ เมือง สุรินทร์
121 58110562 นำยอนุชำ เหง้ำวิชัย โพนพิสัย หนองคำย
122 58130399 นำยไกรสร โพธิเ์กษ เฝ้ำไร่ หนองคำย
123 58690160 นำยพชร ศรีชำติ ศรีบุญเรือง หนองบัวล ำภู
124 58110419 นำยพงศกร สมบุญ โพธิท์อง อ่ำงทอง
125 59550168 นำยธนกร เลพล เมือง อุดรธำนี
126 59690150 นำยอำนันท์ บุญปก พิบูลมังสำหำร อุบลรำชธำนี


