
ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทย

1 นาย วรวฒิุ จิรพฒันาลกัษณ์ 2/2/2541 60122529047 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

2 นาย นวพล ธาราวงศพิ์ทกัษ์ 2/3/2541 59122529008 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

3 นาย วงศกร เชาวลิต 2/7/2541 60122529050 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

4 นาย กฤษฎา บุญสมวล 3/5/2541 60122529015 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

5 นาย ศกัด์ิสิทธ์ิ เอ็งโบ 4/7/2541 60122529017 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

6 นาย ธนพล พลหมัน่ 5/10/2541 60122529028 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

7 นาย อนุชิต วงศพิ์น 7/3/2541 60122529020 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

8 นาย พีรพฒัน์ แสงเทพ 8/11/2541 60122529027 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

9 นาย วายุ ชยัประภา 10/8/2541 60122529038 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

10 นาย ชยัวฒัน์ เปรมจนัทร์ 11/10/2541 60122529006 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

11 นาย ภูริเดช บารมี 12/8/2541 60122529016 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

12 นาย นราสืบ เสนคง 12/11/2541 60122529042 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

13 นาย พีรพล พรมโสภา 13/6/2541 60122529039 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

14 นาย สมบติั พงษพิ์บูลย์ 14/4/2541 60122529004 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

15 นาย ณฐัวฒิุ หนูสอน 14/10/2541 60122529013 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

16 นาย ปณต พลการ 14/12/2541 60122529031 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

17 นาย สรศกัด์ิ ทองสุข 16/10/2541 60122529024 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

18 นาย ฉตัรดนยั ประสิทธ์ิ 21/3/2541 59122529033 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

19 นาย สิทธิโชค ศรีจินดา 23/11/2541 59122529028 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

20 นาย อ านาจ ผลาผล 25/3/2541 60122529008 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

ช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

21 นาย ภาณุวฒัน์ สุขกิตติโย 28/5/2541 60122529036 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

22 นาย พีรพล วาจาสัตย์ 28/6/2541 59122529019 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

23 นาย ยรุนนัท์ พนัธ์โน 28/6/2541 60122529044 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

24 นาย วงศภคั เครือขวญั 30/3/2541 59122529012 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

25 นาย สุรนนัท์ ชูช่วย 30/12/2541 60122529005 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

26 นาย ธนากร รอดพ่ึง 31/8/2541 60122529001 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม)

27 นาย อดิศกัด์ิ สาระบิล 3/8/2541 59122531013 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

28 นาย อาทิตย์ ผาค  า 4/1/2541 59122531002 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

29 นาย อภิรักษ์ พ่ึงโพธ์ิ 6/12/2541 60122531008 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

30 นาย พงศกร วิเศษสิงห์ 10/12/2541 60122531001 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

31 นาย ปฐมพร โคมลอย 14/11/2541 60122531033 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

32 นาย ธรรมรัตน์ พลวารี 14/12/2541 60122531006 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

33 นาย พงศกร หน่อค า 15/10/2541 60122531028 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

34 นาย พชรพล อุดมร่วมใจ 17/8/2541 60122531004 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

35 นาย จิรวฒัน์ แสงค า 17/11/2541 60122531012 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

36 นาย เจษณรงค์ ศรทอง 19/9/2541 60122531016 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

37 นาย ภคพล บูรณ์เจริญ 21/12/2541 60122531019 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

38 นาย ณฐัการณ์ รุ่งเรืองมีเจริญ 22/7/2541 60122531026 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

39 นาย ณฐักร ไชยยะนาค 23/2/2541 60122531002 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

40 นาย อภิสิทธ์ิ ม่ิงขวญั 24/4/2541 59122531010 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

41 นาย รุ่งตะวนั กงกะเรียน 25/11/2541 60122531034 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

42 นาย รุชานนท์ ด าสนิท 26/12/2541 60122531018 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

43 นาย ณรงคช์ยั บุญเลิศ 30/9/2541 60122531009 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

44 นาย ธนชั ฉิมพสุทธ์ิ 31/5/2541 60122531013 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยพีลงังาน)

45 นาย ฉตัรเพชร ร่วมชมรัตน์ 1/11/2541 60122530034 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

46 นาย ธีรยทุธ์ วงษไ์พบูลย์ 3/9/2541 60122530011 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

47 นาย ศรัณย์ โลหะ 5/2/2541 59122530032 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

48 นาย สุชานนัท์ คดัชานนัท์ 10/7/2541 60122530015 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

49 นาย ถิรวิทย์ แข่งขนั 10/10/2541 60122530006 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

50 นาย ปภาวิน หารไชย 11/11/2541 60122530002 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

51 นาย พศวตั บุญเล้ียง 12/1/2541 60122530008 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

52 นาย จิรายุ แซ่ซึง 13/12/2541 60122530020 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

53 นาย มานพ ยศพล 14/10/2541 60122530003 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

54 นาย วิชยตุม์ ทุ่งจนัทร์ 15/3/2541 59122530011 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

55 นาย วิษณุ พานิชวฒันา 18/10/2541 60122530036 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

56 นาย ณฐัพล นามศรีสุข 20/8/2541 60122530029 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

57 นาย ธานทั หงษย์นต์ 21/7/2541 60122530030 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

58 นาย เจษฎาบดินทร์ กมลเพชร 21/9/2541 60122530037 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

59 นาย ปฏิพล นากามูระ 22/1/2541 59122530027 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

60 นาย เมธี ตรีเมฆ 24/9/2541 60122530009 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

61 นาย ศุภโชค บุตรวิเศษ 25/2/2541 59122530021 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

62 นาย ธนาดุล อ่าวลึกนอ้ย 27/10/2541 60122530004 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

63 นาย จิตวิสุทธ์ิ นาวา 28/11/2541 60122530001 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

64 นาย ปกรณ์ พฒุพนัธ์ 30/3/2541 60122530007 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

65 นาย พีรวสั พุ่มทิพย์ 31/12/2541 60122530005 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยไีฟฟ้า(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์)

66 นาย ตะวนั นาคทองดี 3/2/2541 59122505060 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามยั

67 นาย ยศกร ผลพานิช 6/4/2541 59122505007 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามยั

68 นาย กฤษฎา สุขส าราญ 9/10/2541 60122505061 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามยั

69 นาย วฒิุชยั เทพรักษ์ 12/11/2541 60122505044 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามยั

70 นาย ฐิติกร ปทุมพงษ์ 18/11/2541 60122505062 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามยั

71 นาย สุเมธ ภมรวิจิตร 19/1/2541 60122505015 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามยั

72 นาย พงศพิ์ศุทธ์ิ ศรีเทียน 23/10/2541 60122505026 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามยั

73 นาย ธนาธิป อิติวตุตา 25/8/2541 60122505047 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามยั

74 นาย โกวิทย์ หนูเนตร 4/12/2541 60122503001 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม

75 นาย รัฐพล คะเณย์ 6/3/2541 60122503037 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม

76 นาย ปิยพทัธ์ พว่งทรัพย์ 6/6/2541 60122503008 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม

77 นาย ชลนัธร ทองอ่อน 7/10/2541 60122503007 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม

78 นาย ยทุธชยั ไทยเจริญ 9/6/2541 60122503022 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม

79 นาย นทีธร จรดล 11/3/2541 59122503026 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม

80 นาย อนวชัร แสงทอง 17/9/2541 60122503033 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

81 นาย พสักร วงษค์  า 18/3/2541 59122503033 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม

82 นาย ศุภชยั วฒัโน 22/10/2541 60122503023 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม

83 นาย รัตนากรณ์ กมลวาทิน 23/4/2541 60122503006 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม

84 นาย ปฏิภาณ แสงเมฆ 23/12/2541 60122503024 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม

85 นาย ปาราเมศ พนัธจกัร์ 31/12/2541 60122503026 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม

86 นาย วีระพงษ์ รักรี 1/9/2541 60122502005 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

87 นาย ณฐันนท์ กาญจนากุลชยั 2/3/2541 60122502013 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

88 นาย ศิวกร สายสุด 2/4/2541 59122502008 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

89 นาย พิศุทธ์ิ หวัน่หนู 3/1/2541 59122502063 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

90 นาย วติัรินทร์ แกว้เตชะ 3/8/2541 60122502019 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

91 นาย ปรมินทร์ เฉลยญาณ 3/11/2541 60122502072 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

92 นาย ภูมิภทัร ธุระกิจ 6/7/2541 59122502034 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

93 นาย คอลิต บินฮายฮีาซนั 7/7/2541 60122502053 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

94 นาย ณรงคเ์ดช ตาลประสิทธ์ิ 8/6/2541 60122502089 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

95 นาย ปฐมากร พิมพาภรณ์ 9/1/2541 59122502045 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

96 นาย พาราวี หมนัหลิน 9/6/2541 60122502031 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

97 นาย ณฐันนท์ แจง้สิทธาเวช 9/8/2541 60122502043 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

98 นาย ทกัษิณ เขียวสุวรรณ์ 9/8/2541 60122502077 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

99 นาย เจริญชยั วิมลสุข 9/11/2541 60122502038 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

100 นาย สุวิทย์ แสงประเสริฐ 9/12/2541 60122502037 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

101 นาย สุนทร อุดมสมบติัรัตนะ 10/9/2541 60122502070 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

102 นาย จิรวฒัน์ พลทะจกัร 11/1/2541 59122502022 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

103 นาย คมสัน แกว้พวง 12/1/2541 59122502002 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

104 นาย พงศกร พลบัเจริญสุข 13/9/2541 60122502067 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

105 นาย อนาวิน วงคค์ง 14/7/2541 60122502045 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

106 นาย กนัตก์วี แสงสมดี 14/9/2541 60122502063 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

107 นาย ธนพล นารี 14/12/2541 60122502002 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

108 นาย ดนยันนัท์ อินนา 15/8/2541 60122502018 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

109 นาย อนุเทพ คงศิริ 15/9/2541 60122502042 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

110 นาย พรรษวรรษ เทพมาลา 16/2/2541 60122502080 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

111 นาย วิทวสั พานิชวฒันา 18/10/2541 60122502050 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

112 นาย ชยัธวชั ยางนอก 19/7/2541 60122502068 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

113 นาย ธนากร ธญันารา 19/11/2541 60122502014 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

114 นาย เมธวิน เจริญยิง่ 20/2/2541 60122502084 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

115 นาย ธนพล หสัดาพรม 20/7/2541 60122502048 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

116 นาย พิสิฐพงศ์ ยวนพนัธุ์ 20/8/2541 60122502081 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

117 นาย ทศพร สุขนนัท์ 22/6/2541 59122502027 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

118 นาย ศุภกิจ มุ่งขอบกลาง 22/10/2541 60122502008 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

119 นาย ชลทิศ หิรัญ 22/11/2541 60122502075 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

120 นาย มนะ พรหมเรือง 23/4/2541 59122502028 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

121 นาย เจษฎา ทาทอง 24/11/2541 60122502021 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

122 นาย ธนากร พรหมินทร์ 24/12/2541 60122502046 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

123 นาย เกริกชยั เก้ือชาติ 26/11/2541 60122502029 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

124 นาย ธวชัชยั ฤทธิพงษ์ 27/6/2541 60122502016 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

125 นาย ตรัย ดาวทอง 27/9/2541 60122502078 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

126 นาย ฉตัรชยั พ่ึงสัมพนัธ์ 28/6/2541 60122502094 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

127 นาย พรเทพ ไวยเสถียร 30/4/2541 59122502051 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

128 นาย พงษพ์นัธ์ กุลพนูทรัพย์ 30/7/2541 59122502040 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การจดัการอุตสาหกรรม

129 นาย พฒิุพงศ์ สระบวัทอง 3/4/2541 60122521029 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรอาคาร

130 นาย วีรวิชญ์ รังษีธนวราธรณ์ 3/11/2541 60122521017 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรอาคาร

131 นาย สินธร เสาแกว้ 6/11/2541 60122521006 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรอาคาร

132 นาย ธีระยทุธ เจริญผล 9/6/2541 60122521005 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรอาคาร

133 นาย จีรวฒัน์ ภู่ภพั 9/8/2541 60122521016 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรอาคาร

134 นาย รัชชานนท์ คงทน 10/11/2541 60122521014 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรอาคาร

135 นาย วนัมาฆ พรมโชโต 11/2/2541 59122521037 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรอาคาร

136 นาย ชยัธน สิทธิสกุลเดช 17/3/2541 59122521005 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรอาคาร

137 นาย ฐนวฒัน์ อินพวง 17/8/2541 60122521031 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรอาคาร

138 นาย พรพิสิฐ เพช็รร้อน 19/3/2541 60122521033 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรอาคาร

139 นาย นรินทร์ชยั มินเจริญ 22/9/2541 60122521010 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรอาคาร

140 นาย ฐิติกร อุ่นเจริญ 25/2/2541 59122521023 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรอาคาร

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

141 นาย วีรภทัร แกว้เอียด 27/10/2541 60122521009 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรอาคาร

142 นาย ศรัณยู ไขลายหงษ์ 30/9/2541 60122521035 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรอาคาร

143 นาย ชนนนัท์ เพช็รสั้น 13/9/2541 60122534008 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การสอบเทียบเคร่ืองมือวดั

144 นาย ณชัชวิษฐ์ ศกัด์ิสุพรรณ 26/2/2541 60122534011 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การสอบเทียบเคร่ืองมือวดั

145 นาย ภูวนาถ แซ่เฉิน 3/2/2541 59122525058 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

146 นาย วชัระ รอดวตัร์ 4/7/2541 59122525040 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

147 นาย เกรียงศกัด์ิ มีเทียน 5/10/2541 60122525075 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

148 นาย วชัรพล นวลดั้ว 6/6/2541 60122525010 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

149 นาย นราธิป ชมจุมจงั 8/9/2541 59122525008 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

150 นาย นวกานต์ บุตรเรียง 10/4/2541 59122525066 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

151 นาย จิรภทัร ทองค า 10/5/2541 59122525034 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

152 นาย ณฐัวฒิุ ชิณภกัด์ิ 11/8/2541 60122525009 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

153 นาย นิพนธ์ ศรีธรรม 13/1/2541 59122525018 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

154 นาย สุรวิทย์ ไพทยะทตัย์ 13/7/2541 60122525064 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

155 นาย ปฏิพล พดัสายทอง 14/1/2541 59122525023 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

156 นาย สยมภู วฒันคง 15/5/2541 60122525048 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

157 นาย มนสัชยั โมสิงหา 15/9/2541 60122525091 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

158 นาย ชยัณรงค์ กล่อมแสง 15/11/2541 60122525065 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

159 นาย พงศกร ป่ินประเสริฐ 16/12/2541 60122525069 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

160 นาย ดารากร ฟศูรี 17/11/2541 60122525087 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

161 นาย อคัรวตั สิงห์ใจช่ืน 18/2/2541 59122525047 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

162 นาย ณฐัดนยั สวยงาม 18/5/2541 59122525055 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

163 นาย อิทธิพล ผูดี้ 18/12/2541 60122525071 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

164 นาย สหรัฐ ล าภาษี 19/1/2541 59122525004 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

165 นาย วิศรุต สุ่นศกัด์ิสวสัด์ิ 19/11/2541 60122525078 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

166 นาย เจษฎา กอ้งกิจบูรณาการ 21/7/2541 60122525025 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

167 นาย เศรษฐดา มัน่อยูค่ง 22/1/2541 60122525079 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

168 นาย ฌลัลช์ยากร ศรศรี 22/2/2541 59122525030 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

169 นาย ธวชัชยั ราชรามทอง 22/6/2541 60122525032 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

170 นาย พงศธร โมรา 23/9/2541 60122525012 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

171 นาย วสุพล เมืองเจริญ 24/10/2541 60122525011 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

172 นาย ฉฐัภสัส์ บุญมี 25/5/2541 59122525038 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

173 นาย ปฏิภาณ เกิดลาภ 25/6/2541 60122525005 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

174 นาย นพฤทธ์ิ ช่างแต่ง 25/8/2541 60122525080 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

175 นาย ณฐัพรรษ บวัพิมพ์ 25/12/2541 60122525073 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

176 นาย ธนัวา ยงคเ์กตุกิจ 26/12/2541 60122525085 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

177 นาย ปัญญวา รัศมีวงศโ์สภา 27/8/2541 60122525063 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

178 นาย กวิน เตชะสัมพนัธ์ 30/1/2541 59122525049 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

179 นาย ศิวชั บริบูรณ์ 30/4/2541 60122525061 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย

180 นาย กฤตพล กรองการุณย์ 7/12/2541 60122520012 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

181 นาย อนุชิต แกว้เกตุ 11/11/2541 60122520015 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

182 นาย ศตวรรษ คงประเสริฐ 17/3/2541 60122520003 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

183 นาย ณฐัการณ์ รตาภรณ์ 30/9/2541 60122520020 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

184 นาย อดิศร เภาแกว้ 1/9/2541 60122532006 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม(การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม)

185 นาย ณฐัภทัร กล่ินบุญฟุ้ ง 2/11/2541 60122532009 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม(การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม)

186 นาย ลทัธวฒัน์ จีนจรรยา 4/2/2541 60122532014 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม(การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม)

187 นาย คณธชั ยวุชิต 12/10/2541 60122532001 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม(การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม)

188 นาย เจษฎาพงษ์ วงศรีรักษ์ 12/11/2541 60122532028 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม(การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม)

189 นาย ภูริพฒัน์ ปัญญานุวฒัน์ 16/7/2541 60122532015 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม(การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม)

190 นาย สันติ สันเจริญ 25/1/2541 60122532024 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม(การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม)

191 นาย วีระชยั แสงราม 25/12/2541 60122532022 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม(การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม)

192 นาย ประเสริฐ สง่าอารียก์ุล 26/3/2541 60122532023 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม(การออกแบบผลิตภฑัณ์อุตสาหกรรม)

193 นาย ธนาวฒิุ ศรีสวาท 18/1/2541 59122524010 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม

194 นาย กวิน จนัทร์ฉาย 30/3/2541 59122524017 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม การออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม

195 นาย เสฎฐวฒิุ ศรีทอง 2/6/2541 59122519031 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

196 นาย ศุภชยั กล่ินวล 2/7/2541 60122519041 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

197 นาย ชินวฒัน์ ทรงวิเชียร 3/1/2541 59122519047 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

198 นาย ประกาศิต กอบแกว้ 3/10/2541 60122519011 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

199 นาย นิติธร กอบธรรม 4/8/2541 60122519003 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

200 นาย ชยธร จิรภิวงศ์ 6/7/2541 60122519029 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

201 นาย สุรชยั จ าปาทอง 6/8/2541 60122519028 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

202 นาย อภิเดช บุญมี 7/5/2541 60122519015 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

203 นาย ฉตัรณรงค์ วิทยาประสงค์ 8/3/2541 59122519063 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

204 นาย เกียรติศกัด์ิ พรมเมา 8/9/2541 60122519047 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

205 นาย พรพิพฒัน์ ฝ่ายกลาง 8/10/2541 60122519005 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

206 นาย ภูวดล อยูญ่าติมาก 9/7/2541 60122519002 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

207 นาย ศรัณย์ กงมะณี 12/2/2541 59122519060 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

208 นาย มรุธพล จนัทราศรี 13/5/2541 59122519038 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

209 นาย ศิวดล อินนอก 14/7/2541 60122519014 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

210 นาย กีรติ อิงคะไชยวงศ์ 15/3/2541 60122519013 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

211 นาย ยทุธศกัด์ิ สาธรสุเทพ 19/8/2541 60122519019 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

212 นาย นที รัดคุ่ย 20/6/2541 60122519012 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

213 นาย อภิมุข เพช็รภาน 23/7/2541 60122519037 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

214 นาย ภีระ พสุวิทยกุล 26/12/2541 60122519049 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

215 นาย กีรติ สุมามาร 31/1/2541 59122519044 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

216 นาย ณฐักาญจน์ ภิญโญทรัพย์ 31/5/2541 59122519008 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

217 นาย ภทัร สังขไ์ทย 7/6/2541 60122526018 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์เทคโนโลยกีารพิมพ)์

218 นาย ภูมิ วชัรชีวะ 16/4/2541 59122526013 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์เทคโนโลยกีารพิมพ)์

219 นาย สราวฒิุ สัตยแ์สง 16/6/2541 60122526021 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์เทคโนโลยกีารพิมพ)์

220 นาย พงศพ์ล ศรีเรือน 19/8/2541 60122526014 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์เทคโนโลยกีารพิมพ)์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

221 นาย ชชัวาลย์ ประกอบกุล 24/8/2541 60122526025 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์เทคโนโลยกีารพิมพ)์

222 นาย กฤตกร เรียนนนัใจ 26/4/2541 60122526006 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์เทคโนโลยกีารพิมพ)์

223 นาย ชนสรณ์ พานทอง 26/10/2541 60122526007 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์เทคโนโลยกีารพิมพ)์

224 นาย โกสินทร์ มัน่ใจ 27/3/2541 59122526012 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์เทคโนโลยกีารพิมพ)์

225 นาย ธนากร วงศนิ์วติัขจร 30/10/2541 60122526005 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์เทคโนโลยกีารพิมพ)์

226 นาย สุทธิพร ดดัวดั 2/11/2541 60122528007 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์การจดัการอุตสาหกรรมการพิมพ)์

227 นาย สุวจันะ ดารายนต์ 5/9/2541 60122528005 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์การจดัการอุตสาหกรรมการพิมพ)์

228 นาย เอกชนะชยั กองยอด 7/7/2541 60122528010 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์การจดัการอุตสาหกรรมการพิมพ)์

229 นาย ฐิรวฒัน์ แอช้ยัภูมิ 17/9/2541 60122528018 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์การจดัการอุตสาหกรรมการพิมพ)์

230 นาย คุณากร มีไชย 27/4/2541 59122528001 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์การจดัการอุตสาหกรรมการพิมพ)์

231 นาย ครรชิต ชุ่มกระแสร์ 5/10/2541 60122527007 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์การออกแบบส่ิงพิมพ)์

232 นาย ปฏิภาณ เดชเกาะเก่า 13/8/2541 60122527004 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์การออกแบบส่ิงพิมพ)์

233 นาย พงศธร ดลจิรพิสิฐ 20/5/2541 59122527013 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์การออกแบบส่ิงพิมพ)์

234 นาย ชลกร แซ่ตนั 31/8/2541 60122527011 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อุตสาหกรรมการพิมพ(์การออกแบบส่ิงพิมพ)์

235 นาย มนฐัวฒิุ อินตะ๊ 7/8/2541 60131114018 ครุศาสตร์ เทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์

236 นาย ณฐัพล ฟ้องเสียง 10/9/2541 60131114022 ครุศาสตร์ เทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์

237 นาย สรวิชญ์ เขตอนนัต์ 18/9/2541 60131114003 ครุศาสตร์ เทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์

238 นาย จีระศกัด์ิ ไชยเจริญ 18/11/2541 60131114020 ครุศาสตร์ เทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์

239 นาย ธนะศกัด์ิ แช่ม 22/12/2541 60131114027 ครุศาสตร์ เทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์

240 นาย จีรุต เพลินบุบผา 24/12/2541 60131114002 ครุศาสตร์ เทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

241 นาย นิพิฐพนธ์ อติชาตนนัท์ 26/5/2541 60131114017 ครุศาสตร์ เทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์

242 นาย สุรพนัธ์ ท่อทอง 7/5/2541 60131112004 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั

243 นาย จิรายทุธ ทองรักษ์ 18/9/2541 60131112018 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั

244 นาย กฤช พรตดว้ง 4/5/2541 59131111049 ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

245 นาย จิรเมธ แยม้ชู 5/7/2541 60131111023 ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

246 นาย อรรถพร หนูเหมือน 6/1/2541 60131111030 ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

247 นาย วชัรพล พิเคราะห์ 9/8/2541 60131111008 ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

248 นาย วีรศกัด์ิ อินทรัตน์ 13/7/2541 60131111003 ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

249 นาย ภูริภทัร ทองบางหรง 22/4/2541 59131111004 ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

250 นาย อภิสิทธ์ิ ฉนัทกุล 23/10/2541 60131111014 ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

251 นาย เจษฎาพงษ์ ตะเคียนราม 23/10/2541 60131111021 ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

252 นาย ธีรโชติ การสี 2/12/2541 60131109002 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

253 นาย ชานนท์ ทรัพยเ์อนก 3/5/2541 59131109055 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

254 นาย วรวฒิุ ขวญันอน 3/9/2541 59131109037 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

255 นาย ทวีชยั สุขาบูรณ์ 4/3/2541 59131109004 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

256 นาย ฐาปกรณ์ อยูส่ันเทียะ 6/5/2541 59131109030 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

257 นาย กฤษณะ โรจนรัตน์ 6/6/2541 60131109042 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

258 นาย ศุภณฐั อนุพจน์มนตรี 8/10/2541 60131109043 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

259 นาย ฉตัรชยั สิทธิจรรยากุล 9/5/2541 60131109021 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

260 นาย อาทิตย์ บุพโต 9/8/2541 60131109045 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

261 นาย พงศสุ์นทร อ่ิมช่ืน 13/11/2541 60131109036 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

262 นาย ธชันนท์ เสน่ห์ 14/9/2541 59131109013 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

263 นาย เศรษฐพงษ์ กองแกว้ 16/1/2541 60131109012 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

264 นาย วฒิุภทัธ์ ประทบักอง 20/3/2541 59131109011 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

265 นาย เกียรติศกัด์ิ มาไกล 21/10/2541 60131109004 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

266 นาย ม่ิงมงคล เอ่ียมเสริมลาภ 23/3/2541 59131109035 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

267 นาย สุรเกียรติ มะสุใส 24/4/2541 60131109024 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

268 นาย ขจรเกียรต์ิ เกิดเขม้ 26/10/2541 60131109047 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

269 นาย เสนาบดี รุ่งศรีกนก 29/4/2541 59131109061 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

270 นาย สิทธิชยั ชิวะกิจ 31/1/2541 59131109001 ครุศาสตร์ ภาษาไทย

271 นาย ณฐันคร แซ่หล ่า 1/12/2541 60131110038 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

272 นาย สิทธิศกัด์ิ ศรีคลา้ย 6/8/2541 60131110004 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

273 นาย โยเซฟ ดุลยพล 7/8/2541 60131110003 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

274 นาย ดาเนียล ดิษยพงศพ์ร 7/8/2541 60131110047 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

275 นาย ญาณพฒัน์ วราภรณ์ 8/5/2541 60131110036 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

276 นาย อนุรักษ์ ชูจนัทร์ 9/8/2541 60131110014 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

277 นาย ณฐัพนธ์ โฉมเฉิด 11/5/2541 59131110002 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

278 นาย สยามรัฐ จิตเเจง้ 12/3/2541 59131110026 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

279 นาย วฒิุชยั บรรจโรจน์ 13/7/2541 60131110058 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

280 นาย สุวิชา เนียมชู 18/12/2541 60131110002 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

281 นาย ราเชนทร์ พวงพวา 21/5/2541 60131110012 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

282 นาย ปริญญา เรืองเจริญสุข 21/10/2541 60131110040 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

283 นาย บุญญาณชั คสักุล 22/10/2541 60131110016 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

284 นาย ธีธชั เนียมละออง 24/5/2541 59131110028 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

285 นาย จารุวฒัน์ จดันอก 25/8/2541 60131110018 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

286 นาย ศิริชยั วงศด์าวิด 26/2/2541 59131110016 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

287 นาย อรรคเดช เตชะศิริกุลทอง 28/8/2541 60131110043 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

288 นาย วรพล มีศิริ 29/3/2541 59131110041 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

289 นาย อิทธิพนัธ์ อารียช์น 31/5/2541 59131110017 ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ

290 นาย พศวีร์ มหคัคะประทีป 2/9/2541 60131113023 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

291 นาย ปฏิภาน พฒัน์สิงห์ 3/6/2541 60131113013 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

292 นาย กิตติ ขวญัเมือง 7/12/2541 60131113004 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

293 นาย มนวิชญ์ มากสังข์ 8/4/2541 60131113047 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

294 นาย วชัรวิชช์ วฒันมัน่คง 14/8/2541 60131113048 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

295 นาย นนัทวฒัน์ ภกัดี 17/9/2541 60131113012 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

296 นาย ปฏิพล พฒันมูลชยั 25/8/2541 60131113016 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

297 นาย อุเทน คล้ิงทอง 28/10/2541 60131113005 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

298 นาย โชคชยั ทวีวงศ์ 30/3/2541 59131113015 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

299 นาย ชนะกานต์ หวงันิเวศน์กุล 1/8/2541 60131108035 ครุศาสตร์ สงัคมศึกษา

300 นาย ณธีพฒัน์ ธนกรจิระวฒัน์ 1/10/2541 60131108024 ครุศาสตร์ สงัคมศึกษา

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

301 นาย วิศณุ ไข่ช่วย 2/6/2541 60131108010 ครุศาสตร์ สงัคมศึกษา

302 นาย วงศกร รอดประยรู 7/12/2541 60131108032 ครุศาสตร์ สงัคมศึกษา

303 นาย กฤษฎา ปาทาน 9/6/2541 60131108014 ครุศาสตร์ สงัคมศึกษา

304 นาย กฤษฎา ศรีชู 11/5/2541 60131108037 ครุศาสตร์ สงัคมศึกษา

305 นาย จิรนนัท์ จนัทร์แหล่ 14/4/2541 59131108046 ครุศาสตร์ สงัคมศึกษา

306 นาย ศิวกร เจ้ียวเหง้ 16/7/2541 60131108023 ครุศาสตร์ สงัคมศึกษา

307 นาย กลา้ เกิดทองเล็ก 17/12/2541 60131108033 ครุศาสตร์ สงัคมศึกษา

308 นาย ทศพล จุฑารัตน์สกุล 18/3/2541 59131108058 ครุศาสตร์ สงัคมศึกษา

309 นาย ชาคร สุขประเสริฐสิน 20/8/2541 60131108048 ครุศาสตร์ สงัคมศึกษา

310 นาย จกัรพนัธ์ หมอยาดี 20/9/2541 60131108030 ครุศาสตร์ สงัคมศึกษา

311 นาย ณฐัภทัร์ เปล่ียนช่ืน 23/3/2541 60131108031 ครุศาสตร์ สงัคมศึกษา

312 นาย ฐนสัธร คลา้ยสุขพงษ์ 23/11/2541 60131108059 ครุศาสตร์ สงัคมศึกษา

313 นาย ศุภกิจ พดับุตร 24/9/2541 60131108053 ครุศาสตร์ สงัคมศึกษา

314 นาย ครรชิต อคัษร 29/1/2541 60131108042 ครุศาสตร์ สงัคมศึกษา

315 นาย ธราดล สุราวธุ 31/1/2541 59131108061 ครุศาสตร์ สงัคมศึกษา

316 นาย จีรวฒัน์ ใจเสง่ียม 3/4/2541 59123423012 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

317 นาย ธนวฒัน์ แซ่ล่ี 3/6/2541 59123423164 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

318 นาย อาทิตย์ โพธิสิทธ์ิ 3/12/2541 60123423092 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

319 นาย ชนมภ์กัด์ิ ชยัมูลวงค์ 6/3/2541 59123423201 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

320 นาย เทพพิทกัษ์ ฉากไธสง 6/6/2541 60123423161 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

321 นาย ธนาทร เลิศฤทธ์ิธนสิน 8/5/2541 60123423043 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

322 นาย คมสันต์ ทองทา 8/6/2541 60123423079 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

323 นาย อนุธร สุขมหานนท์ 8/11/2541 60123423004 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

324 นาย ภากร พิศาลสังฆคุณ 9/4/2541 59123423203 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

325 นาย ชิษณุพศัว์ สิริปุญญาธิการ 10/4/2541 59123423022 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

326 นาย ณฐัชยั ชยัลอ้รัตน์ 10/8/2541 60123423122 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

327 นาย ภาณุพงษ์ จ  าเนียรพล 12/11/2541 60123423088 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

328 นาย อนุวตัน์ อุตราศรี 13/2/2541 60123423072 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

329 นาย ธงธนู นิกรสถิตย์ 13/11/2541 60123423077 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

330 นาย วสันต์ คตภูธร 17/6/2541 60123423026 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

331 นาย ธนากร เสียงเพราะ 18/12/2541 60123423060 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

332 นาย อนุพงษ์ สุขปัน 19/1/2541 59123423213 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

333 นาย เสฏฐวติุ รัตนโชติ 19/11/2541 60123423133 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

334 นาย พีรฉตัร เปร่ืองนา 20/3/2541 59123423197 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

335 นาย ธนพฒัน์ ชุติธรรมิกุล 23/3/2541 60123423005 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

336 นาย วชัรพล ค าภูมี 25/4/2541 59123423149 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

337 นาย ชาญปรากรณ์ ถาดทอง 26/4/2541 59123423101 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

338 นาย อิสระพงษ์ เทพอาสา 26/4/2541 60123423030 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

339 นาย เมธีชยั กมลนรนาถ 27/4/2541 59123423096 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

340 นาย ณฐัพงศ์ ตัง๊สมบูรณ์ 29/4/2541 59123423180 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

341 นาย กิตติพศ อุดมรัก 29/5/2541 59123423074 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

342 นาย สุวิทย์ ไชยชาติ 30/3/2541 59123423139 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

343 นาย พงศพ์รรณ มานาม 30/7/2541 60123423084 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

344 นาย ปรเมศ ตรีเจริญ 30/9/2541 60123423112 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

345 นาย ธนพล เพียงงาม 2/2/2541 59123463010 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการทางวฒันธรรม)

346 นาย พงศเ์ลิศ ไพรวรรณ์ 4/6/2541 59123463017 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการทางวฒันธรรม)

347 นาย ศุภชยั ดว้งอินทร์ 9/1/2541 59123463036 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการทางวฒันธรรม)

348 นาย ธนดล อริยะวตัรกุล 9/2/2541 60123463001 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการทางวฒันธรรม)

349 นาย วศกร แซ่ล้ี 13/4/2541 59123463019 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการทางวฒันธรรม)

350 นาย ภานุรุจ อยูดี่ 15/2/2541 60123463035 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการทางวฒันธรรม)

351 นาย วรายทุธ ดวงจนัทร์ 16/3/2541 60123463050 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการทางวฒันธรรม)

352 นาย นิธิพฒัน์ นาคอร่าม 17/6/2541 60123463006 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการทางวฒันธรรม)

353 นาย พงศธร จงทอง 22/10/2541 60123463025 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการทางวฒันธรรม)

354 นาย ธนตัถ์ เอ้ือสุทธิสุคนธ์ 24/7/2541 60123463043 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการทางวฒันธรรม)

355 นาย ภูวดล ประทาน 24/9/2541 60123463052 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการทางวฒันธรรม)

356 นาย ธีรวฒิุ จนัทกูล 26/1/2541 60123463054 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการทางวฒันธรรม)

357 นาย ทิวธวชั บุญยงค์ 27/9/2541 60123463010 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการทางวฒันธรรม)

358 นาย สุภกิณห์ ฟแูกว้ 29/5/2541 60123463016 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการทางวฒันธรรม)

359 นาย บาระมีบุญมา มหาขนัธ์ 29/10/2541 60123463034 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการทางวฒันธรรม)

360 นาย วชัรพล คุม้วงษ์ 3/1/2541 59123462037 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการพฒันาสงัคม)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

361 นาย บุณยรักษ์ โหงวบุญลอ้ม 5/8/2541 60123462042 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการพฒันาสงัคม)

362 นาย ทศพร บุญยารักษ์ 5/12/2541 60123462004 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการพฒันาสงัคม)

363 นาย สิริพงศ์ สินจนัอดั 6/8/2541 60123462039 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการพฒันาสงัคม)

364 นาย ไชยวฒัน์ จนัคณา 6/9/2541 60123462021 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการพฒันาสงัคม)

365 นาย สรายทุธ จ าเริญ 6/10/2541 60123462061 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการพฒันาสงัคม)

366 นาย บริวตัร อ่อนหรุ่ม 7/10/2541 60123462040 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการพฒันาสงัคม)

367 นาย วิชญยฒุม์ เจริญสวสัด์ิ 9/7/2541 60123462007 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการพฒันาสงัคม)

368 นาย จิรวฒัน์ สีหานาม 11/2/2541 60123462038 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการพฒันาสงัคม)

369 นาย สุรพศั รักษากิจ 13/8/2541 60123462012 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการพฒันาสงัคม)

370 นาย สิทธิพล หนูขาว 18/8/2541 60123462055 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการพฒันาสงัคม)

371 นาย ประจกัษ์ เตียวบู๊ 30/4/2541 59123462081 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการสงัคมและวฒันธรรม(การจดัการพฒันาสงัคม)

372 นาย ธนิก เบ็ญจรงคธ์นา 1/2/2541 59123459101 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

373 นาย คณาธิป มาสวนิช 1/5/2541 60123449178 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

374 นาย ณฐัชนนท์ บุญรัตน์ 2/7/2541 60123449054 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

375 นาย โภคิน เจษฎานนัทกุล 2/12/2541 60123449122 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

376 นาย เอกรัตน์ นนัโท 3/7/2541 60123449259 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

377 นาย วชัรากร เขียวชะอุ่ม 4/10/2541 60123449036 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

378 นาย คุณากรณ์ สาริยา 4/12/2541 60123449169 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

379 นาย ตะติยะ ตนัเจริญ 6/6/2541 59123460018 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

380 นาย ธนวฒัน์ น่าบณัฑิต 6/7/2541 59123458026 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

381 นาย ณฐัวฒิุ พวงมณี 7/2/2541 59123460013 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

382 นาย ชนวีร์ สัมฤทธ์ิ 7/6/2541 60123449166 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

383 นาย เมธา เปล่ียนข า 8/8/2541 60123449201 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

384 นาย สาธิต แกว้มาระวงั 8/9/2541 60123449157 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

385 นาย วชิรหตัถ์ ฉิมแสง 9/1/2541 59123461070 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

386 นาย ธีรยทุธ บาค า 9/1/2541 60123449235 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

387 นาย ณฐพรหม มุขภกัดีสิรีวิกร 9/2/2541 59123461050 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

388 นาย นที กิจเจริญ 9/8/2541 60123449227 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

389 นาย เฉลิมชยั ป้อมมาก 10/5/2541 59123461063 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

390 นาย ณฐัพงษ์ ถนอมเมือง 10/8/2541 60123449158 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

391 นาย ทศพงษ์ รักสมจิตร 10/8/2541 60123449179 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

392 นาย แสงชยั สุขเจริญ 11/4/2541 60123449005 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

393 นาย ปาณชยั ดาวลัย์ 11/6/2541 59123458011 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

394 นาย สันติสุข บุระมาน 12/3/2541 59123459094 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

395 นาย วรวฒิุ สีคราม 12/7/2541 60123449194 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

396 นาย กฤษฎากร พนัธุ์ดี 12/11/2541 60123449254 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

397 นาย พีรพทัธ์ ลภาสาธุกุล 14/2/2541 59123459093 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

398 นาย นพณฐั รัตนา 14/4/2541 60123449086 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

399 นาย พรสวรรค์ เมธาคุณวฒิุ 14/12/2541 60123449004 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

400 นาย จีรวฒัน์ อรุณศรี 15/5/2541 59123459170 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

401 นาย พรเทพ รัชโน 15/10/2541 60123449242 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

402 นาย พลูพิพฒั จนัทร์ทอง 16/1/2541 59123459043 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

403 นาย ชวกร มีแกว้ 16/7/2541 60123449059 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

404 นาย จกัรภทัร ฮะหวงั 18/1/2541 59123459066 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

405 นาย วสันต์ ทวีทรัพยไ์พบูลย์ 18/3/2541 60123449151 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

406 นาย นฐัฐินนัท์ นารี 18/11/2541 59123458002 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

407 นาย ปฐวี เจียรน าวงศ์ 18/11/2541 60123449058 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

408 นาย พชรพล เดชประมวลผล 19/2/2541 60123449286 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

409 นาย สุเมธ แกว้บวัดี 20/2/2541 59123458040 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

410 นาย ภาคภูมิ รัตนเสถียร 20/3/2541 60123449111 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

411 นาย มนสันนัท์ ไวทยานุวตัติ 20/5/2541 60123449126 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

412 นาย วรรณพงษ์ กุลมาลา 20/7/2541 60123449090 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

413 นาย กฤตกร สันมาแอ 21/5/2541 59123460021 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

414 นาย ชวลักร เกตุเมธิชยั 21/5/2541 59123461025 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

415 นาย ชนสิษฎ์ สกุลศรี 21/8/2541 60123449104 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

416 นาย ธีรวงค์ โนรีมัน่ 23/9/2541 60123449038 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

417 นาย ปฏิภาณ มงคลทวีชยักุล 24/5/2541 60123449083 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

418 นาย อภิเดช พนัธุมจินดา 25/1/2541 60123449287 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

419 นาย อนุสรณ์ ส าเริญรัมย์ 25/7/2541 60123449109 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

420 นาย ธนพล หลา้ค  าแกว้ 25/11/2541 60123449039 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

421 นาย สิขเรศ พลอยแดง 26/3/2541 60123449299 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

422 นาย ชญานนท์ คิ้วเจริญ 26/7/2541 59123461033 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

423 นาย เตชินท์ เกษรราช 27/2/2541 59123460026 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

424 นาย ศุภโชค โพธ์ิทอง 27/2/2541 60123449270 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

425 นาย พีรเพช็ร ดวงแกว้ 27/8/2541 59123459096 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

426 นาย วรรษนนัท์ สุนทรศิริพจน์ 28/11/2541 60123449063 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

427 นาย ธนัวา ทองปอ 29/1/2541 59123461085 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

428 นาย ภูวดล แสนค า 29/5/2541 60123449214 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

429 นาย ภาคิณ มุงอินทร์ 29/8/2541 60123449046 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

430 นาย ณฐัชนน ประชารักษ์ 30/1/2541 59123459129 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

431 นาย อริยะ พลูประสาท 30/4/2541 60123449113 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

432 นาย ปฐวี อ่อนส าลี 30/7/2541 59123459156 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

433 นาย ฤทธิเกียรติ บุญชู 30/9/2541 60123449202 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

434 นาย เมธาสิทธ์ิ แสงทอง 31/10/2541 60123449091 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

435 นาย เลิศลกัษณ์ ส้มเขียวหวาน 1/6/2541 60123450073 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

436 นาย กิตตินนท์ ม่วงไม้ 1/10/2541 60123450125 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

437 นาย อคัรัฐ กระแสร์ 2/4/2541 59123450029 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

438 นาย กฤตณฐั สุขสุภี 2/11/2541 60123450087 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

439 นาย อภิเดช สุ่มประเสริฐ 5/5/2541 60123450102 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

440 นาย สฤษด์ิ พว่งระหงษ์ 5/6/2541 60123450080 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

441 นาย อธิวฒัน์ พรมหลอด 5/11/2541 59123450083 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

442 นาย ธนพงศ์ ทาศรีนุช 6/4/2541 59123450130 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

443 นาย ปุณวชัร แสงอรุณทวี 13/8/2541 60123450076 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

444 นาย จิรภาส เสือคุ่ย 14/12/2541 60123450077 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

445 นาย ชลธี ดอนเจดีย์ 15/2/2541 60123450099 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

446 นาย เนติธร นาคใหม่ 15/12/2541 60123450006 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

447 นาย กฤตวฒัน์ สังขว์ารี 16/2/2541 59123450141 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

448 นาย วีรยทุธ ส าเภาทอง 20/4/2541 59123450134 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

449 นาย พรเทพ สุวดีชยักุล 21/10/2541 60123450045 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

450 นาย วีระศกัด์ิ หนองฮี 22/8/2541 60123450112 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

451 นาย คุณากร บาลวิมล 22/10/2541 60123450128 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

452 นาย ภาณุพงศ์ มะสุวรรณ 29/10/2541 60123450111 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

453 นาย ตราภูมิ อ่วมเกิด 30/4/2541 59123450061 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

454 นาย ชยกร ทองมูลเนือง 30/8/2541 60123450081 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การบริหารงานต ารวจ

455 นาย นราธิป อิศรางกูรณอยธุยา 1/9/2541 60123440060 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

456 นาย วิศวะ ปะวนัเต 1/9/2541 60123440109 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

457 นาย วชัรพล จนัทร์แดง 1/12/2541 60123440134 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

458 นาย ชรวธุ ชยันอ้ย 2/11/2541 60123440125 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

459 นาย สุธานนท์ หิรัญสกุลวฒัน์ 3/10/2541 60123440124 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

460 นาย โชติวิทย์ จนัทร์ฝาง 3/11/2541 60123440038 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

461 นาย พงศภ์คั ทวานนท์ 4/11/2541 60123440084 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

462 นาย มนตรี กาฬเนตร 5/4/2541 60123440121 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

463 นาย พฒันพงษ์ ไชยรักษ์ 5/9/2541 60123440117 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

464 นาย ชิษณุชา ยอดเจริญ 6/8/2541 60123440116 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

465 นาย กฤต แกว้รัตน์ 7/8/2541 60123440006 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

466 นาย กมลศกัด์ิ เล่ียมรัตน์ 7/11/2541 60123440096 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

467 นาย อรรถพล ชมพฒันา 8/4/2541 59123440123 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

468 นาย ณฐัพงษ์ ศรีสุธรรม 8/7/2541 60123440030 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

469 นาย จิรายุ สุทธิขาว 8/9/2541 59123440136 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

470 นาย ณฐันนท์ สัญญเดช 10/6/2541 60123440073 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

471 นาย ติระศกัด์ิ หล่าเพช็ร 11/2/2541 59123440049 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

472 นาย ณฐัพล อุตมะ 11/5/2541 59123440067 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

473 นาย ศุภพล ผ่านผิว 11/7/2541 59123440117 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

474 นาย ณฐัพงศ์ ทองค าแท้ 16/2/2541 59123440099 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

475 นาย ณชัพล มะธิปิไข 16/2/2541 59123440132 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

476 นาย ภาณุพงศ์ ร้ิวทองชุ่ม 16/4/2541 59123440120 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

477 นาย ณฐัวฒิุ มัน่คง 18/2/2541 59123440084 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

478 นาย ธีรเชษฐ ทุมมณี 18/8/2541 60123440123 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

479 นาย กษมา อศัวไ์ชยตระกูล 22/5/2541 59123440158 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

480 นาย สุทิวสั ประจดั 22/12/2541 59123440001 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

481 นาย ศุภณฒั ชยัสุภา 23/7/2541 60123440037 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

482 นาย เสมา มาแดง 25/3/2541 59123440019 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

483 นาย วิชยตุม์ เตียนมีผล 25/7/2541 60123440110 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

484 นาย ปิติภทัร์ ปิติภทัรกุลชยั 28/9/2541 60123440065 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

485 นาย สาธร สุขทนั 28/11/2541 60123440120 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

486 นาย จิรายุ หอละเอียด 30/8/2541 60123440070 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์

487 นาย ภควตั โพธ์ิทอง 5/8/2541 59123401066 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย

488 นาย อนาวิล เศวตวงศ์ 6/10/2541 60123401015 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย

489 นาย สุธิราช คงช่วย 10/12/2541 60123401033 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย

490 นาย ถิรภทัร โอทยัวิเทศ 13/10/2541 60123401019 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย

491 นาย กฤษฎา ม่วงไทย 22/9/2541 60123401070 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย

492 นาย พนัธกานต์ ขวญัใจ 25/8/2541 60123401082 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย

493 นาย ปฏิภาณ แสงรักษ์ 27/3/2541 59123401085 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย

494 นาย ศราวธุ โคตอะนนัต์ 30/5/2541 60123401064 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย

495 นาย นพรัตน์ ตระกูลรัมย์ 7/2/2541 60123403009 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน

496 นาย รัตนศกัด์ิ สรวงพนากุล 12/6/2541 60123403002 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน

497 นาย เด่นภูมิ ท่าดี 15/9/2541 60123403058 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน

498 นาย ทตัพงศ์ หนุ่นหนุนรบ 16/1/2541 59123403087 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน

499 นาย ศราวฒิุ ชยัคุณ 19/5/2541 60123403006 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน

500 นาย วรุตม์ เสริมศรีพงษ์ 23/5/2541 59123403095 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

501 นาย ธนชิต ธุรกิจชยัโรจน์ 25/12/2541 60123403035 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน

502 นาย อิทธิพทัธ์ ไพศาลเจริญวงศ์ 30/1/2541 59123403005 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน

503 นาย มนสันนท์ พะลงั 30/6/2541 60123403022 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน

504 นาย นภ เกสรสุคนธ์ 2/1/2541 60123404020 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น

505 นาย พีรพฒัน์ โสมนรินทร์ 3/11/2541 60123404004 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น

506 นาย พิชญะ รักชาติ 10/5/2541 59123404014 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น

507 นาย ศรัณย์ บุญเท่ียง 10/9/2541 60123404006 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น

508 นาย ภคัพล พลบัประสิทธ์ิ 12/8/2541 60123404046 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น

509 นาย อภิวฒัน์ ธนะวงศ์ 15/10/2541 60123404005 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น

510 นาย อคัรวฒัน์ สงพลบั 4/1/2541 59123402011 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

511 นาย กิตตินยั ศิริวิทยกูล 4/10/2541 60123402046 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

512 นาย สมศกัด์ิ ตนัติพงษ์ 6/6/2541 59123402080 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

513 นาย ศุภนิตย์ ปัณทรานนท์ 7/1/2541 59123402074 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

514 นาย ชยาวธุ พรหมเมือง 8/2/2541 59123402071 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

515 นาย สันติ แสนเดช 9/4/2541 59123402063 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

516 นาย อนัวาร์ สาและ 9/6/2541 60123402081 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

517 นาย ปิยะบุตร จนัทร์เศรษฐี 10/2/2541 60123402053 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

518 นาย ฐิติกร ล่ิวทิพา 10/8/2541 60123402090 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

519 นาย อมรเทพ ดุลยสันทดัชยั 11/12/2541 60123402069 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

520 นาย กิตติกวินทร์ มีข  า 14/10/2541 60123402074 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

521 นาย พชร รติโอฬาร 18/2/2541 59123402099 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

522 นาย ดุลยวตั กลนัทกพนัธ์ 20/10/2541 60123402021 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

523 นาย อมรฤทธ์ิ เล่าเรือง 23/3/2541 59123402104 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

524 นาย ฤทธิพร ทองเล่ียมนาค 23/7/2541 60123402011 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

525 นาย นลธวชั อยูช่มวงษ์ 23/8/2541 60123402065 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

526 นาย ภาณุพงศ์ ชูนิด 26/3/2541 59123402098 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

527 นาย ปณิธาน อาชาชาญ 30/1/2541 60123402057 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ

528 นาย อคัรเดช ยวกไธสง 5/11/2541 60123405067 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ

529 นาย ธีรัฐ เลาหชยัยศ 6/10/2541 60123405032 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ

530 นาย ธนวินท์ แสงอ่อน 7/7/2541 59123405002 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ

531 นาย อธิวฒัน์ ผ่านพิเคราะห์ 8/8/2541 60123405024 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ

532 นาย อาทิตย์ พามขนุทด 8/11/2541 60123405051 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ

533 นาย อนุวชั แดงพรม 11/7/2541 60123405021 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ

534 นาย อนวชั ละออเอ่ียม 11/10/2541 60123405066 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ

535 นาย อภิพฒันชยั แสงประเสริฐ 12/8/2541 60123405061 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ

536 นาย พงษศ์กัด์ิ ทองสิงห์ 13/2/2541 59123405098 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ

537 นาย ธนพล ค านวณคุณ 13/7/2541 59123405104 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ

538 นาย จิรเมธ บุญรักษ์ 16/5/2541 60123405011 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ

539 นาย ภูวดล ก้ิมซ่ือ 16/12/2541 59123405046 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ

540 นาย พทัธดนย์ ไกรปราบ 24/8/2541 60123405052 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

541 นาย สรวิศ ทิพยบ์รรณา 25/6/2541 60123405014 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ

542 นาย ปฏิภาณ พิมพิสาร 25/10/2541 59123405118 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ

543 นาย กิตติพนัธ์ พงษพ์นัธ์ 29/8/2541 59123405089 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ

544 นาย วิทวสั วงศพ์งศาลี 4/5/2541 60122401030 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

545 นาย ดนุภพ พนัธ์เทียน 10/2/2541 60122401039 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

546 นาย สรสินธุ์ สินสัจธรรม 13/11/2541 59122401008 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

547 นาย แวอิบรอฮิม ซูตี 14/9/2541 60122401010 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

548 นาย ธนวฒัน์ บุญชูช่วย 16/6/2541 60122401003 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

549 นาย พีรดนย์ กิมพิทกัษ์ 17/10/2541 60122401038 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

550 นาย อนุรักษ์ นูมหนัต์ 25/1/2541 59122401036 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

551 นาย เชษฐพงศ์ เป่ียมข าดี 25/7/2541 60122401005 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

552 นาย บุญญพฒัน์ วงษพิ์น 30/10/2541 60122401008 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

553 นาย ปริญธร โมนยักุล 1/1/2541 60123466077 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

554 นาย วชัรพล วชิรเรืองกุล 1/8/2541 60123466003 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

555 นาย จตุรวิทย์ เทศวิสิสถ์ 2/8/2541 60123466063 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

556 นาย ชยานนัท์ แจ่มมี 6/9/2541 60123466046 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

557 นาย ณฐัพงศ์ อิสสระ 8/2/2541 59123466008 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

558 นาย ณทรรศ แดงแลว้ 8/6/2541 60123466015 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

559 นาย ศุภวฒัน์ แสงทอง 8/8/2541 60123466032 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

560 นาย พิพฒัน์ น่ิมนอ้ย 9/1/2541 59123466050 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

561 นาย สหพล รักษาผล 9/4/2541 60123466084 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

562 นาย ฉายฉตัร ทองเกิด 12/4/2541 59123466067 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

563 นาย วิทวสั คงวฒิุ 15/4/2541 59123466031 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

564 นาย ธนวฒัน์ พฒันรักษา 15/9/2541 60123466040 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

565 นาย เมธาสิทธ์ิ มีหอม 16/12/2541 60123466001 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

566 นาย ธีระวฒัน์ ยะสูงเนิน 17/4/2541 59123466059 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

567 นาย พชร เสาทอง 19/3/2541 59123466045 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

568 นาย อธิพงศ์ จนัทร์มล 20/6/2541 60123466016 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

569 นาย ภานรินทร์ ดาศรี 20/6/2541 60123466020 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

570 นาย ณฐัพงศ์ โมกขาว 20/11/2541 60123466064 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

571 นาย สุภทัร ตนัแกว้สุนนัท์ 27/3/2541 59123466064 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

572 นาย อรรถพล เฮ็งเจริญ 27/7/2541 60123466036 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

573 นาย ไกรสร พลายเผือก 27/7/2541 60123466079 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

574 นาย ศกัดิพฒัน์ ไชยขนัธ์ 28/8/2541 60123466059 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

575 นาย ทวีวิชญ์ สัตยากูล 31/1/2541 59123466011 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

576 นาย ศุภโชค แคะสูงเนิน 4/6/2541 60123465002 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

577 นาย อานนท์ มงคล 5/6/2541 59123465014 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

578 นาย อมรเทพฤทธ์ิ เปียพา 5/6/2541 60123465010 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

579 นาย ศศลกัษณ์ เหลืองวฒันวิไล 5/10/2541 60123465064 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

580 นาย สุธิ เหล็กดี 6/3/2541 59123465036 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

581 นาย ภูผา เอกจิโรภาส 9/4/2541 59123465111 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

582 นาย เลิศฤทธ์ิ พฒันพร 9/9/2541 60123465028 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

583 นาย ศุภกฤต เหมะรักษ์ 11/7/2541 59123465028 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

584 นาย ศุภวิชญ์ อนุสรณ์สัญญา 14/5/2541 59123465084 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

585 นาย จกัรกฤษณ์ ไชยสงวนสุข 16/2/2541 59123465064 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

586 นาย เกียรติกุล จริงจิตร 16/12/2541 60123465012 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

587 นาย อานนท์ แกว้ค  าลา 17/4/2541 60123465059 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

588 นาย ภาณุ สุทธิวารีวฒันา 18/1/2541 59123465066 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

589 นาย ศุภกฤต เก้ือหนุน 20/3/2541 60123465050 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

590 นาย สุภทัรชยั สุนทรวงศ์ 21/3/2541 59123465063 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

591 นาย รณชยั งามสมบติั 22/7/2541 60123465061 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

592 นาย พีรพล นนัทพนัธ์ 23/6/2541 60123465078 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

593 นาย ฐิติโชติ อาป้อง 25/2/2541 60123465011 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

594 นาย ณฐัดนยั มะแสงสม 25/5/2541 60123465038 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

595 นาย ธราเทพ เทพดล 25/7/2541 60123465060 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

596 นาย มงคลชยั แสงแดง 26/1/2541 59123465067 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

597 นาย ภาสพล เรืองเดช 26/3/2541 59123465015 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

598 นาย พรชยั เกษสมบูรณ์ 30/11/2541 60123465090 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

599 นาย ชยัวฒัน์ ภูเดช 1/2/2541 59123464076 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

600 นาย ศุภชยั ภาชู 1/5/2541 59123464059 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

601 นาย สยาม ชูเมือง 1/9/2541 60123464053 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

602 นาย เศรษฐา อภิวฒันเบญญา 2/1/2541 59123464080 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

603 นาย คุณานนท์ เพชรรัตน์ 2/5/2541 59123464019 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

604 นาย ขจรพฒัน์ แกว้ถาวร 7/8/2541 60123464082 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

605 นาย อนุวฒัน์ บุญเลิศ 7/10/2541 60123464038 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

606 นาย ศกัด์ิมงคล ศิริขนัธ์ 8/3/2541 59123464011 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

607 นาย ธาดา โอฬารลาภ 10/7/2541 59123464106 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

608 นาย วชัรากร ตน้กนัยา 12/3/2541 59123464090 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

609 นาย นฤเดช เเกว้ศรีโพธ์ิ 12/3/2541 59123464108 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

610 นาย อาทิตย์ เลิศสมนาวิน 14/6/2541 60123464019 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

611 นาย ศรัณยู จนัทร์ทว้ม 15/1/2541 59123464091 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

612 นาย วินยั บุญดี 17/4/2541 60123464001 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

613 นาย ภาคภูมิ เพชรประดบัวงศ์ 17/6/2541 60123464010 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

614 นาย นนัทวฒิุ บุเกตุ 17/7/2541 59123464097 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

615 นาย นรากร ขาวพุ่ม 18/8/2541 60123464064 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

616 นาย นิพทัธ์ณรงค์ ศรีปราชญ์ 19/4/2541 60123464086 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

617 นาย อธิยตุ บุญเปล่ียม 19/12/2541 60123464044 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

618 นาย วิทวสั ลาสงยาง 21/2/2541 60123464011 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

619 นาย พงศกร ทองอุดม 21/9/2541 60123464077 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

620 นาย จกัรกฤษณ์ สาธิตภาณุวฒัน์ 23/11/2541 60123464009 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

621 นาย ทรงพล พรรณรายน์ 24/8/2541 60123464076 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

622 นาย พศวีร์ อภิญญานนัท์ 24/12/2541 60123464094 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

623 นาย ตราภูมิ ต่ายทรัพย์ 26/2/2541 59123464100 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

624 นาย ณฐัพงศ์ บุญแจง้ 26/7/2541 60123464092 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

625 นาย พินิจ สนธิ 28/3/2541 59123464064 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

626 นาย ธนวนัต์ ด่านปีดา 28/7/2541 60123464043 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

627 นาย ภูมิภฎั ขาวลาภ 29/4/2541 59123464001 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

628 นาย นาวิน ป่ินแกว้ 29/4/2541 59123464057 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

629 นาย ธนพล เลง้จ านงค์ 29/5/2541 60123464005 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

630 นาย วีระวสั แสนปิงวงั 30/3/2541 60123464070 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

631 นาย อษัฎาวฒิุ ช านาญ 30/4/2541 59123464068 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

632 นาย ปิยนทั สุดตา 31/5/2541 60123464012 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน)

633 นาย รัชชานนท์ แกว้วงษ์ 5/12/2541 60123468039 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

634 นาย ณฐัวฒัน์ แสงแกว้ 7/1/2541 59123457021 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

635 นาย พิชญ์ ศิริพละ 7/8/2541 60123468048 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

636 นาย อดิสร มาระสูตร์ 7/11/2541 60123468031 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

637 นาย ศกัรภพ บวัแยม้ 10/12/2541 60123468046 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

638 นาย ณฐันนท์ ชาวหญา้แพรก 12/10/2541 60123468025 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

639 นาย อลงกรณ์ สุดสาลี 12/12/2541 60123468001 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

640 นาย ภิญโญ ใจอุดม 14/1/2541 60123468050 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

641 นาย เอกลกัษณ์ แกว้ค  าไสย์ 17/4/2541 60123468083 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

642 นาย ขจรพงษ์ ไกรสีห์ 19/10/2541 60123468041 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

643 นาย รัตนโชติ เกตุคลา้ 22/8/2541 60123468009 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

644 นาย พงษเ์ทพ คลา้ยพงษ์ 23/6/2541 60123468037 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

645 นาย ปารเมศ ฟักพยงุ 23/9/2541 60123468005 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

646 นาย อธิวฒัน์ ปัญญาคม 25/8/2541 60123468051 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

647 นาย ธิศิษฏ์ ป่ินแกว้ 27/6/2541 60123468010 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

648 นาย นคร ยิง่ยวด 27/10/2541 60123468014 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

649 นาย พรรษธชั ชูช่วย 29/6/2541 60123468015 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

650 นาย ปริญญา พานิชนนัท์ 29/9/2541 60123468079 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)

651 นาย ศรัณยวิทย์ ช่ืนแสงสวา่ง 2/5/2541 59123456020 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา)

652 นาย เจษฎากร อินทระ 4/6/2541 60123467034 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา)

653 นาย ณฐัพงศ์ จัน่เพช็ร์ 4/6/2541 60123467037 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา)

654 นาย ดนยั รัตนา 5/10/2541 60123467008 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา)

655 นาย ทวีสิน อินทร์แกว้ 10/10/2541 60123467014 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา)

656 นาย สุรชยั ทบัทิมหิน 15/9/2541 60123467045 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา)

657 นาย ศิรวิชญ์ กลีบจนัทร์ 18/7/2541 60123467026 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา)

658 นาย ปฐพี สิริรัตน์ 21/1/2541 59123456012 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา)

659 นาย สิทธิคุณ จุติยนต์ 22/12/2541 60123467038 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา)

660 นาย ชลธาร บุตทชน 24/2/2541 59123456009 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

661 นาย ณฐัพงศ์ พุ่มบุญมาก 24/3/2541 59123456015 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา)

662 นาย สายสิญจ์ เบ็ญกุล 25/8/2541 60123467042 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา)

663 นาย ภคพล มะโรงรัตน์ 29/4/2541 59123456005 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา)

664 นาย แสงชยั กาญจนวสะ 2/11/2541 59127338053 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

665 นาย วิภู เกิดเมืองเล็ก 3/10/2541 60127338028 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

666 นาย ณฐัพนธ์ โภชนา 4/8/2541 60127338015 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

667 นาย ธนสรร พนเจริญสวสัด์ิ 6/7/2541 59127338043 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

668 นาย อริยะ ปริญญาวิภาต 8/10/2541 60127338080 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

669 นาย อาชาไนย แกว้ก๋า 9/3/2541 59127338045 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

670 นาย พรรษา พริบไหว 9/7/2541 60127338017 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

671 นาย ณฐพล ละออสุววรณ 13/4/2541 59127338001 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

672 นาย พิรพฒัน์ คงคาประกรณ์ 15/9/2541 60127338074 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

673 นาย จิรกร เดชนิมิตรชยั 17/7/2541 60127338041 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

674 นาย ดิสรณ์ บุญใหม่ 20/1/2541 59127338002 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

675 นาย ปิยะวฒัน์ ศรีขดัเคา้ 23/10/2541 60127338068 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

676 นาย ธนาศกัด์ิ คงศรี 25/9/2541 59127338026 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

677 นาย ชิษณุพงศ์ ร่องเส้ียว 26/7/2541 60127338004 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

678 นาย ปภาวิน พรมชยั 26/8/2541 60127338018 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

679 นาย ศกัยศรณ์ จารุรัตน์มณี 29/10/2541 60127338086 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

680 นาย การัณย์ สายคุณากร 31/8/2541 60127338031 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

681 นาย อธิกร วิจิตรกูล 31/10/2541 60127338064 วิทยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

682 นาย อนวฒัน์ จนัเเกว้ 1/5/2541 60127328043 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

683 นาย พชัร ก่ิงกา้น 2/6/2541 59127328039 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

684 นาย พชัรพล กลมเกลียว 2/7/2541 60127328037 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

685 นาย กิตติชยั ตลบัทอง 5/2/2541 59127328025 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

686 นาย นิธิศ ถึงสุข 5/5/2541 59127328026 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

687 นาย ชยพล จิรภิวงศ์ 6/7/2541 60127328032 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

688 นาย สุทศัน์ แซ่อ้ึง 9/1/2541 59127328019 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

689 นาย สิทธิพล ศรีทรง 9/4/2541 59127328064 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

690 นาย อมัรินทร์ บุญลอย 10/9/2541 60127328065 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

691 นาย ภูมิภทัร แซ่อ้ึง 13/1/2541 59127328014 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

692 นาย ธนพล โพธิสาร 13/1/2541 59127328085 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

693 นาย ภิญโญ ศรีคราม 15/5/2541 60127328023 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

694 นาย ณฐัดนยั วิสุมา 15/6/2541 60127328019 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

695 นาย สุริเยศ มโนมยัวจี 17/9/2541 60127328008 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

696 นาย อีรฟีนฮ์ บินมะ 19/3/2541 60127328057 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

697 นาย รพีพฒัน์ เหล่าอ า 19/4/2541 60127328026 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

698 นาย ชินาธิป ศรีชยั 20/11/2541 59127328015 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

699 นาย เอกศิษฏ์ สง่างาม 21/8/2541 60127328024 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

700 นาย เกริกพล ทองพรรณ 21/8/2541 60127328038 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

701 นาย อธิพฒัน์ เกาะเพชร 22/2/2541 59127328020 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

702 นาย ดนุนยั ทองสุข 22/2/2541 59127328041 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

703 นาย อาชวิน สิทธิคุณ 22/5/2541 60127328044 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

704 นาย ณฐัพล สิงห์สม 23/8/2541 60127328013 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

705 นาย ณฐัธเดชน์ ก าเหนิด 23/8/2541 60527328030 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

706 นาย ธีรภทัร์ เพชรทอง 23/11/2541 60127328055 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

707 นาย ธนวินท์ อศัวจงรัก 24/2/2541 60127328064 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

708 นาย พศวตั สุขะเสน 25/3/2541 59127328065 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

709 นาย พงศธร วนัชยัเจริญเลิศ 25/11/2541 60127328029 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

710 นาย ภทัร รอดพ่ึงผา 26/3/2541 60127328062 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

711 นาย สุทธิพงษ์ แซ่อ่ึง 26/6/2541 59127328021 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

712 นาย คนธ์พงษ์ ค  ามาธีรโรจน์ 27/2/2541 60127328078 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

713 นาย เมธพร ทิพยพิ์ลา 27/5/2541 60127328049 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

714 นาย วรัญํู ศรีมงคลธร 28/2/2541 59127328038 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

715 นาย ดลธรรม สีหาไชย 28/9/2541 60527328034 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

716 นาย ปณชยั บรรเทาทุรามยั 28/12/2541 60127328004 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

717 นาย สิรภพ เกตุจิตต์ 30/1/2541 59127328061 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

718 นาย อคัรเดช ทีกา 30/5/2541 60527328008 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

719 นาย นพรัตน์ สุรางแสงมีบุญ 30/11/2541 60127328041 วิทยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

720 นาย ปฐวี เนตรนอ้ย 2/11/2541 60123322079 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

721 นาย ปิติ ข  าศิริ 3/4/2541 60123322023 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

722 นาย ภานุพงศ์ จนัทร์สวา่ง 8/8/2541 60123322011 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

723 นาย สุวิจกัขณ์ ล้ีพนัธ์ 12/11/2541 60123322019 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

724 นาย ณฐัพล ดีปัญญา 13/4/2541 59123322060 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

725 นาย วรเมธ สุขสดใส 15/2/2541 59123322051 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

726 นาย พรประเสริฐ กิจเกตุ 16/2/2541 59123322064 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

727 นาย วิชยตุม์ เตชะเกิดกมล 16/8/2541 60123322049 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

728 นาย ณฐัพงศ์ ณสงขลา 17/9/2541 60123322076 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

729 นาย พีรพล พงษป์ระยรู 17/11/2541 59123322080 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

730 นาย สันติชยั สายพรหมทอง 20/10/2541 60123322060 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

731 นาย เจตรินทร์ ยะแสง 20/10/2541 60123322078 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

732 นาย สายลบั สุพงัโค 22/1/2541 60123322013 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

733 นาย ศิริวิชญ์ เจนสิริโสภณ 22/11/2541 60123322025 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

734 นาย ชนมส์วสัด์ิ พิมพิบาล 23/3/2541 59123322007 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

735 นาย ณพล อุดมสุด 23/3/2541 59123322049 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

736 นาย ฐิติวฒัน์ สุกใส 23/9/2541 60123322050 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

737 นาย ธวชัชยั ฝ่ายละสาร 25/6/2541 60123322082 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

738 นาย วีริศชานน ศุภวิจิตรวงศ์ 26/9/2541 59123322058 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

739 นาย อติชาติ เอ่ียวทองเพ่ิม 26/9/2541 60123322069 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

740 นาย ปุรินทร์ ราชวาณิชย์ 26/12/2541 60123322059 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

741 นาย จกัรกฤษณ์ กล่ินเพช็ร 29/6/2541 60123322028 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

742 นาย ศรวิษฐ์ พว่งรักพนัธ์ 30/7/2541 60123322001 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)

743 นาย ปรีชา แกว้มะ 1/12/2541 60123321043 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารองคก์ร)

744 นาย เตชิต เพลิงพิชญ์ 9/1/2541 59123321042 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารองคก์ร)

745 นาย ศุภณฐั ยิม้สอาด 9/7/2541 59123321036 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารองคก์ร)

746 นาย ณฐัพงศ์ บุญเจริญ 15/2/2541 59123321037 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารองคก์ร)

747 นาย ทศพร หม่ืนนอ้ย 15/5/2541 60123321028 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารองคก์ร)

748 นาย กษิดิศ เท่ียวแสวง 16/10/2541 60123321080 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารองคก์ร)

749 นาย โสรัจจ์ แสงเทียนฉาย 17/6/2541 59123321026 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารองคก์ร)

750 นาย ชชัชยั อดิศรวรกิจ 26/2/2541 59123321053 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารองคก์ร)

751 นาย ชุติพงศ์ คา้สม 27/2/2541 60123321059 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารองคก์ร)

752 นาย พิภพ อ ่าสกุล 27/3/2541 60123321053 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารองคก์ร)

753 นาย ศุภวิชญ์ ธูปพนม 29/1/2541 59123321010 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(การประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารองคก์ร)

754 นาย รัตนบุรี บินสกุล 4/4/2541 59123325084 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

755 นาย กิตติพศ พรพิรานนท์ 6/3/2541 59123325004 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

756 นาย อภิวฒัน์ หอมช่ืน 6/5/2541 59123325019 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

757 นาย กีรติ สกูลคง 7/1/2541 59123325073 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

758 นาย ธีรวฒัน์ ล้ีกุล 8/9/2541 59123325026 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

759 นาย กนัตินนัท์ ศรีทอง 9/1/2541 59123325042 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

760 นาย อิติวิช เพช็รพรรณ 11/1/2541 59123325059 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

761 นาย สุวิทย์ ทิมไทย 11/2/2541 59123325054 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

762 นาย ศิวกร เครือฟ่ัน 11/6/2541 59823325033 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

763 นาย กานตด์นยั กอ้นนาค 12/6/2541 59123325015 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

764 นาย พงศภ์วนั ศรีวฒัน์ธนากุล 13/4/2541 59823325014 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

765 นาย สุระนนัท์ ทองสัมฤทธ์ิ 14/4/2541 59123325032 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

766 นาย สถิตย์ จินดาวรรณ์ 15/11/2541 59123325095 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

767 นาย พิทยตุม์ จนัทร์มา 17/6/2541 59123325111 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

768 นาย ปริญญา สร้อยมาศ 18/6/2541 59123325081 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

769 นาย กณัพฒัน์ ลือเจริญ 22/5/2541 59123325124 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

770 นาย พชัรพล แดงปุ่ น 23/4/2541 59123325068 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

771 นาย บดินทร ศรีสมเขียว 26/4/2541 59123325104 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

772 นาย ธีรธชั พชัรศกัด์ิมงคล 28/6/2541 59123325103 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

773 นาย สัญชยั โชคเทอดธรรม 30/3/2541 59123325022 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์)

774 นาย ภาณุพงศ์ บรรจง 1/1/2541 60123329033 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

775 นาย ณฐัภทัร กตัถลีวลัย์ 1/6/2541 60123329142 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

776 นาย พงศศ์กัด์ิ บุญจนัทร์ 2/1/2541 60123329073 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

777 นาย อภิสิทธ์ิ จามรจุรีกุล 2/12/2541 60123329014 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

778 นาย จารุกิตต์ิ ช่ืนฤาดี 3/10/2541 60123329126 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

779 นาย ปิยะพงษ์ มูลศรี 5/11/2541 60123329099 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

780 นาย รัชชานนท์ ไชยขวญั 5/12/2541 60823329053 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

781 นาย กษิด์ิเดช แกว้เขียว 6/3/2541 60123329046 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

782 นาย ชยัวฒัน์ สงไตรรัตน์ 6/12/2541 60123329111 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

783 นาย ธนสิน เจียมศิริ 7/4/2541 60123329090 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

784 นาย โยธาพ เสียงเจริญ 7/11/2541 60823329031 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

785 นาย จกัรตรา วงคบ์วัเจริญ 7/12/2541 60123329084 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

786 นาย อคัรพล แสงอะโน 8/6/2541 60123329093 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

787 นาย นพนนัท์ ทพัสุวรรณ 8/7/2541 60123329038 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

788 นาย วิศรุต สิทธิกูล 8/8/2541 60123329024 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

789 นาย ลทัธพล พรหมสวสัด์ิ 8/8/2541 60823329081 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

790 นาย ธีรพฒัน์ ทองมะเริง 8/9/2541 60123329040 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

791 นาย ชินกฤต ข าสิงห์ 9/1/2541 60123329064 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

792 นาย นพสิทธ์ิ มลฑา 9/10/2541 60823329054 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

793 นาย ธนภทัร สุทธิฤทธ์ 10/2/2541 60123329109 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

794 นาย สาริศ ส่องพราย 10/9/2541 60823329088 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

795 นาย มฆัวาน เกตุสุวรรณ 11/2/2541 60823329106 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

796 นาย พายุ เขง็นอก 11/11/2541 60123329026 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

797 นาย กิตติกานต์ สวนช่วย 11/12/2541 60823329016 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

798 นาย ทรงชยั ทีปกากร 12/7/2541 60823329057 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

799 นาย ศุภพฒัน์ น่วมพร้อมพนัธุ์ 13/2/2541 60123329152 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

800 นาย สืบศกัด์ิ พละสุ 13/6/2541 60823329034 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

801 นาย ภราดร หาญกลา้ 13/8/2541 60123329013 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

802 นาย อภิเดช ค ้าคูณ 13/8/2541 60823329070 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

803 นาย ทศันยั ทศันียกุล 14/4/2541 60123329130 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

804 นาย กนัตพงศ์ ศรีไสยเพชร 14/8/2541 60823329038 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

805 นาย วรรณพงศ์ อินใจ 14/9/2541 60123329115 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

806 นาย อรรถพร บุญยศ 15/6/2541 60123329028 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

807 นาย อธิพงศ์ รักษาเพช็ร 15/10/2541 60123329094 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

808 นาย ภูรินท์ ดอนศรี 15/11/2541 60123329048 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

809 นาย ณฐัวฒัน์ เจริญรัศมี 16/3/2541 60823329064 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

810 นาย สิรภพ บุญหนุน 16/7/2541 60823329085 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

811 นาย อาทิตย์ ดวงสวา่ง 17/5/2541 60123329107 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

812 นาย วรวฒิุ อวรรณ 17/6/2541 60123329057 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

813 นาย ศุภณฐั สังขแ์กว้ 17/12/2541 60823329021 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

814 นาย ธนฤทธ์ิ ดวงฤทธ์ิ 18/12/2541 60823329095 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

815 นาย ขวญัชยั ศรีสุวรรณ 19/5/2541 60823329014 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

816 นาย สุจิโรจน์ ขนุเณร 19/8/2541 60123329095 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

817 นาย กีรติ ชัง่ใจ 19/9/2541 60823329008 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

818 นาย หฤษฏ์ โชติพินทุ 19/11/2541 60123329132 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

819 นาย บรรณสรณ์ ไชยชนะ 20/7/2541 60123329131 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

820 นาย พงศภคั ลิขิตภาณุรักษ์ 20/8/2541 60123329009 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

821 นาย ภาคิน ศรีสุวรรณ 22/5/2541 60123329114 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

822 นาย ณฐัวตัร รินแกว้ 22/6/2541 60823329091 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

823 นาย ประพนัธ์พงศ์ จนัทร์ก่ิงกาญจน 23/7/2541 60823329094 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

824 นาย ปิยะ พรมพิลา 23/10/2541 60123329029 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

825 นาย จารุวตัร แกว้จ ารัส 24/9/2541 60123329127 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

826 นาย วรภพ แสนกนัทา 24/9/2541 60823329104 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

827 นาย ภาคิน วนัค  า 24/10/2541 60823329044 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

828 นาย ศกัด์ิระพี ยนิดีเวท 25/3/2541 60123329063 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

829 นาย อนุสรณ์ ทองวิทยกุล 26/5/2541 60823329005 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

830 นาย วฒิุชยั ยอมิน 26/10/2541 60123329049 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

831 นาย ณฐกรณ์ พงศป์ระยรู 27/7/2541 60123329104 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

832 นาย ศุภกร ท าคาม 27/8/2541 60123329051 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

833 นาย อีริค มูลเลอร์ 28/9/2541 60823329074 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

834 นาย ชยัพจน์ สกุณาไพบูลย์ 28/12/2541 60123329098 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

835 นาย เรืองเดช รุ่งเรือง 30/8/2541 60823329013 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

836 นาย ภานุวฒัน์ มณฑา 30/10/2541 60123329122 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)

837 นาย ชคทัพล สุภาพ 1/11/2541 60123301024 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์)

838 นาย ไพจิตร ใจสุจริต 3/12/2541 60123301044 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์)

839 นาย วิชธวฒัน์ สุขศรีเพง็ 12/7/2541 60123301027 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์)

840 นาย ธนนนัท์ พงษศ์าสตร์ 23/10/2541 60123301039 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

841 นาย พงศธร ชา้งสอน 27/7/2541 60123301002 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์)

842 นาย จิรพทัธ์ สุขกรี 28/6/2541 60123301028 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์)

843 นาย อุกฤต วงัมะนาว 28/8/2541 60123301047 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์)

844 นาย สาธิษฐ์ ลาภทวี 29/5/2541 60123301034 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์)

845 นาย พชร ชาตาดี 29/7/2541 60123301025 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์)

846 นาย พีระพฒัน์ ทองใบ 1/2/2541 59123320056 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ)

847 นาย สิทธิเดช ธรรมโชติ 5/11/2541 59123320031 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ)

848 นาย สหพฒั หลีเจริญ 6/2/2541 59123320013 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ)

849 นาย ธนพล ปัตตา 7/4/2541 59123320038 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ)

850 นาย ธนาธิป เบ็ดเสร็จ 10/2/2541 59123320033 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ)

851 นาย กรวิชญ์ มจัฉาธิคุณ 13/8/2541 59123320049 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ)

852 นาย สุริยน นนทะน า 1/4/2541 59823324036 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยโุทรทศัน)์

853 นาย อคัรเดช ศรีอุทยั 11/3/2541 59123324092 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยโุทรทศัน)์

854 นาย สุรชยั พ่ึงสาย 13/2/2541 59123324056 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยโุทรทศัน)์

855 นาย สรรเพชญ์ นนัทจุติ 14/5/2541 59123324015 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยโุทรทศัน)์

856 นาย วิวฒัน์ชยั สร้อยอุดม 19/5/2541 59123324068 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยโุทรทศัน)์

857 นาย อานนท์ พลเรือง 1/3/2541 60823328045 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

858 นาย จิรายุ เทพวิชยัศิลปกุล 1/9/2541 60823328028 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

859 นาย ปรเมศร์ โคนพนัธ์ 2/11/2541 60123328001 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

860 นาย สุดเขต พระชยั 3/4/2541 60123328096 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

861 นาย พีณสัม์ พนัธ์เมือง 4/6/2541 60123328021 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

862 นาย รณกร รัชวฒัน์ 5/1/2541 60823328033 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

863 นาย ปริชาติ หวานแหลม 5/4/2541 60123328027 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

864 นาย จิรศกัด์ิ ศรีรัมย์ 5/5/2541 60123328065 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

865 นาย เฉลิมรัฐ ไชยขนัธ์ 5/12/2541 60123328071 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

866 นาย รัฐพล เติมปิยกุล 6/12/2541 60123328044 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

867 นาย วิโรจน์ หมวดหล า 6/12/2541 60123328064 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

868 นาย ชยตุม์ ทนุรัตนบุตร 6/12/2541 60823328042 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

869 นาย ทวีพร ลิมปิสุข 7/11/2541 60123328017 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

870 นาย อคัรินทร์ ภิญโญกิตติพนัธ์ 8/9/2541 60823328018 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

871 นาย ณฐัพล เขียวดี 9/6/2541 60123328088 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

872 นาย เด่นภูมิ หนูเมือง 10/3/2541 60123328049 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

873 นาย ศุภกิตต์ิ พิริยะประกาศ 10/4/2541 60123328089 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

874 นาย ชนวีร์ เนตรวงษ์ 10/10/2541 60123328030 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

875 นาย พีรวิชญ์ ลาอ า 10/10/2541 60823328004 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

876 นาย พงศธร จนัวิสิ 11/1/2541 60123328076 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

877 นาย ธราธร พวงมาลา 11/8/2541 60123328032 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

878 นาย กฤษณะ เทพสังข์ 11/9/2541 60123328023 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

879 นาย สหรัถ คงอยู่ 13/8/2541 60123328040 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

880 นาย โชคชยั ตาลเส้ียน 14/8/2541 60823328041 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

881 นาย ปฏิภาณ โรจน์ธนาภรณ์ 15/1/2541 60123328074 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

882 นาย อธิษฐ์ มณีพงศกร 15/7/2541 60823328010 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

883 นาย มงคล ทบัเทศ 16/4/2541 60823328034 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

884 นาย นฐัพงษ์ แสงสุข 19/9/2541 60123328043 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

885 นาย ณฐัพล กรสกุล 20/7/2541 60123328014 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

886 นาย ธนวฒัน์ โยธาภกัดี 20/9/2541 60123328077 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

887 นาย กฤตนนั ศกัด์ิวรชาติ 20/11/2541 60123328063 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

888 นาย ณฐัพล จ าปาดิบ 21/10/2541 60123328091 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

889 นาย ภทร แยม้สอาด 21/11/2541 60123328072 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

890 นาย ธนกร สาแกว้ 27/4/2541 60123328062 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

891 นาย กษิดิศ ช่ืนฤทยัในธรรม 27/6/2541 60823328016 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

892 นาย ปฏิภาณ กฤษณะรังสรรค์ 28/7/2541 60123328068 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

893 นาย ธนาวฒิุ ม่ิงเจริญ 30/7/2541 60123328083 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

894 นาย วฒันา มาง้ิว 30/9/2541 60123328019 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

895 นาย กิตติทตั สุขผล 31/7/2541 60123328085 วิทยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)

896 นาย ณธีพฒัน์ ทองค า 3/4/2541 60127312085 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

897 นาย ชานนท์ ลีลาไพศาล 5/9/2541 60127312079 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

898 นาย ชาคริต เเกว้ประกอบ 6/9/2541 60127312003 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

899 นาย ภาคย์ พิทยาเวช 12/2/2541 59127312040 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

900 นาย ศวสักร ขนุภกัดี 12/3/2541 59127312034 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

901 นาย อานุภาพ ฟักกล่ิม 13/10/2541 60127312093 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

902 นาย ณฐัพล เขียวสาตร์ 14/4/2541 60127312084 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

903 นาย กิตติคุณ เถ่ือนรอต 16/10/2541 60127312044 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

904 นาย ปรัชญา เเซ่โคว้ 16/10/2541 60127312054 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

905 นาย เขมทตั แซ่โงว้ 18/1/2541 59127312013 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

906 นาย พีรพงษ์ ณีวงษ์ 18/2/2541 59127312124 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

907 นาย ธีรวชั เอ่ียมโกมล 19/9/2541 59127312020 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

908 นาย ศุภสัณฑ์ ตนัติพฒิุกุล 20/2/2541 60127312015 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

909 นาย ธนภทัร์ พรหมอกัษร 22/7/2541 60127312035 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

910 นาย คทาธร ด ารงศิริกูล 25/5/2541 59127312121 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

911 นาย อนาวิน จนัทร์หอม 27/9/2541 60127312032 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

912 นาย ธนพงษ์ ทศภา 29/5/2541 59127312091 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

913 นาย อนุวฒัน์ พดัสี 29/8/2541 60127312048 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

914 นาย ยศพล เรืองพุ่ม 1/8/2541 59127337010 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

915 นาย วนัชนะ จนัทนกั 1/11/2541 60127337084 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

916 นาย พิชยัยทุธ กล่ินนิล 3/10/2541 60127337001 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

917 นาย พทัธนนัท์ บุญหนุน 5/1/2541 59127337008 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

918 นาย จกัรกรากร วงประเสริฐ 5/2/2541 59127337050 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

919 นาย ปิยะฉตัร ศรีจนัทร์ 5/5/2541 59127337062 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

920 นาย ธเนศ จนัทร์กระจ่าง 7/11/2541 60127337028 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

921 นาย จกัรดุลย์ เพ่ิมพลู 8/3/2541 59127337066 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

922 นาย ธนพงศ์ พนาภทัรถาวรกุล 9/1/2541 59127337024 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

923 นาย สิทธิโชค ยลอารีย์ 9/7/2541 60127337029 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

924 นาย ณฐัวฒิุ แซ่หวอ่ง 12/11/2541 60127337060 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

925 นาย สิทธิชยั ศิริวิริยะกูล 14/8/2541 60127337027 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

926 นาย กีรติ ยิง่หาญ 15/4/2541 60127337040 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

927 นาย ศิวกร พนัธุ์จินดา 22/1/2541 59127337029 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

928 นาย จิรวฒัน์ ไชยสุวรรณ 22/6/2541 60127337032 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

929 นาย เชษฐา เกตานนท์ 22/9/2541 60127337059 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

930 นาย คุณากร ชา้งอยู่ 24/4/2541 59127337009 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

931 นาย ชาญชยั กมลจิตอนุวตั 24/9/2541 60127337038 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

932 นาย กฤตกานต์ การตะภาพ 25/4/2541 60127337047 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

933 นาย วงศธร คงบุญวิจิตร์ 26/12/2541 60127337031 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

934 นาย มฤษฎา สุรพลวิวฒัน์ 27/1/2541 59127337014 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

935 นาย ธีรเดช กิตติวฒัน์สกุล 28/2/2541 60127337056 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

936 นาย ประสิทธ์ิ สมแสวง 28/6/2541 60127337033 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

937 นาย อิฐธิวตั รอมาลี 28/7/2541 60127337048 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การจดัการธุรกิจบริการ)

938 นาย ธนชิต นาคทองค า 2/5/2541 59127313101 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

939 นาย เชาวเ์ลิศ โปร่งเจริญ 3/2/2541 60827313025 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

940 นาย เจษฎา เร่งติดต่อ 3/11/2541 60827313021 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

941 นาย นนทสรณ์ แจ่มจ ารัส 5/1/2541 59827313052 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

942 นาย ธิติพงศ์ โตศิริวราพงศ์ 5/9/2541 60127313057 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

943 นาย ทกัษด์นยั ตนัสกุล 5/12/2541 60127313029 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

944 นาย ภารดร พชัรพิพฒัน์ศิริ 6/1/2541 59127313136 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

945 นาย กฤษฎา ภู่เนียม 6/3/2541 60127313157 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

946 นาย นนัทธ์ร พิศเพง็ 6/7/2541 60127313039 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

947 นาย ฌาติลกัษณ์ บวับรรจง 7/10/2541 60127313048 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

948 นาย ศกัดิพงศ์ โอโณชะยะ 9/1/2541 60827313031 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

949 นาย บรรณวิชญ์ กา้นพลู 9/6/2541 60127313165 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

950 นาย ยทุธนา เฟ่ืองศิริ 9/8/2541 59127313012 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

951 นาย จิรายุ ค  าเหล็ก 9/8/2541 60127313133 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

952 นาย กฤติน ศรีมณฑก 9/10/2541 60127313081 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

953 นาย ธนกร อภิรักษเ์หล่าสกุล 9/11/2541 60127313003 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

954 นาย ปริญญา อรุณศรี 9/11/2541 60127313160 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

955 นาย คณิต ประกอบบารมี 10/4/2541 59127313097 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

956 นาย อนนัตชยั ชยัจรูญพร 11/4/2541 59827313006 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

957 นาย ฐาปกรณ์ จนัทร์สวาสด์ิ 11/10/2541 60127313106 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

958 นาย กิตติพงศ์ หยูตุ้ง้ 11/12/2541 60127313107 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

959 นาย ภากรณ์ ภูวนารถ 12/9/2541 59127313124 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

960 นาย ธวชัชยั กาญจนดิษฐ์ 13/1/2541 59127313013 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

961 นาย ปฐมพร แดงหาร 13/1/2541 59527313037 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

962 นาย ศุภวิชญ์ หาญวรศาสตร์ 13/8/2541 60127313038 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

963 นาย วริทธ์ิ รุ่งสวา่ง 13/9/2541 60127313156 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

964 นาย ฉตัรพล ศรประสิทธ์ิ 13/10/2541 60527313028 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

965 นาย ชชัชยั ชยัวงค์ 15/2/2541 59127313004 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

966 นาย รัฐวตัร พรมแกว้ 15/3/2541 60127313162 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

967 นาย เจริญสิน ล่ิมเพชรเดชพงศ์ 15/8/2541 60127313061 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

968 นาย ศุภชยั ใจสุวรรณ์ 15/10/2541 60127313117 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

969 นาย พีรพล หอมจิตร 15/10/2541 60827313018 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

970 นาย วรพณ วิจยัสารการ 16/2/2541 59527313017 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

971 นาย ชยัมงคล ข าพ่ึงตน 16/2/2541 60127313149 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

972 นาย วฒิุพงษ์ ชอบรส 16/4/2541 59127313104 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

973 นาย รพี วงศสิ์ทธิชยักุล 16/5/2541 59127313073 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

974 นาย กิตติวฒัน์ เผียงสูงเนิน 16/10/2541 60127313037 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

975 นาย นาวี ภู่พุ่มศรี 16/10/2541 60127313116 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

976 นาย บญัชา อุดมเดช 17/8/2541 60527313029 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

977 นาย วิชยตุม์ เป็นพร้อม 17/12/2541 60127313053 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

978 นาย ลรรญจกร องคุลีชยักุล 17/12/2541 60127313097 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

979 นาย จกัรพงษ์ ฉายากุล 18/2/2541 59127313181 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

980 นาย สรรเพชญ์ พิมพสุทธ์ิ 19/2/2541 59127313088 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

981 นาย อนาวิล ฉิมคลา้ย 19/8/2541 60127313024 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

982 นาย ทศพล สุภผล 20/7/2541 60127313153 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

983 นาย อาหมดัสุกรี บือราเฮง 20/11/2541 60127313026 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

984 นาย วิชิต หงษย์นต์ 22/4/2541 59127313202 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

985 นาย อรรถพล เหล่ามงั 23/3/2541 59127313065 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

986 นาย กฤตยชญ์ วิเชียรวฒันา 23/3/2541 60827313036 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

987 นาย มรุพล นะระแสน 24/11/2541 60127313140 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

988 นาย ณฏัฐวฒิุ รุยหานนท์ 25/2/2541 59127313184 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

989 นาย ศุภกร สุนรกุมภ์ 25/6/2541 60127313115 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

990 นาย ณฐันนัท์ บุญสง่า 25/10/2541 60127313118 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

991 นาย ปรเมษฐ์ สุขเวช 25/11/2541 60127313141 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

992 นาย โยธิน ดารา 27/8/2541 60127313055 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

993 นาย ฐิติ ภาสุรวฒัน์กุล 27/9/2541 60127313042 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

994 นาย ธิติพนัธ์ ร่ืนไทย 27/10/2541 60127313093 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

995 นาย มนสัวิน ชูวงษ์ 28/2/2541 59127313024 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

996 นาย สิริชยั เอ้ือสถาพรกิจ 28/3/2541 59127313078 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

997 นาย ศิรวิทย์ อศัวพร 29/1/2541 59127313128 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

998 นาย เกริกชยั ปุจฉาการ 29/3/2541 59127313163 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

999 นาย ปฏิภาณ พยหุกฤษ 30/6/2541 59127313110 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

1000 นาย ธีระศกัด์ิ กุลเทพ 31/5/2541 59127313042 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1001 นาย ชาญเดช สายแสงใส 3/10/2541 60127310068 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1002 นาย ณรงคฤ์ทธ์ิ วฒิุประดิษฐ 4/3/2541 59127310062 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1003 นาย ธีรพฒัน์ บุตรดา 5/12/2541 60127310114 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1004 นาย วิธวินท์ เทพพิชยั 7/2/2541 60827310018 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1005 นาย อรรคพล มหาชยั 7/6/2541 59127310045 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1006 นาย อนุชา ชวนช่ืน 7/9/2541 60127310036 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1007 นาย อนุกูล สุนทรมณี 8/3/2541 59127310113 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1008 นาย ปัญจพล โพธากุล 9/6/2541 60127310105 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1009 นาย ณฐัสิทธ์ิ บุญเรือง 10/4/2541 60127310066 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1010 นาย วฒิุชยั พดัเจริญ 11/10/2541 60527310027 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1011 นาย ศกัด์ิศรี เหมือนดว้ง 11/11/2541 60127310035 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1012 นาย ภาณุพงศ์ พว่งเฟ่ือง 11/12/2541 60127310101 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1013 นาย นนัทวฒิุ ทรงศิลป์ 12/8/2541 60127310084 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1014 นาย พิสิฐชยั นิลแกว้ 13/2/2541 60127310067 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1015 นาย ปรุฬห์ธิป จนัดี 13/6/2541 60127310011 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1016 นาย พลกฤต เจริญรัตน์ 13/7/2541 60127310005 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1017 นาย นพนยั กมลกลาง 13/8/2541 60127310014 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1018 นาย สุทธิศกัด์ิ ลว้นฤทธ์ิ 13/11/2541 60127310109 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1019 นาย มนตรี นอ้ยแท้ 14/5/2541 59127310037 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1020 นาย สรวิศ แกว้กิติพงษ์ 14/5/2541 59127310095 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1021 นาย กิตติธชั เทพสุต 17/4/2541 59127310017 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1022 นาย พลัลภ บุตรฉ ่า 18/3/2541 60127310110 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1023 นาย ประนุพงษ์ สาลีผล 18/6/2541 59127310092 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1024 นาย นนทกาณต์ เฉลิมไทย 18/12/2541 60127310074 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1025 นาย สุรศกัด์ิ บุญชู 22/3/2541 60527310040 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1026 นาย ปิยวชัร เดชวชัราภยั 22/10/2541 60127310037 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1027 นาย ชาญวิทย์ แยม้หอม 22/12/2541 60127310025 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1028 นาย สุรชยั เงินไธสง 23/1/2541 59127310099 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1029 นาย จิรายทุธ สีอุทธา 23/7/2541 60827310037 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1030 นาย ศิวชั นุกูลธรรม 24/9/2541 59127310035 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1031 นาย สุรศกัด์ิ นนัทเขต 25/7/2541 60127310115 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1032 นาย ณชัวธุ แจ่มวิมล 26/3/2541 60127310128 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1033 นาย วรพล ภู่สุด 27/7/2541 60527310012 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1034 นาย เสฐฐพล พงษค์ณรัชต์ 28/5/2541 60127310089 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1035 นาย ธนโชติ ปนสันเทียะ 29/8/2541 60127310064 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1036 นาย สหรัฐ โตแดง 29/12/2541 60127310061 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์

1037 นาย อดิศร ค าสิงห์ 1/7/2541 60127336068 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1038 นาย อคัรวินท์ จนัทสุรวงศ์ 2/12/2541 60527336002 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1039 นาย ธนกฤต เยน็พิทกัษก์ุล 3/8/2541 60127336055 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1040 นาย อิทธิพล ทองใบ 4/8/2541 60127336050 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1041 นาย ถิรวฒัน์ ศรีบุญ 4/10/2541 60127336002 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1042 นาย ภวตั เหล่าวอ 4/11/2541 60127336058 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1043 นาย วฒิุพงษ์ ชมภูนุช 5/4/2541 60127336028 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1044 นาย รตนกร คุณะปุระ 6/2/2541 59127336039 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1045 นาย อรรถพล ศรีเพง่ 6/6/2541 60127336004 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1046 นาย วรัญํู คงเล็ก 7/1/2541 59127336059 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1047 นาย ชาคริต สวา่งอารมย์ 8/6/2541 60127336018 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1048 นาย เดชาธร ย ัง่ยนื 8/7/2541 59127336025 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1049 นาย ศุภฤกษ์ อ่ิมใจ 10/7/2541 59127336054 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1050 นาย ภควตัร สุลยัศรี 11/3/2541 59127336053 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1051 นาย ศรัณย์ ไชยพนัธุ์ 11/6/2541 60127336009 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1052 นาย วรวงศ์ วินยัประภานนัทน์ 12/10/2541 60127336016 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1053 นาย วิริยะ กอเทียนชยั 12/12/2541 60127336017 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1054 นาย พีรพล ปริญจิตร 13/5/2541 59127336035 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1055 นาย สรายุ พรสุดาชยั 13/8/2541 60127336021 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1056 นาย ธนพล แคบ ารุง 13/9/2541 60127336014 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1057 นาย ธณฐัพงษ์ อยูสุ่ข 14/8/2541 60127336033 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1058 นาย ณภทัร ศรีตระการ 14/9/2541 60127336040 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1059 นาย พชรพล ทินบุตร 15/4/2541 60127336080 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1060 นาย ปุณยวจัน์ มีศิริ 15/12/2541 60127336024 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1061 นาย ชนพฒัน์ บุญธรรม 16/2/2541 60127336011 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1062 นาย สุเมธ แซ่หวอ่ง 17/8/2541 60127336038 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1063 นาย ภมรพล กาญจนก าเนิด 18/5/2541 59127336034 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1064 นาย จิรายุ ศาลางาม 19/7/2541 60127336061 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1065 นาย ขจรพนัธ์ ไกรสีห์ 19/10/2541 60127336005 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1066 นาย ณฏัฐ์ น่ิมดิษฐ์ 20/5/2541 60127336065 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1067 นาย กนัตภ์พ ตรียทุธ 21/3/2541 59127336015 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1068 นาย วทญัํู ร่มจ าปา 21/4/2541 59127336006 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1069 นาย ดุลยรัช ธรรมวสิน 21/7/2541 60127336001 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1070 นาย ชนะชยั พงศฉ์บบันภา 24/8/2541 60127336037 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1071 นาย พรหมศร เอนกอนนัตวงศ์ 25/4/2541 59127336052 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1072 นาย จิรวฒัน์ รสดี 26/6/2541 60127336072 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1073 นาย กฤติน ศุภฤทธ์ิ 29/5/2541 59127336033 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1074 นาย ธนกฤต ข่าขนัมะลี 30/3/2541 59127336051 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(การประกอบการธุรกิจ)

1075 นาย ธนพล ลาพน้ 1/4/2541 60127315023 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1076 นาย ฐิติพงศ์ ฮวัะจินดา 1/5/2541 59127315092 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1077 นาย สุทธิพร ภูโส 3/1/2541 59127315100 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1078 นาย วีรวิชญ์ สิงห์โต 4/1/2541 59127315068 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1079 นาย พีรพล โหยหวล 6/8/2541 60127315092 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1080 นาย ธนกานต์ วอ่งศิลป์วฒันะ 7/8/2541 60127315029 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1081 นาย ธนินท์ กิตติรวมเจริญ 8/5/2541 59127315055 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1082 นาย ธนะโชติ ปานนอ้ย 11/3/2541 59127315018 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1083 นาย สิทธิฤทธ์ิ ล่ิมสกุล 11/7/2541 60127315047 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1084 นาย รุจิชยั ศรจนัทร์วงค์ 14/7/2541 59127315083 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1085 นาย อภิชาต สุขสามแกว้ 14/11/2541 60127315039 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1086 นาย สุทธิพงศ์ ปาลพทุธา 15/12/2541 60127315037 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1087 นาย พิชญย์ตุม์ โลไธสง 17/6/2541 60127315093 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1088 นาย สิทธิกรณ์ กุลวฒิุชาติ 17/10/2541 60127315055 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1089 นาย อานุศาสน์ กุมรีจิตร 18/1/2541 60127315064 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1090 นาย อริญชยั สร้อยแสวง 19/11/2541 60127315019 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1091 นาย พลัลภ กุลวฒันา 19/12/2541 60127315021 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1092 นาย ขจรศกัด์ิ ชูมณี 21/9/2541 60127315004 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1093 นาย นทัธพงศ์ อินทร์เมรี 21/10/2541 60127315053 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1094 นาย ภทัรพล ทบัทิมเขียว 24/1/2541 59127315043 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1095 นาย ประเสริฐศิลป์ ถมยา 26/4/2541 59127315016 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1096 นาย พสธร ทพัพานนท์ 28/9/2541 60127315077 วิทยาการจดัการ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

1097 นาย ศิรวิทย์ จกัรใจวงค์ 2/4/2541 59128302115 วิทยาการจดัการ บญัชี

1098 นาย กลยทุธ นาคหสัดี 2/11/2541 60128302072 วิทยาการจดัการ บญัชี

1099 นาย วงศกร วงศพ์งศกร 4/5/2541 60128302182 วิทยาการจดัการ บญัชี

1100 นาย นที สมมุติ 7/1/2541 60128302022 วิทยาการจดัการ บญัชี

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1101 นาย ณฐัภทัร ธรรมจกัร์ 11/5/2541 60128302114 วิทยาการจดัการ บญัชี

1102 นาย สิริชยั คมข า 11/6/2541 60128302108 วิทยาการจดัการ บญัชี

1103 นาย ธีรศานต์ิ สิริอคัรกุล 12/9/2541 60828302030 วิทยาการจดัการ บญัชี

1104 นาย ภทัรกรณ์ ด าหนู 14/8/2541 60128302101 วิทยาการจดัการ บญัชี

1105 นาย อนุชา โพงามวงศว์นัชยั 16/1/2541 60128302014 วิทยาการจดัการ บญัชี

1106 นาย ชาตรี แมรั้กษา 17/11/2541 60828302009 วิทยาการจดัการ บญัชี

1107 นาย ภานุพงศ์ ขนัพระเเสง 17/12/2541 60128302127 วิทยาการจดัการ บญัชี

1108 นาย บุรินทร์ ต๊ิบตอง 18/3/2541 59128302014 วิทยาการจดัการ บญัชี

1109 นาย วรพรต สุขกฤต 19/1/2541 59128302003 วิทยาการจดัการ บญัชี

1110 นาย ชญานนท์ ศิรวิทยว์งศก์ุล 19/5/2541 59528302001 วิทยาการจดัการ บญัชี

1111 นาย ปุณยสิทธ์ิ เสถียรภทัรสกุล 19/8/2541 60128302173 วิทยาการจดัการ บญัชี

1112 นาย กนัต์ ป้ันแววงาม 19/9/2541 60828302050 วิทยาการจดัการ บญัชี

1113 นาย ภูวิศ วาปี 22/1/2541 59128302023 วิทยาการจดัการ บญัชี

1114 นาย สิริโชค กิจวิวฒันนุกูล 26/1/2541 60128302140 วิทยาการจดัการ บญัชี

1115 นาย สมเกียรติ กลัยา 27/7/2541 60128302160 วิทยาการจดัการ บญัชี

1116 นาย ปกรณ์ ฉ ่าสบาย 27/8/2541 60828302027 วิทยาการจดัการ บญัชี

1117 นาย ศุภกิจ พรมณี 28/12/2541 60128302181 วิทยาการจดัการ บญัชี

1118 นาย อดุลย์ อิแต 29/9/2541 60128302121 วิทยาการจดัการ บญัชี

1119 นาย นพรัตน์ ภิรมย์ 30/3/2541 60128302100 วิทยาการจดัการ บญัชี

1120 นาย ไชยปรัชญา ค าโสภา 30/7/2541 60128302115 วิทยาการจดัการ บญัชี

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1121 นาย ณฎัฐกิตต์ิ สันตธ์นะวาณิช 30/11/2541 60128302015 วิทยาการจดัการ บญัชี

1122 นาย ภาณุมาศ นาชยัค  า 30/11/2541 60128302126 วิทยาการจดัการ บญัชี

1123 นาย สิรธีร์ สระสรม 1/8/2541 60127321228 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1124 นาย ชนะภยั พรหมทอง 1/9/2541 60127321448 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1125 นาย ณฐัพร เรืองราย 1/11/2541 60127321035 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1126 นาย วฒิุพงษ์ ทุ่มเกตุ 2/2/2541 59127321252 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1127 นาย สาธิต กลีบสัตบุตร 2/10/2541 60127321086 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1128 นาย นิฮิลมี แวโดยี 2/11/2541 60127321417 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1129 นาย กฤษฎา หมอยา 3/2/2541 60127321211 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1130 นาย พิชยัยะ สู้ภยัพาล 3/3/2541 60127321085 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1131 นาย กาณฑเ์ดช ภู่นภาอ าพร 3/4/2541 59127321152 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1132 นาย กฤษณะ วิภากูล 3/9/2541 60127321061 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1133 นาย ดุษฎี พ่ึงพา 3/11/2541 60127321077 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1134 นาย วิภู โคตรชาดา 4/1/2541 60427321065 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1135 นาย สุทศั โยชน์สุวรรณ 4/2/2541 60127321271 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1136 นาย สิทธิชยั แจ่มแจง้ 4/7/2541 59127321263 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1137 นาย ณฐัวฒิุ กนัแกว้ 4/9/2541 60127321407 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1138 นาย ณฐัพล สายสุวรรณ 5/10/2541 60127321142 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1139 นาย โชคทวี พิมพก์นั 6/1/2541 59127321209 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1140 นาย นครินทร์ ศรีกสิกิจ 6/5/2541 59127321274 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1141 นาย สรัล สุทธวาสน์ 6/8/2541 60127321059 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1142 นาย วิรากานต์ เพชรสวี 7/2/2541 60127321477 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1143 นาย ชลภทัร อุ่ยเจริญ 7/8/2541 59127321167 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1144 นาย ธนัยธรณ์ บวัประดิษฐ์ 7/9/2541 60127321007 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1145 นาย ธนากร จิตตก์ะวาน 7/9/2541 60127321284 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1146 นาย มนตรี ทองอินทร์ 7/10/2541 60127321046 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1147 นาย วสุรัตน์ วีระสัย 7/10/2541 60127321445 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1148 นาย บณัฑิต สมประสง 8/1/2541 60127321267 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1149 นาย ฐิติพงศ์ ธิติปรัชญา 8/1/2541 60127321430 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1150 นาย ณฐักูล สมศรี 8/4/2541 60127321118 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1151 นาย เศรษฐพงษ์ แป้นแหลม 8/10/2541 60127321089 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1152 นาย นรินทร์ สุมรัมย์ 8/12/2541 60127321350 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1153 นาย วิภูภทัร แสงสวา่ง 8/12/2541 60127321366 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1154 นาย เอกรัตน์ บุตรศิริ 9/1/2541 60127321197 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1155 นาย เฉลียวชยั เวระสุระ 9/6/2541 60127321431 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1156 นาย ธนัวา วงศก์ระพนัธุ์ 9/12/2541 60127321334 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1157 นาย ศิวเปรม ชยัภูเขียว 9/12/2541 60127321370 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1158 นาย สิรวิชญ์ กะปินชลานนท์ 10/2/2541 59127321089 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1159 นาย ศุภธชั จนัใหญ่ 10/7/2541 60127321411 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1160 นาย ศุภกร ปรีเปรมวิลาส 10/9/2541 60127321425 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1161 นาย ณฏัฐนิช ทาสอน 11/2/2541 59127321081 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1162 นาย พงศกร คลา้ยเพชร 11/7/2541 60127321338 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1163 นาย วรพงษ์ พากเพียร 11/8/2541 60127321352 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1164 นาย กรัณฑ์ แพรไพจิตรกุล 12/1/2541 59127321015 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1165 นาย ธนพล ทองที 12/2/2541 60127321253 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1166 นาย อรรณพ สกุลชิต 12/10/2541 60127321138 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1167 นาย ฐานิต กวินจิรกิตต์ 12/10/2541 60127321143 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1168 นาย ตะวนั กลมกลาง 12/11/2541 60127321109 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1169 นาย ภาณุวฒัน์ โสวะภาสน์ 12/12/2541 59127321174 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1170 นาย กนุชศิทธ์ิ ขนาบแกว้ 13/3/2541 59127321295 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1171 นาย รัฐศกัด์ิ เจริญลาภสกุลสุข 13/10/2541 60127321097 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1172 นาย อมรวิทย์ คล่องรักสัตย์ 13/10/2541 60127321345 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1173 นาย อนาวิล แกว้เกตุ 13/12/2541 60127321096 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1174 นาย ภาธร พุ่มวิเชียร 14/1/2541 59127321195 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1175 นาย วาทิตต์ ธาดาลิมะวฒัน์ 14/2/2541 59127321212 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1176 นาย วีรกุล ดีโสภา 14/6/2541 60127321026 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1177 นาย ชิตะปัญญา วิบูลยบ์วรเดช 14/8/2541 60127321020 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1178 นาย จิตติวฒัน์ รัตนธญัทิพย์ 14/8/2541 60127321288 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1179 นาย ศุภกรณ์ ชอ้นทอง 14/9/2541 60127321385 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1180 นาย พีรภาส ดาราศรี 14/10/2541 60127321402 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1181 นาย จิรัฏฐ์ ยางทอง 15/3/2541 60127321360 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1182 นาย ภูรินทร์ โพธ์ินาค 15/7/2541 60127321188 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1183 นาย ธนภูมิ ฤกษโ์สภา 15/11/2541 60127321034 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1184 นาย ภาคภูมิ คงวงศว์าน 15/11/2541 60127321063 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1185 นาย จิรพนัธุ์ พชัรไชยกุล 15/11/2541 60127321236 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1186 นาย ฐาปกรณ์ ไหวค้รู 16/1/2541 60127321467 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1187 นาย เกริกพล เทียนทอง 16/3/2541 59127321286 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1188 นาย สุวิจกัขณ์ เพชระ 16/7/2541 60127321005 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1189 นาย สักยพฒัน์ ทองไชย 16/7/2541 60127321325 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1190 นาย ปฏิภาณ จิตบ ารุง 16/8/2541 60127321048 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1191 นาย ยงยทุธ์ ประเสริฐ 17/6/2541 60127321463 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1192 นาย ณฐัวรรธน์ พิชยอมรกุล 17/8/2541 60127321344 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1193 นาย วราวธุ อวยพร 17/9/2541 60127321465 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1194 นาย ประกายการณ์ มุกดธ์นะอนนัต์ 17/11/2541 60127321304 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1195 นาย วรเมธ กงัแฮ 17/12/2541 60127321405 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1196 นาย อมรรัตน์ แดงกล่ิน 18/5/2541 60127321155 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1197 นาย วรวฒิุ จนัทกรณ์ 18/6/2541 60127321083 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1198 นาย สุธีร์ เหลืองอร่ามนภา 18/9/2541 60127321183 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1199 นาย สิรวิชญ์ ควรเจริญ 18/10/2541 60127321414 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1200 นาย สิริวชัร์ จนัทร์แสงค า 19/3/2541 59127321248 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1201 นาย นฤเบศ หอมหวล 19/9/2541 60127321439 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1202 นาย รัชพล ภกัดี 19/10/2541 60127321280 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1203 นาย อานนท์ ช่ืนอารมย์ 20/1/2541 59127321239 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1204 นาย จิรกิตต์ิ เสถียรุจิกานนท์ 20/9/2541 60127321418 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1205 นาย ยทุธศกัด์ิ บานกอ 21/3/2541 59127321227 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1206 นาย อษัฎา วิบูลยก์ุล 21/6/2541 60127321182 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1207 นาย ปณิธิ แจง้นคร 21/8/2541 60127321335 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1208 นาย พงศธร จนัแขกล่า 21/12/2541 60127321227 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1209 นาย ปรมินทร์ หงษา 22/4/2541 60127321217 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1210 นาย พศวตั ช่างยา 22/4/2541 60127321305 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1211 นาย สุวิทย์ ค  าหม่ืนกุล 22/6/2541 60127321042 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1212 นาย ณฐัพงษ์ พิมพส์วรรค์ 22/6/2541 60127321297 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1213 นาย ธนวฒัน์ วนะวนานนท์ 23/2/2541 60127321401 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1214 นาย ธนดล ทนหนองแวง 23/3/2541 59127321266 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1215 นาย ณฐัวฒิุ คุม้วงษ์ 23/4/2541 60127321092 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1216 นาย รัชชานนท์ มะลิทอง 23/7/2541 60127321076 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1217 นาย ศรศิลป์ เปรุนาวิน 23/7/2541 60127321113 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1218 นาย กิตติพล บวัศรีภูมิ 23/11/2541 60127321117 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1219 นาย ศิวภทัร เถาถาวงศ์ 24/2/2541 59127321118 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1220 นาย ทตัพล สุวรรณธานี 24/2/2541 60127321382 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1221 นาย พงศกร กณัเกตุ 24/4/2541 59127321017 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1222 นาย ธนวฒัน์ สมคัรการ 24/7/2541 60127321213 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1223 นาย สถาพร บุตรเนียม 24/7/2541 60127321237 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1224 นาย จกัรพนัธ์ หมานมิเละ 25/1/2541 60127321322 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1225 นาย ณฐัวฒิุ อ่อนจนัทร์ 25/2/2541 60127321451 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1226 นาย ณฐัพล นาคข า 25/10/2541 60127321067 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1227 นาย ภูวนาถ เขียวชม 26/5/2541 60127321112 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1228 นาย อนาวิน ร่ืนบุญ 26/8/2541 60127321036 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1229 นาย ธีรโชติ บวัเขียว 26/8/2541 60127321224 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1230 นาย รวิกร เถาวสิ์งห์ 26/9/2541 59127321255 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1231 นาย ภุมรินทร์ ตรีผล 26/9/2541 60127321009 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1232 นาย ปวเรศ นนทแกว้ 26/9/2541 60127321330 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1233 นาย พชร นนัทวิริยนนท์ 26/10/2541 60127321433 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1234 นาย จิรกิตต์ิ ปานมี 27/1/2541 59127321041 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1235 นาย ธีระพงษ์ นนัเขียว 27/1/2541 60127321024 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1236 นาย วรรณรัตน์ พรหมเดช 27/6/2541 60127321037 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1237 นาย วรพล จ าปาเหลือง 27/8/2541 60127321200 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1238 นาย อะธิชา แกว้แก่น 27/9/2541 60127321273 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1239 นาย ธราธร วิภาสธ ารงจิต 27/9/2541 60427321006 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1240 นาย จกัรพนัธ์ ยอดวารี 27/10/2541 60127321241 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1241 นาย ณชัธนพล แก่นสนธ์ิ 27/11/2541 60127321072 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1242 นาย ติณณภพ พนัธุ์เสือ 28/4/2541 58127321147 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1243 นาย พิสิทธ์ิ สุขภกัดี 28/4/2541 60127321091 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1244 นาย ศกัด์ิพล เจริญกิจไพบูลย์ 28/7/2541 60127321283 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1245 นาย สุพจน์ จนัดา 28/8/2541 60127321068 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1246 นาย ธนกฤต ปานงาม 28/10/2541 60127321148 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1247 นาย กิตติพฒัน์ แยม้กลีบ 28/11/2541 60127321287 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1248 นาย นาวิน กาญจนวนาวลัย์ 28/11/2541 60127321379 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1249 นาย ธชัพงศ์ ขนุพรมเคร่ือง 29/8/2541 60127321347 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1250 นาย ปรีชาพฒัน์ ศรีไตรรัตน์ 29/9/2541 60127321060 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1251 นาย สิริชยั วรรณรังษี 30/6/2541 60127321071 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1252 นาย อฐัพล โพธ์ิศรี 30/7/2541 60127321321 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1253 นาย ธิติวฒิุ สุขทัว่ญาติ 30/9/2541 60127321357 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1254 นาย เกียรติศกัด์ิ ผ่องศรี 30/11/2541 60127321156 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1255 นาย ปฐมพงษ์ คงสิน 31/8/2541 60127321426 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์

1256 นาย ณฐัวฒิุ บุญบวั 12/3/2541 59127344012 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์(หลกัสูตรนานาชาติ)

1257 นาย ทวิสห์ พนัธมนสัโสภา 14/8/2541 60127344002 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์(หลกัสูตรนานาชาติ)

1258 นาย เกียรติศกัด์ิ ชยัพิทกัษ์ 14/10/2541 60127344006 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการโลจิสติกส์(หลกัสูตรนานาชาติ)

1259 นาย ณฐัวิชช์ ฐานสิมะโรจน์ 10/9/2541 59127341026 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ)

1260 นาย ณพวีร์ นิยะมานนท์ 1/4/2541 59127342007 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1261 นาย ธนดล ชยัชะนะ 1/9/2541 60127342113 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1262 นาย คณาวฒิุ อินวิเชียร 1/11/2541 60127342011 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1263 นาย ชชัพล ทรัพยพ์ร้อม 1/11/2541 60127342061 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1264 นาย ชยัธวชั แกว้กระจ่าง 1/12/2541 60127342056 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1265 นาย นิธิรัตน์ บุญสุภาพ 1/12/2541 60127342090 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1266 นาย จิรานุวฒัน์ ทองสุข 2/3/2541 60127342125 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1267 นาย คณาพงษ์ ใหญ่ดี 2/4/2541 59127342090 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1268 นาย วริทธ์ิ เติมอุปถมัภ์ 2/6/2541 59127342020 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1269 นาย ภตัรศกรณ์ ศรีวงัยาง 4/3/2541 59127342049 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1270 นาย ศุภฤกษ์ พลอยบุษย์ 4/6/2541 60127342153 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1271 นาย ยทุธชยั แสงสาคร 4/7/2541 59127342080 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1272 นาย ณฐัวฒิุ วายเุวช 5/4/2541 60127342064 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1273 นาย ชวิน รักจรรยา 5/12/2541 60127342096 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1274 นาย อดิศร แสงกระจ่าง 6/1/2541 59127342021 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1275 นาย พงศวีร์ คงนุ่น 7/3/2541 59127342018 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1276 นาย อิทธิพงศ์ ศิริเศรษฐวงศ์ 7/8/2541 60127342083 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1277 นาย พสักร จนัทฤทธ์ิ 8/1/2541 60127342045 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1278 นาย ชชัวาล เรืองอรุณ 8/7/2541 60127342029 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1279 นาย พงษพ์ฒัน์ เขียวสอาด 8/7/2541 60127342034 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1280 นาย ณฐัดนยั ไพศาลพาณิชพงษ์ 9/6/2541 59127342022 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1281 นาย เมธี โกฮวด 10/3/2541 59127342074 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1282 นาย พรวศิล สลบัศรี 12/7/2541 60127342092 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1283 นาย อริยวฒิั นกใหญ่ 13/2/2541 59127342111 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1284 นาย ณฐัพล มีศิริ 14/9/2541 60127342154 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1285 นาย นิทศัน์ ข  าโสภา 15/8/2541 60127342021 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1286 นาย สราวฒิุ สุขส าราญ 15/9/2541 60127342106 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1287 นาย รัฐนนัท์ บุญช่วย 17/6/2541 59127342043 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1288 นาย สิรวิชญ์ ศรีภูมิพฤกษ์ 17/9/2541 60127342134 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1289 นาย เมธวิน กรีวาลย์ 18/2/2541 59127342105 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1290 นาย ศรัณยพ์ชัร แกว้อารีลาภ 19/2/2541 59127342096 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1291 นาย ทวีเกียรติ เมธาวิริยะวณิช 19/2/2541 59127342097 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1292 นาย วิวฒัน์ เท่ียงธรรม 19/2/2541 60127342066 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1293 นาย ณภทัร จงบุญทรัพย์ 19/3/2541 60127342151 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1294 นาย เกียรติศกัด์ิ กล่ินเพชร 19/10/2541 60127342102 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1295 นาย นนัทวฒิุ พลศรี 20/1/2541 60127342080 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1296 นาย นลธวชั เมฆสุทศัน์ 20/7/2541 60127342097 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1297 นาย พีระพล ทวีพรอนนัตช์ยั 20/10/2541 60127342111 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1298 นาย ธนวฒัน์ สวา่งชม 23/11/2541 59127342014 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1299 นาย ศกัด์ิสิทธ์ิ เพชรเลิศ 24/4/2541 59127342094 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1300 นาย กฤษฎา ก่ิงนาค 24/9/2541 60127342036 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1301 นาย อนาวิล วานิชยานนท์ 24/12/2541 60127342024 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1302 นาย ศุภชยั จงเจริญ 25/9/2541 60127342068 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1303 นาย ธรรมรัตน์ ลอ้มขนุทด 27/10/2541 60127342002 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1304 นาย เจษฎาวฒิุ บุตรสุม 28/1/2541 59127342024 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1305 นาย อานนท์ เดชนาค 28/8/2541 60127342142 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1306 นาย ศกัด์ิดา โยธะการี 29/12/2541 60127342010 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1307 นาย ภทัรพงษ์ ทองธาตุ 29/12/2541 60127342020 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1308 นาย ภูตะวนั จนัทร์ส่ีทิศ 30/9/2541 60127342132 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่ง)

1309 นาย สาริน สมบติัเจริญ 1/4/2541 59127343029 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1310 นาย รุ่งสุริยา เกตุบุญมี 1/9/2541 60127343036 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1311 นาย ทศัพล พลดร 1/11/2541 60127343098 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1312 นาย ปฏิภาณ กิตต์ิทองใบ 2/1/2541 59127343027 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1313 นาย สิทธิศกัด์ิ แข่งขนั 2/1/2541 59127343037 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1314 นาย ณฐัพงศ์ โตเอ่ียม 2/4/2541 59127343095 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1315 นาย พิมพนิ์มิตร ราชรินทร์ 2/4/2541 60127343143 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1316 นาย ศุภณฐั ยงัอยู่ 2/10/2541 60127343192 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1317 นาย กรฤต รงสุวรรณาภรณ์ 2/11/2541 60127343070 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1318 นาย เจษฎา สังขเ์งิน 3/9/2541 60127343033 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1319 นาย กฤษฎาพงศ์ วงคแ์ป้น 3/12/2541 60127343154 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1320 นาย ศิรสิทธ์ิ สุคนธศิริพร 5/3/2541 59127343098 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1321 นาย ศุภลาภ ฐิติทิพยะ 6/5/2541 60127343001 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1322 นาย พีรพฒัน์ จนัทรแพ 6/5/2541 60127343149 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1323 นาย ธนัยบูรณ์ ขวญักิจสัจจากุล 6/5/2541 60127343157 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1324 นาย พิพฒัน์ศกัด์ิ เมามีจนัทร์ 6/8/2541 60127343137 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1325 นาย ชชัวาล ศรีปัชฒา 6/12/2541 60127343180 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1326 นาย ตุลธร เอกสินานนท์ 7/4/2541 59127343048 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1327 นาย อภิรศกัด์ิ อินลงักา 7/7/2541 60127343043 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1328 นาย ศุภกร เหมือนหงษ์ 8/10/2541 60127343175 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1329 นาย นิติภูมิ ปลอ้งนาค 8/11/2541 60127343021 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1330 นาย วศิน ศรีวิเศษ 10/6/2541 60127343007 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1331 นาย ศุภกิจ มัง่เมืองชาวนา 11/9/2541 60127343024 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1332 นาย ฐนกร ดว้งอนงค์ 13/4/2541 60127343014 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1333 นาย ศิลาวฒิุ พลูเพ่ิม 14/5/2541 60127343096 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1334 นาย นิธิพงศ์ พทุธา 15/4/2541 59127343079 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1335 นาย กนัตภณ ยอดมณี 15/5/2541 59127343081 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1336 นาย นุกูล สุขส าอางค์ 17/1/2541 59127343052 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1337 นาย พชรพล ชยัวิริยะพงศ์ 18/1/2541 59127343089 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1338 นาย หตัถธ์พล เสียงใส 18/12/2541 60127343091 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1339 นาย ณฐัธเดชน์ ตงักระโทก 19/6/2541 60127343020 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1340 นาย วิศรุต บุนนาค 19/12/2541 60127343073 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1341 นาย สุรกิจ ศรีสกุลดี 20/8/2541 60127343104 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1342 นาย ภราดร แจ่มจนัทา 20/12/2541 60127343026 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1343 นาย ยศพล จงธนกมล 21/2/2541 59127343003 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1344 นาย แบ๊งคช์าติ ค  าไพเราะ 23/4/2541 60127343029 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1345 นาย ธนศกัด์ิ อินทร 24/1/2541 59127343073 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1346 นาย อษัฎา ทางทอง 27/2/2541 59127343042 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1347 นาย ธีรธาดา แกว้โสด 27/3/2541 59127343006 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1348 นาย ภูวนาท สมพนัธ์ 27/7/2541 60127343009 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1349 นาย ณกรณ์ ใยบวั 27/7/2541 60127343065 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1350 นาย ภควตั เทิงวิเศษ 28/5/2541 60127343039 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1351 นาย วชัรพงษ์ ป่ินทอง 28/6/2541 60127343006 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1352 นาย สุทธิเกียรติ เตียรถว์งศ์ 28/7/2541 60127343163 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1353 นาย อรรณพ ผ่องพนัธุ์ 28/9/2541 60127343146 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1354 นาย เอกวิทย์ แซ่อ๋อง 30/3/2541 60127343052 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1355 นาย ธีรภทัร ใจพร 30/8/2541 60127343028 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1356 นาย ษณกร นวลแกว้ 30/11/2541 60127343051 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1357 นาย อภิสิทธ์ิ ชิณศรี 30/12/2541 59127343045 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1358 นาย สุวิทย์ จิตรแกว้ 31/1/2541 59127343094 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ)

1359 นาย ภูเบศว์ ปาละกุล 1/3/2541 59127340035 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)

1360 นาย สุภลกัษณ์ ดีไว 6/8/2541 60127340036 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1361 นาย อฐัเสฏฐ์ สนธิวารี 9/7/2541 60127340045 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)

1362 นาย สุภชีพ กอ้งเกียรติวารี 10/9/2541 60127340039 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)

1363 นาย ประกาศชยั อุดธิยา 15/10/2541 60127340009 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)

1364 นาย จกัรภทัร ดินแดง 16/3/2541 60127340008 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)

1365 นาย พิศณุ ชอ้ยสามนาค 17/12/2541 60127340005 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)

1366 นาย กนกพล ตั้งอุทยัธรรม 20/7/2541 59127340042 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)

1367 นาย อิมรอม เจะปอ 22/3/2541 59127340050 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)

1368 นาย สมศกัด์ิ บุญคุม้ 23/1/2541 59127340044 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)

1369 นาย วทญัํู แซ่เตียว 26/9/2541 60427340001 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)

1370 นาย ธนพล วงษวิ์นิจศร 26/10/2541 60127340024 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)

1371 นาย โชคชยั วอ่งวฒันาการ 27/12/2541 60127340047 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)

1372 นาย กฤษตนยั สนธิธรรม 28/8/2541 60127340029 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)

1373 นาย ภูริวฒั อ่อนดว้ง 28/8/2541 60127340053 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)

1374 นาย สุวินยั เหล่านิล 31/7/2541 60127340026 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)

1375 นาย วรชยั ด าคลองตนั 1/3/2541 59127339132 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1376 นาย นพรุจน์ หมุดสีดว้ง 1/4/2541 60127339027 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1377 นาย วงศกร เสียมเจริญ 1/4/2541 60127339332 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1378 นาย พงศพ์ศิน สิทธินภาศรี 1/5/2541 60127339172 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1379 นาย สิรวิชญ์ สีมา 1/8/2541 60127339093 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1380 นาย วรเมศ รัตนดากุล 1/8/2541 60127339256 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1381 นาย วรภพ อดุลเจริญทอง 1/8/2541 60127339316 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1382 นาย วรรณรงค์ ศรีสุข 1/12/2541 60127339026 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1383 นาย ชชัวาล รัตนศาสตรานนท์ 1/12/2541 60127339262 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1384 นาย กมล เถ่ือนนุย้ 2/2/2541 59127339162 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1385 นาย อภิญญพงษ์ ตั้งพงษ์ 2/10/2541 60127339170 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1386 นาย สุรชาติ พรมนิล 2/12/2541 60127339210 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1387 นาย จิรภณ แจ่มผล 3/5/2541 59127339118 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1388 นาย ประพฒัน์ จอ้งใหม่ 4/2/2541 60127339297 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1389 นาย สงวน พิทกัษภู์ผา 4/5/2541 60127339295 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1390 นาย พลธกร มีไปล่ 4/6/2541 60127339216 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1391 นาย นฐัพล จนัทิมา 5/6/2541 60127339112 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1392 นาย ณฐัวฒิุ ธีระพืช 5/8/2541 60127339312 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1393 นาย วนัเสาร์ นาคเส็ง 5/9/2541 60127339285 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1394 นาย สัญลกัษณ์ บุตรกินรี 5/11/2541 60127339315 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1395 นาย วโรตม์ เพชรช่วย 5/12/2541 60127339033 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1396 นาย ธนพล วีระสันติธรรม 5/12/2541 60127339291 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1397 นาย ภทัราวธุ รัดคุ่ย 7/10/2541 60127339323 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1398 นาย เอกชยั ใจกลา้ 7/11/2541 60127339176 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1399 นาย เชษฐา สุขสงวนอยู่ 8/1/2541 59127339131 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1400 นาย วรวิทย์ ถูละพฒัน์ 8/3/2541 60127339266 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1401 นาย สิริวฒัน์ ค  ามัน่ 8/12/2541 60127339267 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1402 นาย จิราวฒิุ กระสังข์ 9/3/2541 60127339046 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1403 นาย ธนบณัฑิต จงพลาผลกุล 9/10/2541 60127339061 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1404 นาย คุณานนต์ นิมิตสกุลกาญจน์ 10/4/2541 59127339068 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1405 นาย ปัณณวชัร์ วฒิุวชัร์วงศ์ 11/3/2541 60127339096 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1406 นาย ภคพงศ์ บุญเพช็ร์ 11/7/2541 59127339080 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1407 นาย กิตติศกัด์ิ บ  ารุงกิจ 11/12/2541 60127339115 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1408 นาย กฤษฏ์ โชติวิทยาธร 11/12/2541 60127339191 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1409 นาย นิรันดร์ ชาวบา้นไร่ 12/9/2541 60127339120 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1410 นาย ศิรเวช คงประชา 12/11/2541 60127339125 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1411 นาย พงศว์ฤทธ์ิ ชุนศิลปเวช 13/3/2541 59127339263 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1412 นาย ปรเมศวร์ บุญพิศิษฐ์สกุล 13/8/2541 60127339278 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1413 นาย อมัรินทร์ การีพฒัน์ 13/9/2541 60127339068 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1414 นาย พีระพงษ์ จงเพียร 13/11/2541 60127339277 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1415 นาย นิธิโรจน์ จริยบวรรุจน์ 14/2/2541 59127339141 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1416 นาย วิทวสั ชาวบล 15/2/2541 59127339265 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1417 นาย พีระพงษ์ สิงหชยั 15/2/2541 60127339163 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1418 นาย อมรเทพ โนนกอ้ม 15/11/2541 60127339121 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1419 นาย เจษฎา สวนมะลิ 15/12/2541 60127339075 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1420 นาย ณฐัภาส จรัลโชติชยัรัตน์ 16/1/2541 59127339186 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1421 นาย ศรัณย์ ศิริชยั 16/4/2541 60127339043 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1422 นาย จิรายุ ใจแสน 16/7/2541 60127339159 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1423 นาย ธนโชติ หงา้ฝา 17/11/2541 60127339271 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1424 นาย กิตติกร แกว้ศรีนวล 18/2/2541 59127339242 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1425 นาย ชวลิต ค าโสภา 18/7/2541 60127339149 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1426 นาย อภิสิทธ์ิ นิยมญาติ 18/11/2541 60127339071 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1427 นาย ชนะชยั นาคประชา 18/12/2541 60127339085 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1428 นาย ณชัพล ดุษณีภกัดีนาถ 19/1/2541 60127339230 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1429 นาย จุลนนท์ อินทโชติ 19/7/2541 59127339020 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1430 นาย อภิสิทธ์ิ ดว้งวิเศษ 19/8/2541 60127339292 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1431 นาย พีระพล แซ่โงว้ 19/11/2541 60127339182 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1432 นาย ธรรมรักษ์ อยูไ่พบูลย์ 20/3/2541 59127339127 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1433 นาย ภูวดล กิมซือ 20/5/2541 59127339146 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1434 นาย วชัรพงศ์ คงมัง่ 20/6/2541 59127339018 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1435 นาย รุจิกร เขมาภิรตะ 20/9/2541 60127339258 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1436 นาย ศิวาวธุ เพ่ิมพลู 21/11/2541 60127339299 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1437 นาย ดนยั อินทชิต 22/8/2541 60127339260 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1438 นาย สุรพศั เกิดนาค 23/7/2541 60127339014 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1439 นาย อคัรวิช ปะวะเสริม 23/7/2541 60127339187 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1440 นาย ซอฟีร ชลายนเดชะ 23/9/2541 60127339294 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1441 นาย คณิศร เรืองวิจิตร 23/11/2541 60127339060 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1442 นาย ภูริวจัน์ ศรีพฒิุสิทธ์ิ 24/1/2541 59127339267 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1443 นาย ธนากร ภู่พลูเพียร 24/7/2541 60127339023 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1444 นาย พงศธร ภาคลาภ 25/3/2541 59127339151 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1445 นาย ศรัณย์ สมพรเสน่ห์ 26/2/2541 60127339029 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1446 นาย สุรพศั สิทธิสร 26/11/2541 60127339139 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1447 นาย จริน ปัญญากุล 27/9/2541 60127339244 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1448 นาย ณฐัพร เผ่ากนัทะ 27/11/2541 60127339217 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1449 นาย ชวนากร อภยัพรม 27/12/2541 60127339108 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1450 นาย ณฐัพร บุญพิทกัษช์ยั 28/7/2541 60127339019 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1451 นาย จกัรกฤษณ์ ทองกราน 28/7/2541 60127339275 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1452 นาย ธนากร บุญวฒัน์ 31/10/2541 60127339015 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน การจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

1453 นาย จิรกานต์ สกุณี 5/8/2541 59129301015 วิทยาลยัการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ การสร้างภาพยนตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)

1454 นาย สิรวิชญ์ วงษวิ์จิตต์ 8/1/2541 59129301019 วิทยาลยัการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ การสร้างภาพยนตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)

1455 นาย ธนะวฒัน์ เทียนจนัทร์ 8/12/2541 60129301011 วิทยาลยัการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ การสร้างภาพยนตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)

1456 นาย วิชยตุม์ พรประเสริฐ 11/4/2541 59129301007 วิทยาลยัการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ การสร้างภาพยนตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)

1457 นาย ศรัณย์ จนัทร์เนียม 21/4/2541 60129301005 วิทยาลยัการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ การสร้างภาพยนตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)

1458 นาย วรพล เครืออาษา 23/3/2541 59129301013 วิทยาลยัการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ การสร้างภาพยนตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)

1459 นาย ภูมิ โถสโมสร 30/7/2541 60129301013 วิทยาลยัการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ การสร้างภาพยนตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)

1460 นาย วศิน ทิศาประเสริฐกุล 13/6/2541 59129302003 วิทยาลยัการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ การสร้างสรรคแ์ละส่ือดิจิทลั(หลกัสูตรนานาชาติ)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1461 นาย ณฐัพงศ์ ป้องสุข 24/9/2541 60129302004 วิทยาลยัการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ การสร้างสรรคแ์ละส่ือดิจิทลั(หลกัสูตรนานาชาติ)

1462 นาย กรวิชญ์ ทอปันกา 29/1/2541 59129302008 วิทยาลยัการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ การสร้างสรรคแ์ละส่ือดิจิทลั(หลกัสูตรนานาชาติ)

1463 นาย ศุภโชค ปาลกะวงศณ์อยธุยา 2/1/2541 59122901042 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1464 นาย สิทธิพฒัน์ รัตนมงคล 3/4/2541 60122901001 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1465 นาย สุภทัร พงษส์วสัด์ิ 3/7/2541 60122901073 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1466 นาย นฤชิต เด็ดดอกฟ้า 4/8/2541 60122901041 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1467 นาย ปุณยวจัน์ ชุมบวัจนัทร์ 5/4/2541 59122901065 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1468 นาย พิชยัยทุธ จิตถาวร 5/6/2541 60122901071 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1469 นาย สุรเกียรติ เถ่ือนสันเทียะ 6/2/2541 59122901059 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1470 นาย ศุภวชั ล าใยผล 7/5/2541 59122901045 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1471 นาย อธิวฒัน์ พรมสุวรรณ 7/5/2541 60122901076 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1472 นาย อดิศร แกว้วิเศษ 10/5/2541 60122901059 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1473 นาย จุฑาวฒิุ เตชะเดชานนท์ 11/10/2541 60122901063 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1474 นาย ธนนนัท์ ทิพภรตระ 11/12/2541 60122901080 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1475 นาย รณกร สุหงษา 13/1/2541 59122901041 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1476 นาย อนุวรรตน์ ปรีชาวฒิุพงศ์ 14/11/2541 60122901022 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1477 นาย อนนัทวฒัน์ เหล่ียมประเสริฐ 14/12/2541 60122901046 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1478 นาย วินยั บวัจะโป๊ะ 15/7/2541 60122901002 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1479 นาย อรชุน กรดงาม 15/10/2541 60122901070 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1480 นาย ธีรพฒัน์ ยาชูรมย์ 21/7/2541 59122901010 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1481 นาย ศิราวฒิุ เร่ียวแรง 21/7/2541 59122901026 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1482 นาย กรดนยั นวลค า 21/12/2541 60122901010 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1483 นาย สหรัฐ ไตรมรรค 23/4/2541 60122901005 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1484 นาย กษิด์ิเดช แซ่ฉัว่ 25/12/2541 60122901056 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1485 นาย รัตนโชติ โทสุวรรณ์ 26/7/2541 59122901017 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1486 นาย ณฐัดนยั ศรีประเสริฐ 27/1/2541 59122901068 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1487 นาย ธนชั อรุณสุขไพศาล 27/4/2541 59122901005 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1488 นาย พชัรพล สืบสิน 28/10/2541 60122901042 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1489 นาย ศิริพงศ์ รุ่งระวิ 29/10/2541 60122901072 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

1490 นาย ภาณุพงศ์ บุญสุภาพ 1/4/2541 59127323006 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

1491 นาย ศตวรรณ พทุธวงษ์ 1/6/2541 59127323032 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

1492 นาย ธีรภทัร์ จารุจารีต 2/12/2541 60127323008 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

1493 นาย ปฏิภาณ สัตยธ์รรม 4/4/2541 59127323045 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

1494 นาย คณิติน เรืองรัตน์ 6/2/2541 59427323030 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

1495 นาย ฑิฆมัพร เรืองจุย้ 8/2/2541 60127323075 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

1496 นาย ธนทตั พลสวสัด์ิ 9/9/2541 60127323019 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

1497 นาย สหรัฐ ฉายอินทร์ 10/8/2541 60127323013 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

1498 นาย วิวชั แกว้อ าพนัธ์ 11/7/2541 60127323063 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

1499 นาย นราธิป วิบูลยพ์งษ์ 11/12/2541 60127323017 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

1500 นาย วทญัํู ศิลาวงศ์ 12/3/2541 59127323037 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1501 นาย เอกรัตน์ คุม้ครอง 15/1/2541 59127323015 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

1502 นาย กวินท์ รอดฮวบ 18/2/2541 60127323057 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

1503 นาย ฉตัรชยั อุทุมภา 18/4/2541 59127323014 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

1504 นาย ศรวธุ ศรีจนัทร์ 21/7/2541 60127323069 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

1505 นาย กนกพิชญ์ ปู่ กล ่า 28/8/2541 60127323054 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

1506 นาย พชัรพล เปรมปรี 29/5/2541 59127323086 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

1507 นาย คฤหสัถ์ ค  าภากูล 31/7/2541 60127323084 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการคุณภาพ

1508 นาย ชาครีย์ ชาครียนนัท์ 1/10/2541 60127335108 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1509 นาย สุวิชชา แดงงาม 1/12/2541 60127335116 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1510 นาย เจษฎา ทองมิตร 3/4/2541 59127335027 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1511 นาย เอกทิต ชูตระกูล 4/1/2541 59127335042 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1512 นาย วรณิสสร์ โทนรัตน์ 5/8/2541 60127335095 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1513 นาย ภาสวิชญ์ แกว้งาม 6/8/2541 60127335121 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1514 นาย ธนกฤต จ าปาทอง 7/9/2541 60127335038 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1515 นาย พงษร์ะพี ช่ืนชุมทรัพย์ 7/11/2541 60127335047 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1516 นาย กิตติพฒัน์ เอิบอ่ิม 11/3/2541 59127335045 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1517 นาย ทิวากร นรบติั 13/2/2541 60127335048 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1518 นาย ทินพฒัน์ ขนัเกษตร 13/3/2541 59127335051 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1519 นาย ธนากร ระยา้แกว้ 13/6/2541 60127335064 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1520 นาย นิธิวิทย์ คูกญัจน์อมร 15/7/2541 59127335037 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1521 นาย วิศิษฏ์ บุญไหล 19/11/2541 60127335037 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1522 นาย วริทธ์ิ อ่ิมรส 20/1/2541 59127335053 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1523 นาย วฒิุวฒัน์ มนตป์ระสิทธ์ิ 20/6/2541 60127335008 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1524 นาย ธนวฒัน์ ศรีผดุง 20/10/2541 60127335022 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1525 นาย สุรเดช ปรุงเปร่ียม 25/7/2541 60127335027 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1526 นาย ชยัพิทกัษ์ กิตติกรวิสิทธ์ิ 26/7/2541 60127335081 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1527 นาย ณฐัวฒัน์ ฐานโพธ์ิ 26/12/2541 60127335107 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1528 นาย พงศธร เพง็พาด 27/1/2541 59127335005 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1529 นาย ยทุธนา หสันีย์ 28/10/2541 60127335084 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร

1530 นาย ธีรวฒัน์ อินกา 2/7/2541 59127322011 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1531 นาย พชัรพงษ์ บุญยิง่ 2/9/2541 60127322028 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1532 นาย อนุรักษ์ คงกลัน่ดี 3/12/2541 60127322025 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1533 นาย อภิชาติ บรรจงกิจเจริญ 4/2/2541 59127322046 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1534 นาย ณฐัพงค์ ทองสิทธิพนัธ์ 4/3/2541 60127322079 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1535 นาย สมคิด วอนเบา้ 4/6/2541 60127322005 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1536 นาย ธนฉตัร พลบันิล 5/5/2541 59127322048 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1537 นาย ธนภทัร ทิตทิวากร 7/6/2541 60127322061 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1538 นาย ดิเรกฤทธ์ิ ฉตัรมาศ 14/8/2541 60127322053 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1539 นาย เจริญทรัพย์ อาจวิชยั 15/4/2541 60127322067 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1540 นาย อรรณพ ภทัรศรีเวชการ 15/11/2541 60127322015 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1541 นาย กฤติธี อินวิเชียร 16/1/2541 60127322039 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1542 นาย นนัทลกัษณ์ เจนใจ 17/3/2541 59127322035 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1543 นาย กษิด์ิเดช ปริสุทธิกุล 19/6/2541 60127322027 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1544 นาย กิตตินนัท์ นนัทาภิรัตน์ 20/3/2541 60127322008 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1545 นาย ฐิติวฒิุ ชนะวฒัน์ปัญญา 24/5/2541 60127322057 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1546 นาย ปฐมพร สมคิด 25/8/2541 60127322084 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1547 นาย สุภรินทร์ ศรีวารีรัตน์ 26/11/2541 60127322051 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1548 นาย นที สุขโข 27/6/2541 60127322038 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1549 นาย รัชพล ฮกซุ่นเฮง 29/12/2541 60127322031 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1550 นาย ปิยะพงษ์ รุ่งอุทยั 30/7/2541 60127322041 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1551 นาย ประกาศชยั ชุริยวงค์ 31/3/2541 60127322009 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1552 นาย ธิติธร รุททองจนัทร์ 1/1/2541 59123451031 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1553 นาย ฉมาดล สายทองค า 1/1/2541 60123451122 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1554 นาย รัชชานนท์ จอมอาสา 1/3/2541 59123451064 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1555 นาย ชยพทัธ์ แสงมณี 1/3/2541 59123451066 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1556 นาย เกียรติศกัด์ิ หนูเพช็ร 1/4/2541 60123451056 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1557 นาย เอกราช จ าเริญสัตย์ 1/12/2541 60123451045 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1558 นาย อนุพงศ์ ยะหตัตะ 2/8/2541 60123451144 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1559 นาย ภานุพงศ์ ชาววงั 2/10/2541 60123451147 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1560 นาย รัชชานนท์ แกว้มณี 2/10/2541 60123451171 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1561 นาย สรายทุธ์ เช้ืองาม 2/12/2541 60123451182 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1562 นาย จกัรพนัธ์ ภิญโญศิริกุล 3/2/2541 59123451264 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1563 นาย นยนาวธุ พลอยช่าง 3/3/2541 60123451158 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1564 นาย ชยัวฒิุ สุภาดาว 3/11/2541 60123451058 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1565 นาย ณฐัวฒิุ สุขเจริญ 4/1/2541 59123451216 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1566 นาย ภานุวฒัน์ สุทนต์ 4/6/2541 59123451188 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1567 นาย บญัชา บุญมานุช 4/6/2541 60123451139 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1568 นาย ธนากร จนัทโกสิน 5/1/2541 59123451123 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1569 นาย ไพฑูรย์ ตราชู 5/2/2541 59123451074 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1570 นาย รัษฎากร ขนุรักษ์ 5/2/2541 59123451230 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1571 นาย สุริยา อกัษร 5/4/2541 60123451233 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1572 นาย ธนาคม ศุภวิสุทธ์ิ 5/10/2541 60123451108 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1573 นาย สกล บุญชู 5/10/2541 60123451126 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1574 นาย เกียรติศกัด์ิ ศิวบุรินทมิตร์ 5/10/2541 60123451143 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1575 นาย ฉตัรรวี โพธ์ิเมือง 6/5/2541 59823451029 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1576 นาย จิรายสุ อินทร์สรวล 6/6/2541 59123451215 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1577 นาย อดิศกัด์ิ สุคนธ์ 6/12/2541 60123451141 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1578 นาย ศุภณฐั ดวงมณี 8/1/2541 60123451025 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1579 นาย จารุเกณฑ์ ปืนเปลวทอง 8/2/2541 59123451247 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1580 นาย อคัรินทร์ ศรีเภาทอง 8/3/2541 59123451079 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1581 นาย ภทัรพล มณฑิราช 8/4/2541 59123451053 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1582 นาย นวพล ดีหมี 8/6/2541 60123451013 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1583 นาย อนุพงศ์ จิตนุ่ม 8/11/2541 60123451129 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1584 นาย กิตติพิชญ์ ใจดี 9/10/2541 60123451160 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1585 นาย มหิทร สวา่งใจธรรม 11/11/2541 60123451007 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1586 นาย ปิยณฐั ลลิตมงคล 11/12/2541 60123451054 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1587 นาย วชัรพงษ์ ยาสุกแสง 12/4/2541 59123451300 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1588 นาย วนัเฉลิม เอ่ียมข า 12/8/2541 60123451044 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1589 นาย นิติพนธ์ ใจบุญดี 12/10/2541 60123451123 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1590 นาย ธนพฒัน์ นาคเจือทอง 13/1/2541 59123451285 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1591 นาย พิพฒัน์ ศกัด์ิวิจิตรเดชา 13/2/2541 60123451191 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1592 นาย ธนากร ไชยศิริโชติ 13/3/2541 59123451077 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1593 นาย หน่ึงนธี จอมทอง 13/6/2541 60123451134 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1594 นาย ชูเกียรติ อ่อนศิลา 14/7/2541 60123451011 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1595 นาย นนทกร มัน่แป้น 14/12/2541 60123451001 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1596 นาย พงพนัธ์ ศรีสุวรรณ 15/1/2541 59123451019 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1597 นาย ศิวโรจณ์ อมาตยวงศโ์ยธิน 15/1/2541 59123451094 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1598 นาย วนัชนะ แซ่ตั้ง 15/2/2541 60823451026 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1599 นาย ฉนัทท์ตั กลา้หาญ 15/5/2541 59123451014 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1600 นาย สรธร สุดใจ 16/2/2541 60123451176 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1601 นาย ธนวฒัน์ ชูยิม้ 16/5/2541 59123451016 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1602 นาย ธีระพงษ์ ดีตุ 16/5/2541 59123451114 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1603 นาย ทินกร ปลอดภยั 16/5/2541 60123451102 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1604 นาย จิรกิตต์ ภทัรวรนนัท์ 16/8/2541 60123451232 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1605 นาย กิจณเกษม คุม้รักษา 16/10/2541 60123451017 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1606 นาย สกุลธนติั ช่างเรือนกุล 16/10/2541 60123451047 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1607 นาย กิตติธชั ช่วยเพชร 16/10/2541 60123451055 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1608 นาย พฒันภทัร ศรีนาค 16/11/2541 60123451078 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1609 นาย สุทศัน์ นาคนุ่ม 17/2/2541 59123451197 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1610 นาย สุรจิตต์ คงศิลา 17/4/2541 60123451246 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1611 นาย ธนวฒัน์ ทิพวงษา 17/8/2541 60123451084 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1612 นาย พนัธกานต์ สายทอง 17/10/2541 60123451053 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1613 นาย อภิสิทธ์ิ ฤกษส์ันทดั 18/8/2541 60123451059 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1614 นาย กฤษฎา อนุชิตเกียรติภูมิ 19/6/2541 59123451028 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1615 นาย ณฐันนท์ ประดู่ 19/6/2541 59123451265 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1616 นาย ปกป้อง กิริยะ 19/7/2541 59123451060 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1617 นาย ณฐัพงศ์ บวรรัตนศิลป์ 20/3/2541 60123451153 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1618 นาย วรพจน์ ทองฤทธ์ิ 20/7/2541 60123451072 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1619 นาย อภิวฐัส์ อ่ิมทรัพย์ 20/8/2541 60123451018 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1620 นาย อภิรเดช ค าอุ่น 21/3/2541 59123451078 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1621 นาย วีระวฒัน์ บุดนุน 21/4/2541 59823451013 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1622 นาย จิรายุ บ่อบวัทอง 21/6/2541 59123451193 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1623 นาย เจษฎาวธุ ดวงจนัทร์ 21/8/2541 60123451079 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1624 นาย วิชชากร ยิม้ศรี 22/2/2541 60123451009 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1625 นาย ระพีโดม เขียวฉออ้น 22/3/2541 60123451221 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1626 นาย กิตติพศ แยม้ลงักา 22/5/2541 59123451070 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1627 นาย นิติ หล าพรม 22/9/2541 60823451017 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1628 นาย วรพล หอมละออ 23/2/2541 59123451117 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1629 นาย ธนศกัด์ิ เรืองสุวรรณ์ 23/3/2541 59123451061 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1630 นาย ชนินทร์ ธีระวรรณ์ 23/7/2541 60123451185 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1631 นาย ปณิธาน อุตสารัมย์ 24/7/2541 60123451095 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1632 นาย นนทพร หสัสา 25/5/2541 60123451145 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1633 นาย ธีรเทพ เทพบุตร 25/8/2541 60123451230 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1634 นาย ปฏิภาณ ม่วงนอ้ย 25/12/2541 60823451090 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1635 นาย กฤตภาส โพธ์ิคาย 26/6/2541 60123451157 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1636 นาย ตน้ตระกูล แมน้พยคัฆ์ 26/8/2541 60123451244 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1637 นาย กฤษฎา หนองนา 26/9/2541 60123451067 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1638 นาย กมลชั ป้อมสุวรรณ 27/4/2541 59123451095 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1639 นาย ณฐัภทัร มัน่พิริยะกุล 27/7/2541 60123451029 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1640 นาย ภาณุวิชญ์ เพชรมณี 27/10/2541 60123451231 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1641 นาย สราวฒิุ เกษมสุขพิพฒัน์ 28/2/2541 59123451052 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1642 นาย ศราพนัธุ์ อิศรศกัด์ิณอยธุยา 28/4/2541 59123451012 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1643 นาย วชัสัณห์ อินทร์แกว้ 28/12/2541 60123451043 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1644 นาย กิตติศกัด์ิ ทองจ านงค์ 29/1/2541 59123451189 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1645 นาย จิรายุ สังขภิญโญ 29/3/2541 59123451029 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1646 นาย ภทัรพล วฒันธรรม 29/11/2541 60123451117 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1647 นาย วีระพล ค าพกุ 29/12/2541 60123451127 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1648 นาย นิติชยั เต่าจนัทร์ 30/6/2541 59823451009 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1649 นาย นฐัพล หาสูง 30/10/2541 60123451155 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1650 นาย ชุติมนัต์ เจริญทอง 31/7/2541 60123451036 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1651 นาย กฤชณทั ยุน่ฉลาด 31/7/2541 60123451215 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1652 นาย จกัรินทร์ จนัทร์เจียม 31/8/2541 59123451081 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ รัฐศาสตร์

1653 นาย ยศฐา กองเพง็ 18/6/2541 60123454025 วิทยาลยันานาชาติ การโรงแรม(การจดัการโรงแรม)(หลกัสูตรนานาชาติ)

1654 นาย วรรณพงศ์ สายวรรณะ 2/11/2541 60123455031 วิทยาลยันานาชาติ การโรงแรม(ธุรกิจภตัตาคาร)(หลกัสูตรนานาชาติ)

1655 นาย สรวิศ เสนาพลสิทธ์ิ 3/12/2541 60123455018 วิทยาลยันานาชาติ การโรงแรม(ธุรกิจภตัตาคาร)(หลกัสูตรนานาชาติ)

1656 นาย เอเซีย พงษสุ์พรรณ์ 3/12/2541 60123455022 วิทยาลยันานาชาติ การโรงแรม(ธุรกิจภตัตาคาร)(หลกัสูตรนานาชาติ)

1657 นาย ปรวฒัน์ พนมธีรเกียรติ 5/10/2541 60123455005 วิทยาลยันานาชาติ การโรงแรม(ธุรกิจภตัตาคาร)(หลกัสูตรนานาชาติ)

1658 นาย สรวิศ องอาจปภากิจ 12/11/2541 60123455038 วิทยาลยันานาชาติ การโรงแรม(ธุรกิจภตัตาคาร)(หลกัสูตรนานาชาติ)

1659 นาย วรกานต์ อินทร์อร 23/8/2541 60123455011 วิทยาลยันานาชาติ การโรงแรม(ธุรกิจภตัตาคาร)(หลกัสูตรนานาชาติ)

1660 นาย จิรายสุ รัตนพนัธ์ 24/9/2541 60123455020 วิทยาลยันานาชาติ การโรงแรม(ธุรกิจภตัตาคาร)(หลกัสูตรนานาชาติ)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1661 นาย ปุญญพฒัน์ กุลลา 29/11/2541 60123455024 วิทยาลยันานาชาติ การโรงแรม(ธุรกิจภตัตาคาร)(หลกัสูตรนานาชาติ)

1662 นาย ขจรยศ ชยัอนนัตเดช 30/7/2541 60123455027 วิทยาลยันานาชาติ การโรงแรม(ธุรกิจภตัตาคาร)(หลกัสูตรนานาชาติ)

1663 นาย วฒันชยั ขนุขนั 6/9/2541 60123452015 วิทยาลยันานาชาติ การจดัการท่องเท่ียว(หลกัสูตรนานาชาติ)

1664 นาย ณฐัวตัร ศรีงาม 19/10/2541 60123452035 วิทยาลยันานาชาติ การจดัการท่องเท่ียว(หลกัสูตรนานาชาติ)

1665 นาย ศิรา ผลาสินธุ์ 23/6/2541 60123452001 วิทยาลยันานาชาติ การจดัการท่องเท่ียว(หลกัสูตรนานาชาติ)

1666 นาย นนทกร เทียนทอง 26/4/2541 60123452009 วิทยาลยันานาชาติ การจดัการท่องเท่ียว(หลกัสูตรนานาชาติ)

1667 นาย วชัรพล แสงเพชร 28/11/2541 60123452033 วิทยาลยันานาชาติ การจดัการท่องเท่ียว(หลกัสูตรนานาชาติ)

1668 นาย กนัตพงศ์ ไพรสุวรรณ 31/8/2541 60123452011 วิทยาลยันานาชาติ การจดัการท่องเท่ียว(หลกัสูตรนานาชาติ)

1669 นาย ธนิสร ลุณพฒัน์ 1/9/2541 60123442097 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1670 นาย สุริยา โยธี 2/8/2541 60123442023 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1671 นาย เจตนิพทัธ์ ทะสา 3/5/2541 60123442048 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1672 นาย วิศิษฐ์ธิพนั วงศอิ์นทร์ 3/10/2541 60123442161 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1673 นาย สุชานนัท์ ไขโพธ์ิ 3/12/2541 60123442085 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1674 นาย สุโรตม์ ภู่แกว้เผือก 4/4/2541 60123442185 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1675 นาย ไกรวิชญ์ กองนาคู 4/5/2541 60123442053 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1676 นาย ณฐัดนยั มาพิทกัษ์ 4/8/2541 60123442035 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1677 นาย พิทศิณุชาย์ บางประดิษฐกุล 5/3/2541 60123442029 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1678 นาย ชนกานต์ ภู่เกล๊ียะ 5/6/2541 59123442036 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1679 นาย นพรัตน์ เพญ็สถิตย์ 5/10/2541 60123442171 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1680 นาย อบัดุลเลาะ อารง 5/12/2541 60123442173 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1681 นาย คทาธร ตั้งกิตติพศั 6/7/2541 60123442089 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1682 นาย จกัรินทร์ ทะสุรินทร์ 6/9/2541 60123442228 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1683 นาย เอกณฏัฐ์ วงศส์ัมพนัธ์ 7/1/2541 60123442254 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1684 นาย ธนกร แยม้ประยรู 7/6/2541 59123442117 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1685 นาย พงษศ์กัด์ิดา นาคสลกั 7/7/2541 60123442146 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1686 นาย โชคชยั พรหมาซุย 7/8/2541 60123442073 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1687 นาย วริทธ์ิ พทุธลา 8/2/2541 59123442024 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1688 นาย พีรดนย์ ราษีมิน 8/4/2541 59123442061 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1689 นาย วนัฮาซีฟ ละบายดีมญั 8/6/2541 60123442001 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1690 นาย ธนวฒัน์ สมวนั 8/6/2541 60123442032 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1691 นาย วิโรจน์ พอ่สียา 8/9/2541 60123442018 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1692 นาย มฆวนั ยอดส าเภา 9/6/2541 60123442248 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1693 นาย วงศพทัธ์ ประเสริฐศรี 9/9/2541 60123442092 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1694 นาย นิวิฐ กาวี 10/2/2541 60123442229 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1695 นาย อิทธิพทัธ์ สิทธิพธิุ 12/2/2541 59123442064 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1696 นาย ธีร์ธวชั ช่างคิด 14/4/2541 59123442079 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1697 นาย ธีร์รัชช์ เพง็ธนวงศา 15/4/2541 59123442010 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1698 นาย กิตติพศ สิริกุลพิบูลย์ 15/5/2541 59123442031 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1699 นาย ธนกร ถินนอก 15/6/2541 60123442031 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1700 นาย ธนกร บุญสุขประเสริฐ 15/6/2541 60123442154 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1701 นาย วิชญพ์ล สิทธิข  า 15/8/2541 60123442033 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1702 นาย จิโรต สังขท์อง 15/9/2541 60123442169 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1703 นาย นมสัการ จนัทร์หอม 15/9/2541 60123442225 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1704 นาย ภูมิรักษ์ พิรักษ์ 16/4/2541 60123442156 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1705 นาย ศรายทุธ วอ่งไว 16/9/2541 60123442113 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1706 นาย ธนากร แป้นหลง 17/6/2541 60123442134 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1707 นาย เสฎฐวฒิุ จนัทน์อาภรณ์ 17/12/2541 60123442022 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1708 นาย อฟัฟาน มะดาอิง 18/3/2541 59123442120 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1709 นาย ธนากร ชูศกัด์ิบวร 19/9/2541 60123442117 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1710 นาย กิตติพงษ์ วรพฒิุ 20/5/2541 60123442047 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1711 นาย ปภาวิชญ์ สุขชานุลกัษ์ 21/5/2541 60123442027 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1712 นาย ณพวีร์ ศรีธรรม 22/4/2541 59123442088 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1713 นาย ณฐัดนยั อติสุคนธ์ 22/6/2541 59123442135 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1714 นาย อนุวตัน์ ศรีหงษส์อน 22/9/2541 60123442245 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1715 นาย ธนาธรณ์ วานิชสุขสมบติั 22/11/2541 60123442007 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1716 นาย กิติพฒัน์ พรจรัสวรกิตต์ 23/12/2541 60123442224 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1717 นาย เกรียงไกร กูเ้ชิดชูวงศ์ 24/9/2541 60123442200 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1718 นาย ณฐัวฒิุ ปินทรายมูล 24/12/2541 60123442256 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1719 นาย อภิสร มูลชมภู 25/8/2541 60123442115 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1720 นาย ศรายธุ ประทบั 25/11/2541 60123442143 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1721 นาย ภาณุวิชญ์ อินนุชิต 26/8/2541 60123442244 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1722 นาย ธนภูมิ จนัทรพรม 28/2/2541 59123442041 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1723 นาย ภาวตั อุดมผลชยั 28/4/2541 59123442026 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1724 นาย อฟัฟาน แวหะยี 28/9/2541 60123442054 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1725 นาย ปฏิพล ชยัเช้ือ 29/1/2541 60123442116 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1726 นาย จิรวฒัน์ ฟักแยม้ 29/3/2541 59123442072 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1727 นาย ภานุวฒัน์ เจริญพงศภ์กัดี 29/3/2541 60123442038 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1728 นาย การันต์ ดวงค า 29/3/2541 60123442243 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1729 นาย สิทธิชยั ศรีไทย 29/10/2541 60123442037 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1730 นาย ปฏิพทัธ์ คงคาธร 30/6/2541 60123442159 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1731 นาย ชชัศิษฐ์ เน่ืองปถม 30/10/2541 60123442148 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1732 นาย พิพฒัน์ มีชูนึก 30/12/2541 60123442138 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1733 นาย จีรวฒัน์ ฉิมหตั 31/8/2541 60123442063 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1734 นาย ณฐัวตัร แช่มชอ้ย 31/8/2541 60123442203 วิทยาลยันานาชาติ ธุรกิจการบิน(หลกัสูตรนานาชาติ)

1735 นาย ณรงคช์ยั ประสันแพงสี 1/6/2541 60127319032 วิทยาลยันานาชาติ บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)

1736 นาย วนัชยั เหมือนแววเพช็ร 4/1/2541 59127319012 วิทยาลยันานาชาติ บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)

1737 นาย อามีน ดาแซ 10/7/2541 59127319001 วิทยาลยันานาชาติ บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)

1738 นาย ธนาบดี คุม้พนัธุ์แยม้ 10/11/2541 60127319025 วิทยาลยันานาชาติ บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)

1739 นาย ณฐัพงศ์ อุตรสัก 11/12/2541 60127319039 วิทยาลยันานาชาติ บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)

1740 นาย อวิรุทธ์ิ สุนทรานนัทกิจ 17/6/2541 59127319023 วิทยาลยันานาชาติ บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1741 นาย เสฏฐวฒิุ แยม้พนัธ์ 19/10/2541 60127319020 วิทยาลยันานาชาติ บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)

1742 นาย สรรเพชญ์ ศรีธนพฤทธ์ิ 23/4/2541 60127319010 วิทยาลยันานาชาติ บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)

1743 นาย ธีรยทุธ อติสุธาโภชน์ 24/11/2541 60127319037 วิทยาลยันานาชาติ บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)

1744 นาย ธีรภทัร คูถิรตระการ 28/4/2541 60127319035 วิทยาลยันานาชาติ บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)

1745 นาย นฐัพล ศรีนิล 28/8/2541 60127319042 วิทยาลยันานาชาติ บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)

1746 นาย ธนพล เต่ือยตุ่น 6/3/2541 60122230087 วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ พยาบาลศาสตร์

1747 นาย พงศกร นิลดอนหวาย 6/5/2541 59122230011 วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ พยาบาลศาสตร์

1748 นาย เจษฎา แตว้ฒันา 20/1/2541 59122230097 วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ พยาบาลศาสตร์

1749 นาย โสภณ กลัน่เศรษฐี 23/6/2541 60122230082 วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ พยาบาลศาสตร์

1750 นาย สุรชยั แสงรัตน์ 24/7/2541 60122230122 วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ พยาบาลศาสตร์

1751 นาย ทศันยั บวัสุข 25/5/2541 60122230080 วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ พยาบาลศาสตร์

1752 นาย ระพีพฒัน์ ธูปแกว้ 2/8/2541 60132523036 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1753 นาย ศรัณย์ หอมเนียม 4/2/2541 59132523023 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1754 นาย สุรภคั สิทธิโชคสัมพนัธ์ 5/2/2541 59132523033 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1755 นาย วรวิทย์ ภาคภูมิ 6/5/2541 60132523045 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1756 นาย ปัณณ์ ปิยะพฒันกุล 6/8/2541 59132523049 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1757 นาย ไตรทิพย์ ราชเจริญ 7/6/2541 60132523043 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1758 นาย ฐปนทั อาศนเวช 7/12/2541 60132523078 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1759 นาย พิสิฐพงษ์ บุญธรรม 8/1/2541 59132523020 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1760 นาย ณฐักิตต์ ช่ืนวฒันพงศ์ 8/11/2541 60132523077 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1761 นาย ศกัดินนท์ ภู่ทอง 9/1/2541 59132523044 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1762 นาย อุสมาน หะยมีายอ 9/6/2541 60132523075 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1763 นาย สุเมธ นิรันดร์วิชย 11/5/2541 59132523035 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1764 นาย สุธาศิน พิธิยานุวฒัน์ 11/12/2541 60132523040 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1765 นาย นฐัพล บริสุทธ์ิ 14/5/2541 60132523004 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1766 นาย กรวิชญ์ ศรีสุทธิพนัธ์ 16/10/2541 60132523063 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1767 นาย ยทุธนา แจง้เสมอ 16/12/2541 60132523034 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1768 นาย อนุพงษ์ ภูหลาบ 19/6/2541 60132523055 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1769 นาย นูรดีน เจะ๊วอ 19/8/2541 60132523065 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1770 นาย อกนิษฐ์ วฒันะ 20/11/2541 60132523024 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1771 นาย บณัฑิต ทิใจ 20/12/2541 60132523010 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1772 นาย ชลมัพล จ าปา 21/4/2541 60132523058 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1773 นาย เกียรติศกัด์ิ เพง็เล็งดี 21/10/2541 60132523012 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1774 นาย ธีรศกัด์ิ ใสกระโทก 22/7/2541 60132523011 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1775 นาย ณฏัฐ์วฒัน์ ภู่ประดิษฐ 22/9/2541 60132523062 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1776 นาย วรวตัร มิสกิจ 23/4/2541 59132523029 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1777 นาย รามิล วาสนาภทัร 23/12/2541 60132523025 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1778 นาย กฤษณพงศ์ ไตรสนธิ 24/4/2541 59132523004 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1779 นาย ปฏิภาณ โพธิจนัทร์ 24/11/2541 60132523050 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1780 นาย อภิสร ทิพยคู์นอก 25/7/2541 60132523030 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1781 นาย ภูมิพฒัน์ ทองอาจ 27/2/2541 60132523039 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1782 นาย วายุ ยนืยิง่ 27/6/2541 60132523015 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1783 นาย ณฐัพงษ์ ดอนชมไพร 28/9/2541 60132523064 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1784 นาย พีรพงษ์ พวงธรรม 29/3/2541 59132523018 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1785 นาย ธวชัชยั จนัทรดาคูณ 30/5/2541 60132523020 วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

1786 นาย พิทกัษพ์งศ์ จนัทวงค์ 6/9/2541 60122236040 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ เลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข

1787 นาย ธนาคาร สรสิทธ์ิ 23/1/2541 60122236018 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ เลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข

1788 นาย ไพสิฐ ภทัรนาวิก 2/4/2541 58122210095 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1789 นาย ชนินทร ศิริรัตน์ 9/7/2541 60122210054 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1790 นาย จิตตธ์าดา สุริยะไชยากร 16/3/2541 59122210063 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1791 นาย วรายสุ เผือกข า 18/6/2541 59122210070 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1792 นาย เพชรสยาม โตพนัธานนท์ 28/7/2541 60122210019 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

1793 นาย พีระพล แดงเอียด 1/5/2541 60122234028 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การดูแลสุขภาพผูสู้งอาย)ุ

1794 นาย สหภาพ สาบุตร 9/10/2541 60122234032 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การดูแลสุขภาพผูสู้งอาย)ุ

1795 นาย ธิติ เสนายอด 16/10/2541 60122234037 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การดูแลสุขภาพผูสู้งอาย)ุ

1796 นาย ทศวร สุขบุญชูเทพ 16/11/2541 60122234016 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การดูแลสุขภาพผูสู้งอาย)ุ

1797 นาย ธนพงษ์ พลสูงเนิน 7/12/2541 60122232092 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

1798 นาย นนัทิวรรธน์ เทพมณีรัตน์ 14/7/2541 60122232091 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

1799 นาย สิทธิโชค จิตตดี์ 15/3/2541 59122232026 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

1800 นาย จิรายุ แกว้มาต 29/3/2541 60122232073 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1801 นาย ณฐัพล สุทธิธรรม 29/6/2541 60122232076 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

1802 นาย ธนโชติ ศรีนาราง 29/12/2541 60122232080 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

1803 นาย อุเทน สุขสวสัด์ิ 9/11/2541 60122208020 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

1804 นาย ธิติสรรค โนสัก 17/3/2541 59122208008 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

1805 นาย กรรภิรมยก์ร ปัญญารัศม์ิพร 18/6/2541 60122208001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

1806 นาย สหรัฐ อินธิโช 25/11/2541 60122208027 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

1807 นาย ณฐัพงษ์ พลูพงศ์ 30/1/2541 60122208007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

1808 นาย กณัน์ โมกขะสมิต 30/4/2541 59122208016 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

1809 นาย พรพิพฒัน์ จนัทร์อ าพร 15/7/2541 60122214012 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยชีีวภาพ

1810 นาย ชวลิต พฒันไพศาล 1/4/2541 60122202144 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1811 นาย ณฐัยศ ณมัคนิสรณ์ 1/6/2541 60122202074 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1812 นาย อษัดา ค ากาละ 1/12/2541 60122202145 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1813 นาย ปกรณ์ สุวรรณเหลา 2/1/2541 59122202036 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1814 นาย ณิชพน แตรตุลาการ 2/1/2541 60122202120 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1815 นาย วิกรม วงพทุธา 2/5/2541 60122202125 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1816 นาย พิรุณพร เอ่ียมสูงเนิน 2/7/2541 60122202038 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1817 นาย ภควรรณ ไตรมรรค 2/8/2541 60122202110 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1818 นาย ทินกร จนัทะบติั 3/2/2541 59122202056 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1819 นาย กอ้งเกียรติ อินทะจกัร์ 3/9/2541 60122202055 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1820 นาย ณพวฒัน์ สมประเสริฐพร 4/2/2541 60122202023 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1821 นาย ศุภชนม์ ช่ืนคุณากร 4/12/2541 60122202069 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1822 นาย ภาสกร ชุ่มช่ืน 5/7/2541 60122202012 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1823 นาย กิตติภพ เจนนุวตัร 6/3/2541 60122202099 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1824 นาย นราวฒิุ ภู่ศรี 6/9/2541 60822202005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1825 นาย ฐานพล จนัทร์แพง 7/1/2541 60122202079 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1826 นาย มนตรี กิจโสภี 7/8/2541 60122202088 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1827 นาย ยศพนธ์ อนุสรณ์พาณิชกุล 7/11/2541 60122202105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1828 นาย คมเดช ตรีธเนศวร์ 8/5/2541 59122202071 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1829 นาย อรรถพล เดชอศัวกุล 8/6/2541 59122202085 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1830 นาย สิปปนนท์ สิริวศิน 8/8/2541 60122202068 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1831 นาย ภคัพล ปานกอง 9/4/2541 59122202031 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1832 นาย จิรศกัด์ิ ตองอ่อน 9/6/2541 60122202138 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1833 นาย ธนรักษ์ แดงสุวรรณ์ 9/9/2541 60122202060 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1834 นาย กิตติภพ ฉีดเนียม 9/10/2541 60122202027 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1835 นาย กนัตภณ กล่ินกุหลาบ 9/11/2541 60122202057 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1836 นาย พิพฒัน์ ยอดประทุมวนั 10/8/2541 60122202111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1837 นาย ภทัรพล กุลวิกรานต์ 11/5/2541 59122202039 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1838 นาย ธีรเจต ชุ่มแจ่ม 12/5/2541 60822202018 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1839 นาย นนัทวฒัน์ ทนักลาง 12/8/2541 60122202091 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1840 นาย สุรศกัด์ิ จนัทร์เหลือง 14/1/2541 59122202083 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1841 นาย วิษุวตั เบญจมชีวิน 14/3/2541 59122202062 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1842 นาย ฉตัรชยั บุตรรักษ์ 14/4/2541 59122202066 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1843 นาย กลวชัร ศรีนวล 14/5/2541 59122202098 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1844 นาย นาคินทร์ การะเกษ 15/5/2541 59122202029 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1845 นาย นภสินธุ์ กิตติธาราทรัพย์ 16/1/2541 59122202074 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1846 นาย วชัระ ทรัพยผ์ล 16/6/2541 60122202107 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1847 นาย ธนวิชญ์ ณตะกัว่ทุ่ง 16/8/2541 60122202028 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1848 นาย พชรพล นะอ านาจ 16/11/2541 60822202028 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1849 นาย สิโรตม์ หนูทรัพย์ 17/1/2541 59122202038 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1850 นาย ศุภชยั ภิญโญพจน์ 17/7/2541 60122202032 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1851 นาย เสกสรรค์ วงคว์าส 17/7/2541 60122202127 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1852 นาย ธีรเมธ มนัทุ่ย 17/11/2541 60122202054 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1853 นาย สุพี เรืองสุวรรณ 18/10/2541 60122202013 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1854 นาย จิรายุ สังขส์วสัด์ิ 18/10/2541 60122202113 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1855 นาย สุรยทุธ์ โคบาล 19/9/2541 60122202134 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1856 นาย พสักร ฉ ่าค  า 19/10/2541 60122202007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1857 นาย ศุภฤกษ์ ฉนัทะ 20/2/2541 59122202121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1858 นาย อรรถพล รับความสุข 20/4/2541 59122202116 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1859 นาย เกริกไกวลั โคกบา้น 20/8/2541 60122202051 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1860 นาย วชัรพล สิวะกรเสถียร 20/9/2541 60122202072 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1861 นาย ถิร พ่ึงไตรพทุธ 20/10/2541 60122202019 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1862 นาย ชนะภูมิ พรหมจนัทร์ 21/4/2541 59122202113 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1863 นาย ปิยะ เทียบขนุทด 21/8/2541 60122202020 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1864 นาย สุวิชา เกิดนอ้ย 23/1/2541 59122202025 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1865 นาย กิตติคุณ บุญจนัทร์ 23/2/2541 60822202022 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1866 นาย เมธา นอ้มภกัดี 23/4/2541 60122202095 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1867 นาย สุรชาติ สวสัดี 23/5/2541 59122202003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1868 นาย ภาณุพงศ์ ค  าไพเราะ 23/7/2541 60122202008 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1869 นาย ปิยะ สันตวิธี 23/10/2541 60122202053 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1870 นาย ภทัรพงศ์ นาคะเวทิน 24/4/2541 59122202064 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1871 นาย กิตติคุณ ผดุงวฒันโรจน์ 25/9/2541 60122202115 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1872 นาย อนุพงศ์ อุ่นคณฑี 25/10/2541 60122202141 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1873 นาย ชินกฤต บ่อกลาง 26/2/2541 59122202011 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1874 นาย ณฐัพงศ์ พิริยพลศาสตร์ 26/4/2541 59122202069 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1875 นาย ภาคย์ จิรายโุภคา 26/7/2541 59122202089 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1876 นาย วรรธนะ ลอยไสว 26/8/2541 60122202046 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1877 นาย เพชรบูรณ์ สิงห์รักษ์ 28/2/2541 59122202041 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1878 นาย สุทศัน์ สวนมอญ 28/5/2541 60122202092 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1879 นาย แสงฉาน แสงสุวรรณ 28/8/2541 60122202043 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1880 นาย พสักร มงคลรัตน์ 28/9/2541 60122202071 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1881 นาย ปารเมศร์ ปลัง่พรหม 28/9/2541 60122202100 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1882 นาย ณฐัชนน ศรัทธาเจนสุข 28/12/2541 60122202075 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1883 นาย ภควตั ถนอมชาติ 29/6/2541 60122202133 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1884 นาย สิรวิชญ์ วงัระหา 29/10/2541 60122202065 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1885 นาย วรรณกร โพธ์ิอร่าม 30/3/2541 59122202106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1886 นาย ปาริวฒัน์ สวยพร้ิง 30/7/2541 59122202016 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1887 นาย จีระสิทธ์ิ ค  ามุง 30/8/2541 60122202001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1888 นาย สิทธิโชค วรอภิญญาภรณ์ 31/7/2541 60122202073 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1889 นาย สิรวิชญ์ เปรมปรุงวิทย์ 31/12/2541 60122202026 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

1890 นาย ภราดร มัน่คง 14/7/2541 60122213008 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์สารสนเทศ

1891 นาย วิฑูรย์ ร่ืนเลิง 2/2/2541 60122203072 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1892 นาย ชยตุ นุตะศรินทร์ 2/12/2541 60122203004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1893 นาย สุทธิพนัธ์ อ่อนมัน่คง 4/4/2541 59122203059 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1894 นาย ณฐัวฒิุ อรรถพรพาณิชย์ 5/11/2541 60122203007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1895 นาย อดิศกัด์ิ เเซ่จึง 5/11/2541 60122203100 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1896 นาย มงคล ภูดี 5/12/2541 60822203008 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1897 นาย สุพฒัน์ คุณวฒัน์ 6/3/2541 60122203112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1898 นาย วศินธร ถ่ินวิไล 6/6/2541 60822203015 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1899 นาย ชชัพิสิฐ ทองบาง 6/11/2541 60122203108 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1900 นาย สุรชยั ม่วงเงิน 7/11/2541 60122203075 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1901 นาย ชาคริต บวัพนัธุ์กลีบ 9/11/2541 60122203087 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1902 นาย ธีรพล ศรีคร้าม 9/12/2541 60122203082 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1903 นาย ศุภกิจ มีโค่ม 10/12/2541 60122203064 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1904 นาย นิธิกร ทวีจนัทร์ 12/8/2541 60122203102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1905 นาย กิตติพงษ์ ตั้งจิตไพศาล 13/3/2541 59122203043 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1906 นาย พลาธิป รมยท์อง 14/7/2541 60122203117 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1907 นาย ชินวตัร พลหาญ 15/4/2541 60822203010 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1908 นาย อุดมศกัด์ิ น่ิงสมบูรณ์ 16/2/2541 60122203115 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1909 นาย นาครินทร์ ชยัชนะ 16/7/2541 60122203105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1910 นาย ธนดล บูรณ์เจริญ 16/11/2541 60122203078 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1911 นาย คิรินท์ เจริญสุข 17/8/2541 60122203056 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1912 นาย โยธิน ธนเจริญเดโช 17/10/2541 60822203052 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1913 นาย จกัรพนัธ์ เบญจมาตร 18/1/2541 59122203039 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1914 นาย วราวธุ อ่อนศรี 18/10/2541 60122203058 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1915 นาย อภินนัท์ ศาสนพิทกัษ์ 22/9/2541 60122203095 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1916 นาย โภคิน เกษมวิลาศ 23/9/2541 60122203091 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1917 นาย พงศธร ภูมิวิทูรสิทธิชยั 24/6/2541 60122203039 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1918 นาย เศรษฐา อน้อาด 24/7/2541 60822203004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1919 นาย ภาธร อ าคา 25/11/2541 60122203088 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1920 นาย โมทนา โกกะนุชสกุล 26/5/2541 60122203068 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1921 นาย ณฐัชนน บุญรอด 27/7/2541 60822203032 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1922 นาย อคัรวิทย์ รัตนภกัดี 27/9/2541 60122203097 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1923 นาย นิธิวตั วีระตะนนท์ 28/2/2541 59122203063 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1924 นาย สิทธิชยั กนัจดุลย์ 28/3/2541 59122203017 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1925 นาย อคัรเดช ทิพยจ์กัร์ 28/4/2541 60122203009 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1926 นาย ณฐักวี วิชยัรัมย์ 28/5/2541 60122203060 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1927 นาย ชยัพทัธ์ สกุณาไพบูลย์ 28/12/2541 60122203036 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1928 นาย กุลธวชั ตุ่นหน้ิว 28/12/2541 60122203063 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1929 นาย นนัทวฒัน์ จรัลเดชากร 29/9/2541 60122203017 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1930 นาย ภูดิศ เกิดมงคล 30/5/2541 59122203010 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1931 นาย ธวชัชยั สุจริตรัศมี 30/12/2541 60122203098 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1932 นาย สิทธิชยั ควรชอบ 31/12/2541 60122203015 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1933 นาย ภูวดล นรโคตร 31/12/2541 60122203066 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

1934 นาย ณฐัภทัร กลมกล่อม 4/5/2541 60122225007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

1935 นาย ภาณุพงศ์ ท่อนแกว้ 26/11/2541 60122225020 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

1936 นาย อดิศกัด์ิ อุดมเพญ็ 1/3/2541 60122224016 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

1937 นาย สหรัฐ สืบทอง 6/7/2541 60122224014 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

1938 นาย พงศศิ์ริ ศรีเปารยะ 10/9/2541 60122224017 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

1939 นาย ณฐกฤต แสวง 15/5/2541 59122224015 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

1940 นาย โชคอ านวย ศรีวนัค  า 25/9/2541 60122224025 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1941 นาย ไตรภพ องคส์รณะคมกุล 1/9/2541 60122229042 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิติวิทยาศาสตร์

1942 นาย จิรัฐติกาล ป่ีทอง 4/1/2541 59122229018 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิติวิทยาศาสตร์

1943 นาย ไตรภพ กล ่าเจริญ 6/1/2541 60122229006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิติวิทยาศาสตร์

1944 นาย ชยัภกัด์ิ เจิมทา 21/2/2541 59122229014 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิติวิทยาศาสตร์

1945 นาย วรวฒัน์ ค  าเกตุ 7/12/2541 60122226011 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยกุต์

1946 นาย มาโนชญ์ แป้นเขียว 19/2/2541 60122226014 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยกุต์

1947 นาย เกษมสุข สวนประเสริฐ 1/5/2541 59122201066 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1948 นาย ชิษณุพงศ์ หม่ืนปทุม 2/1/2541 59122201020 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1949 นาย ธนากร กาญจนเกตุ 2/6/2541 60122201114 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1950 นาย ศุภโชค กล่ินวล 2/7/2541 60122201113 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1951 นาย วรเมธ บวัทอง 2/9/2541 60122201085 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1952 นาย ดนยั ผ่องเผือก 3/3/2541 59122201068 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1953 นาย สุรเชษฐ์ เจียรสกุลไชย 4/4/2541 60122201032 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1954 นาย ปิยงักูร ขาวงาม 4/6/2541 60122201115 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1955 นาย สุขมุ นิลเพช็ร์ 5/2/2541 59122201052 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1956 นาย เจษฎากร อยูจ่นันา 5/2/2541 60122201017 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1957 นาย ศิวกร โล่ด ารงรัตน์ 5/8/2541 60122201065 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1958 นาย ชยัธวชั กล่ินอดุง 6/1/2541 59122201059 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1959 นาย กิตติภพ ปัญญาชยั 6/2/2541 60122201086 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1960 นาย ชญศกัด์ิ ตฤณมยัทิพย์ 6/3/2541 59122201027 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1961 นาย เกียรติศกัด์ิ จงจิตสถิตมัน่ 6/4/2541 59122201098 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1962 นาย ทศพล ผูกภู่ 6/4/2541 59122201102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1963 นาย มณฑรัฐ ชิตอินทร์ 6/5/2541 60122201062 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1964 นาย จกัรวรรต บุญเมือง 6/7/2541 60122201097 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1965 นาย ธนัยบูรณ์ สังขวิจิตร 6/10/2541 60122201069 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1966 นาย กนัตพงศ์ ปัญจ๋า 6/11/2541 60122201123 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1967 นาย พศิน บุญสุวรรณ์ 7/3/2541 59122201005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1968 นาย คณิศร สิงห์บุตร 7/5/2541 60122201005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1969 นาย บรรพต เทียนสวสัด์ิ 7/9/2541 59122201041 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1970 นาย กรานนท์ จิณเสน 7/9/2541 60122201124 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1971 นาย นลธวชั ศกัด์ิเวคิน 7/10/2541 60122201018 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1972 นาย ภทัรพงษ์ บณัฑิตภูวนนท์ 8/2/2541 59122201017 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1973 นาย เลิศพิสิฐ ศรีพนัธุ์ 9/7/2541 59122201013 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1974 นาย อนุพนัธุ์ ชุมนุม 9/11/2541 60122201072 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1975 นาย นพรุจ ลดักรูด 10/11/2541 60122201026 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1976 นาย ถนิต เตง็ม่ิง 10/11/2541 60122201098 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1977 นาย ธรรมนูญ สุขเปรม 10/12/2541 60122201019 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1978 นาย วชัรินทร์ ดาดวง 11/9/2541 60122201087 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1979 นาย ศุภณฐั หวงัหลี 13/3/2541 60122201023 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1980 นาย นิธิวตั ศศิงาม 13/12/2541 60122201042 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

1981 นาย กิตติพงษ์ จีรโกวิทยภาส 14/4/2541 60122201036 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1982 นาย อภินนัท์ วงศพ์รหม 14/7/2541 60122201075 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1983 นาย ภาคิน แกว้จุนนัท์ 14/8/2541 60122201024 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1984 นาย นิธิศ กิจขนัธ์ 15/5/2541 59122201031 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1985 นาย ดุลยวตั กรุตสัมพนัธ์ 17/8/2541 60122201084 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1986 นาย วีรเทพ เตือนวีระเดช 19/2/2541 60122201039 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1987 นาย ธราดล บุญมา 19/6/2541 59122201092 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1988 นาย ปัณณวฒัน์ พยงุธรรม 20/5/2541 60122201093 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1989 นาย เธียรวิชญ์ ดวงชยัอยูสุ่ข 20/10/2541 60122201050 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1990 นาย ภูชิต สวสัด์ิรักษา 21/12/2541 60122201077 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1991 นาย อภิสิทธ์ิ อินทะจกัร 22/9/2541 60122201033 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1992 นาย ธนพงษ์ ฤกษวิ์จิตรนนัท์ 23/6/2541 59122201022 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1993 นาย นาวิน นาวาทอง 23/9/2541 60122201007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1994 นาย เปรมศกัด์ิ พิจิตวรการ 24/2/2541 59122201070 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1995 นาย สงบ ศิริรักษ์ 24/4/2541 59122201071 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1996 นาย อภิวฒัน์ ราชประโคน 24/6/2541 60122201013 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1997 นาย ศุภกานต์ เช้ืออินทร์ 24/12/2541 60122201014 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1998 นาย พิสิฐพงศ์ ตนัตระกูล 24/12/2541 60122201029 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

1999 นาย อชิตพล แสงเงิน 25/1/2541 60122201081 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

2000 นาย ปรินทร มากระจนัทร์ 25/4/2541 60122201056 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

2001 นาย วชัรพล ศรลือชา 25/10/2541 60122201016 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

2002 นาย ไกรศรี อ่วมดีสุด 26/8/2541 60122201078 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

2003 นาย กสิวฒัน์ พิสันเทียะ 27/2/2541 59122201045 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

2004 นาย ธนวฒัน์ ย ัง่ยนื 27/7/2541 60122201053 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

2005 นาย อรรถพล ประทุมศรี 27/7/2541 60122201103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

2006 นาย ศิรพงศ์ ศกัด์ิสุนทราภรณ์ 28/5/2541 60122201031 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

2007 นาย รณกฤต ค านนท์ 28/6/2541 59122201093 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

2008 นาย จกัรพงษ์ โพธ์ิแดง 30/7/2541 60122201076 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

2009 นาย เจษฎา เจริญภกัดี 31/3/2541 60122201070 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

2010 นาย อิทธิพล กาบทอง 31/8/2541 60122201068 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

2011 นาย ธนัวา พรมลา 31/12/2541 60122201107 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

2012 นาย อนุรักษ์ สุนทรมงัคโล 5/7/2541 60122205025 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

2013 นาย ชาคริต สุริยะ 5/10/2541 60122205039 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

2014 นาย สยาม เฮทเทอร์ตนั 8/8/2541 60122205017 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

2015 นาย ธนณฏัฐ์ ธนะจิโรจน์กุล 18/3/2541 59122205025 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

2016 นาย สาคร จายะกนั 1/2/2541 60122228160 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2017 นาย เชฐอนนัต์ วนกิจรุ่งเรือง 1/3/2541 60122228153 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2018 นาย จกัรวฒัน์ วรโชติวริทธ์ิธร 1/4/2541 59122228056 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2019 นาย กิตติพงศ์ มนตข์ลงั 2/1/2541 60122228044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2020 นาย อนนัดา ชยัมงคล 2/5/2541 59122228095 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

2021 นาย วชัรินทร์ ยาชะรัด 2/9/2541 60122228025 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2022 นาย ชนวีร์ สอนชยั 3/2/2541 60122228110 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2023 นาย จอมพล สิทธิเพง็ 4/5/2541 60122228121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2024 นาย ศกัรินทร์ ชยัศรี 4/9/2541 60122228041 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2025 นาย นพพร บรรลุ 5/1/2541 60122228046 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2026 นาย ธีรภทัร วิเศษชยั 5/5/2541 59122228063 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2027 นาย วารุต บุญโชคชยักร 5/6/2541 60122228059 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2028 นาย พงศธ์ร เฟ่ืองศรี 6/4/2541 59122228125 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2029 นาย รัฐการ ภิรมยรั์ตน์ 6/6/2541 60122228118 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2030 นาย ปิยพล แสงด า 7/5/2541 60122228155 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2031 นาย นฐัพล แกว้ทบัทิม 7/12/2541 60122228086 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2032 นาย ภูมินทร์ แสงเนตร 8/1/2541 59122228120 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2033 นาย ชยากร วงศป์ราณี 8/1/2541 60122228040 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2034 นาย อธิวฒัน์ แกว้ศรีสด 8/8/2541 60122228030 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2035 นาย อรรถพล อินทร์รัมย์ 8/12/2541 60122228137 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2036 นาย ภาณุวตัร ค าสวา่ง 9/4/2541 60122228037 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2037 นาย อมรเทพ นุชอุดม 9/8/2541 60122228105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2038 นาย ธนพล เมืองโหมด 9/11/2541 60122228080 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2039 นาย ธญัญะชาติ หลงสวสัด์ิ 10/7/2541 60122228074 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2040 นาย ณฐักฤช ม่วงพิน 11/2/2541 59122228043 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

2041 นาย บุรณิน เกตุนิล 11/2/2541 60122228057 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2042 นาย ฉตัรชยั คุม้ไพทูลย์ 12/4/2541 60122228018 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2043 นาย วรชยั พีรยากรกุล 13/4/2541 59122228112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2044 นาย ธนศิริ ธาตุวิเศษ 13/10/2541 60122228050 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2045 นาย ภานุวฒัน์ หารพรม 14/4/2541 60122228099 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2046 นาย รณกฤต แกว้วิหค 14/6/2541 60122228120 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2047 นาย ชูเกียรติ อาศยันา 15/2/2541 59122228104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2048 นาย ชาญชยั ซ่ือตรงเกียรติ 15/3/2541 59122228049 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2049 นาย กิติศกัด์ิ ธิรัตน์ 16/5/2541 59122228075 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2050 นาย เดชาพล ดวงแกว้ 16/6/2541 60122228152 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2051 นาย เอกชยั จนัทร์แจง้ 16/7/2541 60122228028 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2052 นาย เอกรัตน์ กาญจนมะหิงษ์ 16/8/2541 60122228033 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2053 นาย ธนพล เซกระโทก 16/10/2541 60122228047 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2054 นาย มุขบดินทร์ เนียมลมูล 17/4/2541 59122228014 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2055 นาย มุขบดี เนียมลมูล 17/4/2541 59122228016 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2056 นาย ภาณุพงศ์ ศิลภณัฑ์ 17/6/2541 60122228116 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2057 นาย อภิสิทธ์ิ ปูนอ้ย 17/12/2541 60122228123 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2058 นาย ทีรภทัร คงคา 18/1/2541 59122228100 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2059 นาย นิธิวฒัน์ สัพพวิญํู 18/1/2541 59122228121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2060 นาย พีรวรรษ รักศกัด์ิเสถียร 18/6/2541 60122228032 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

2061 นาย ณฐัฌานนท์ วงศเ์วคิน 20/2/2541 59122228039 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2062 นาย เมธา พนัธุ์จนัทร์ 20/3/2541 59122228122 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2063 นาย สิทธิศกัด์ิ ประทุมถม 20/3/2541 60122228038 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2064 นาย รัตนิน ภู่ตระกูล 20/12/2541 60122228150 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2065 นาย สุทธิพงศ์ สุตะคาน 21/5/2541 60122228103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2066 นาย บุญยกร สวนกูล 21/5/2541 60122228136 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2067 นาย ธนบดี โสภณอมัพรวงศ์ 21/7/2541 60122228077 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2068 นาย ฤทธิชน เขียวบุญ 22/5/2541 60122228156 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2069 นาย ชิษณุพงศ์ จิรบญัชา 23/1/2541 60122228068 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2070 นาย ชยัวฒัน์ พิทกัษกิ์จไพศาล 23/8/2541 60122228076 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2071 นาย ภทัรพงศ์ จิตมา 23/9/2541 60122228009 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2072 นาย เมธา บุญศรีพิรัตน์ 24/4/2541 59122228101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2073 นาย มานสั นาหอ 24/5/2541 60122228070 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2074 นาย ธีรภทัร์ เเซ่อ้ึง 24/11/2541 60122228112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2075 นาย วิศลัย์ โคสัย 24/12/2541 60122228036 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2076 นาย ธนธสั อาตมส์กุล 25/5/2541 60122228034 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2077 นาย โกสินทร์ พรหมแกว้ 25/5/2541 60122228151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2078 นาย ยศยทุธ ร่วมรักษ์ 25/6/2541 60122228154 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2079 นาย ไชยวฒัน์ ชอ้นพิมาย 27/1/2541 59122228080 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2080 นาย วีรวิชญ์ ยิง่ศิรวชัร์กุล 27/9/2541 60122228117 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

2081 นาย ชนินทร์ แสงสุด 27/10/2541 60122228053 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2082 นาย เจษฎา ชูสังวาลย์ 27/10/2541 60122228090 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2083 นาย พรชยั หลุนบูชา 28/4/2541 60122228008 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2084 นาย อภิวฒัน์ ขนุด า 28/6/2541 60122228058 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2085 นาย ภาณุพงศ์ จนัทร์ตะ๊เขต 28/8/2541 60122228114 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2086 นาย ดุรงคฤ์ทธ์ิ ทองหล่อง 28/11/2541 60122228119 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2087 นาย ชนกิตต์ิ เกล้ียงสอาด 29/5/2541 60122228039 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2088 นาย นฐกรณ์ แฝงแดง 30/3/2541 60122228005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2089 นาย รัชชานนท์ ยอดแกว้ 30/7/2541 60122228084 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2090 นาย ลทัธวิทย์ ธิเนตร 30/12/2541 60122228014 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2091 นาย ณฐัวตัร จิตจง 31/8/2541 60122228011 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2092 นาย เอกภพ กอนโด 31/10/2541 60122228004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2093 นาย ธวชัชยั จกัรพนัธุ์ 4/3/2541 60122209010 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม

2094 นาย เพญ็เพชร ฝ่ายดี 5/10/2541 60122209054 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม

2095 นาย สรรเพชญ แจง้กล่ิน 14/5/2541 59122209036 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม

2096 นาย พีระศกัด์ิ ชูแกว้ 15/7/2541 60122209015 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม

2097 นาย วิสิทธิศกัด์ิ ภทัร์นิธิโรจน์ 17/10/2541 60122209031 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม

2098 นาย พีรพล ถวิลหวงั 18/9/2541 60122209002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม

2099 นาย ติศรณ์ ปุจฉาการ 21/1/2541 59122209043 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม

2100 นาย ธนทตั เวชกิจ 21/9/2541 60122209055 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

2101 นาย วชัรพงษ์ พลูเขตกิจ 27/1/2541 59122209049 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม

2102 นาย สุธิวฒัน์ อินทร์ช่วย 27/11/2541 60122209051 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม

2103 นาย โกวิท บุฬา 28/2/2541 60122209008 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม

2104 นาย นทัธพงศ์ เนตรอนงค์ 8/2/2541 60122215011 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติประยกุต์

2105 นาย โทมสั มคัซีมเซวา 24/8/2541 60122215014 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติประยกุต์

2106 นาย นครินทร์ วงษม์นตรี 29/3/2541 59122215020 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติประยกุต์

2107 นาย กุลชาติ ทองงาม 29/11/2541 60122215009 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติประยกุต์

2108 นาย บรรพต คูณผล 1/5/2541 60126607011 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

2109 นาย ธนากร สิมณี 3/1/2541 59126607013 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

2110 นาย วศัพล เจียมวีระบรรยง 5/2/2541 59126607035 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

2111 นาย พทัธดนย์ ทองแกว้จนัทร์ 7/1/2541 60126607035 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

2112 นาย ดนุพล บางไทร 14/10/2541 60126607006 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

2113 นาย ศรศกัด์ิ อุตโร 17/3/2541 59126607003 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

2114 นาย ชนญัชิดา นนัภูเขียว 18/12/2541 60126607024 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

2115 นาย นครินทร์ เขมา 20/2/2541 60126607040 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

2116 นาย พีรพล คุม้หร่ัง 21/5/2541 60126607027 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

2117 นาย อารงคก์รณ์ สรรพเสวี 24/8/2541 60126607028 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

2118 นาย สุรวีร์ อออุ่นดี 29/1/2541 59126607004 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

2119 นาย คชาพล ศรีรอด 29/10/2541 60126607034 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

2120 นาย สยาม อู่เหล็ก 31/10/2541 60126607025 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

2121 นาย รัฐนนัท์ นนัทคีรี 4/1/2541 59126606011 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์

2122 นาย ธาม มหตัเดชกุล 5/6/2541 59126606013 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์

2123 นาย จกัริน ศรีพุ่ม 5/7/2541 60126606053 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์

2124 นาย วงศธร ดุลยติธรรม 9/9/2541 60126606023 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์

2125 นาย วรวฒิุ แซ่หวู่ 9/9/2541 60126606034 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์

2126 นาย ภาณุพงษ์ สวนงาม 10/9/2541 60126606048 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์

2127 นาย เอกพล อภยัรัตน์ 13/10/2541 60126606044 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์

2128 นาย ศิวกร สกุลเหลืองสิริ 15/1/2541 60126606056 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์

2129 นาย อภิธาร เท่ียวแสวง 16/8/2541 60126606035 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์

2130 นาย ภาคิน สวสัดี 17/11/2541 60126606003 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์

2131 นาย ศิโรมฒ์ รถกล 18/6/2541 60126606046 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์

2132 นาย จกัรพงศ์ จนัทน์ดี 19/1/2541 59126606015 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์

2133 นาย วีรภทัร ค าหลา้ 19/9/2541 60126606015 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์

2134 นาย จิระวิน ทวีโภค 21/11/2541 60126606005 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์

2135 นาย ขจรศกัด์ิ พินิจสุพล 27/7/2541 59126606052 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์

2136 นาย ศุภฤกษ์ โรจนธารา 27/8/2541 60126606049 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์

2137 นาย ชิตพล อุดมโชคมงคล 1/9/2541 60126615059 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์

2138 นาย ธีรพงศ์ ใหม่คามิ 2/1/2541 60126615003 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์

2139 นาย สุภชยั เมย้ขนัหมาก 3/1/2541 60126615056 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์

2140 นาย อรรถพล ฉิมกล่อม 6/12/2541 60126615014 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

2141 นาย ไชยา เปรมทอง 10/5/2541 60126615035 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์

2142 นาย อรรถชยั ค  าสี 11/2/2541 60126615005 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์

2143 นาย ธนกฤต แกว้เรือง 13/12/2541 60126615066 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์

2144 นาย นฤชา บวัสังข์ 22/12/2541 60126615024 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์

2145 นาย ธนภทั อาสาธนาคูณ 23/3/2541 60126615061 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์

2146 นาย เจษฎา จนัทร์เมืองไทย 23/7/2541 60126615027 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์

2147 นาย สรวฒิั โภคามาตร 23/11/2541 60126615006 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์

2148 นาย ณชัฐพล โมรานิล 24/6/2541 60126615033 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์

2149 นาย นวพล เมืองสาคร 25/7/2541 60126615018 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์

2150 นาย ภีศเดช กิมจีน 27/5/2541 60126615026 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์

2151 นาย ธิบดี คลา้ยสุวรรณ์ 29/5/2541 60126615054 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์

2152 นาย รัตนกูล สุนทรธรรม 29/8/2541 60126615042 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์

2153 นาย ภทัรชยั เฉยเคารพ 5/2/2541 59126608018 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑห์ตัถกรรม

2154 นาย อจัฉริยะ ทองสาย 15/5/2541 59126608044 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑห์ตัถกรรม

2155 นาย ก าธร ศรีจนัทร์ 29/4/2541 59126608016 ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑห์ตัถกรรม

2156 นาย กฤตมุข ศรีสุข 4/12/2541 60126601001 ศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกรรม

2157 นาย อภิเดช ใหญ่ปราม 6/1/2541 59126601028 ศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกรรม

2158 นาย ธีรทศัน์ โตใย 8/8/2541 60126601030 ศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกรรม

2159 นาย ยทุธนา ปานบุญ 12/2/2541 60126601021 ศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกรรม

2160 นาย สัจจา มาทา 13/1/2541 60126601036 ศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกรรม

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

2161 นาย หฎัพิชยั จนัทร์กล่ินหอม 14/5/2541 58126601038 ศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกรรม

2162 นาย ชุติพนธ์ ระวงัวงศ์ 16/10/2541 60126601005 ศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกรรม

2163 นาย พรภวิษย์ ยทุธดนยักุล 22/4/2541 59126601051 ศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกรรม

2164 นาย ภูวนาท กระแสโท 22/12/2541 60126601023 ศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกรรม

2165 นาย สามารถ ทองเฟ่ือง 27/5/2541 60126601008 ศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกรรม

2166 นาย อฐัวฒิุ เวปุละ 1/2/2541 59126611021 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2167 นาย ณฐัวฒิุ พิลาสอน 1/5/2541 60126611082 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2168 นาย จกัรวาล กนัทวงั 1/6/2541 60126611060 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2169 นาย อานนท์ สังขสุ์ด 1/10/2541 60126611023 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2170 นาย เสฎฐวฒิุ แกว้ใจจง 1/10/2541 60126611091 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2171 นาย ณฐักรณ์ วิธานสรกิจ 3/8/2541 60126611045 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2172 นาย อธิวฒัน์ ชูพยคัฆ์ 3/11/2541 60126611017 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2173 นาย ธาดา ชาตะศิริกุล 4/7/2541 60126611013 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2174 นาย ฉตัรมงคล อินพุ่ม 5/5/2541 59126611025 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2175 นาย ภชัรพงษ์ ก าไรเลิศ 6/2/2541 59126611013 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2176 นาย อภิรักษ์ พานไทยสงค์ 6/9/2541 60126611004 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2177 นาย เมธิชยั ใจสุวรรณ์ 6/10/2541 60126611054 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2178 นาย อษัฎาโชค สาสดีอ่อง 7/5/2541 60126611083 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2179 นาย พงศกร บุญชาโด 7/8/2541 60126611050 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2180 นาย เนติธร อรรถาโภชน์ 7/10/2541 60126611016 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

2181 นาย สมศกัด์ิ บุญเสริม 7/11/2541 60126611011 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2182 นาย มงคล อ่ิมโอชา 7/11/2541 60126611028 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2183 นาย คมสันต์ เนยค า 8/4/2541 59126611076 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2184 นาย อภินนัท์ คนัศร 10/3/2541 60126611077 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2185 นาย มณฑล ปรางคม์ณี 10/8/2541 59126611004 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2186 นาย สิทธินนท์ สุขณรงค์ 11/6/2541 60126611076 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2187 นาย ต่อตระกูล โยธะไชยสาร 11/7/2541 60126611015 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2188 นาย อานน สมช่ือดี 11/8/2541 60126611052 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2189 นาย ปิยะราช เประกนัยา 11/9/2541 60126611027 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2190 นาย สิทธินนท์ เทศทอง 12/11/2541 60126611014 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2191 นาย ภูวดล มีช านาญ 12/12/2541 60126611067 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2192 นาย กฤตภาส นิสสัยสุข 13/3/2541 60126611081 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2193 นาย จกัรพรรด์ิ หนูนุ่ม 13/4/2541 60126611088 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2194 นาย จตุรพิธ อุประ 14/6/2541 59126611020 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2195 นาย ภานุพงศ์ เหล่าเขตกิจ 15/6/2541 60126611035 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2196 นาย นิสสรณ์ อคัพิน 15/9/2541 60126611049 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2197 นาย สิทธา เกตุสุริโย 16/4/2541 59126611042 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2198 นาย ฐิติโชติ ธรรมวงษ์ 16/9/2541 60126611073 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2199 นาย ธชัวรรณ ทนดี 18/8/2541 60126611029 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2200 นาย ธนกร สามาอาพฒัน์ 19/10/2541 60126611069 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

2201 นาย กฤษฎา ชนะกานนท์ 20/2/2541 59126611044 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2202 นาย ปิติ ยะถา 20/4/2541 59126611058 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2203 นาย วนัชยั อยูสุ่ข 22/7/2541 60126611001 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2204 นาย นภสักร ทรายทอง 22/8/2541 60126611008 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2205 นาย พชัรพล มนธะนนัท์ 25/3/2541 59126611036 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2206 นาย ชาญชยั วงศบ์ุญรอด 25/11/2541 60126611048 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2207 นาย ชยัธวชั ไชยสวสัด์ิ 26/4/2541 60126611096 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2208 นาย ขจรศกัด์ิ สุทธิประภา 26/10/2541 60126611044 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2209 นาย จกัรกฤษณ์ เฟ่ืองฟู 27/5/2541 60126611056 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2210 นาย ศราวฒิุ ทิมภราดร 27/9/2541 60126611090 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2211 นาย อรรถพล พทุธจง 28/5/2541 60126611021 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2212 นาย ธราดล บุตรติลา 28/11/2541 60126611033 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2213 นาย รนพีร์ สุทธิธรรม 28/11/2541 60126611055 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2214 นาย พงศธร ทองใส 29/1/2541 60126611078 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2215 นาย ภทัรพล จ าปาวงษ์ 29/4/2541 59126611060 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2216 นาย อริญชยั ปานมณี 30/6/2541 60126611034 ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี

2217 นาย อดิสรณ์ เงินจนัทร์ 1/9/2541 60126613034 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

2218 นาย พรพิพตัร์ เช่ียวชาญชยั 3/2/2541 60126613057 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

2219 นาย เรวฒิุ สุวรรณพรม 5/12/2541 60126613003 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

2220 นาย โตยธร เสวกวงั 7/4/2541 59126613023 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

2221 นาย ภูเบศร์ แหไธสง 10/8/2541 60126613059 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

2222 นาย กฤษฎา แฝงฤทธ์ิ 12/2/2541 59126613030 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

2223 นาย ดลวิทย์ โพธ์ิทอง 12/2/2541 60126613046 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

2224 นาย ปัณณ์พฒัน์ พรมกิตติยานนท์ 16/3/2541 59126613015 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

2225 นาย นฐัพงษ์ วงราชบุตร 17/4/2541 60126613005 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

2226 นาย รณพี ชาวเชียงขวาง 18/1/2541 59126613053 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

2227 นาย ไชยธนตัถ์ ธญัทิตตพนัธุ์ 18/8/2541 60126613011 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

2228 นาย จีรภูมิ ชุนหะศรี 21/4/2541 59126613013 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

2229 นาย พิทกัษ์ มิตตา 23/9/2541 60126613052 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

2230 นาย ณฐัวฒิุ ยิง่ยงยทุธ 27/5/2541 59126613006 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

2231 นาย ฐปนนัท์ สุทาวนั 27/7/2541 60126613015 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

2232 นาย พิชิต กญัยะค า 27/8/2541 60126613058 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

2233 นาย กิตติศกัด์ิ วงศสุ์วรรณ 30/4/2541 60126613047 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

2234 นาย ชนายุ ปานรุ่ง 2/1/2541 60126614051 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)

2235 นาย พรหมธาดา เสนีวงคณ์อยธุยา 2/10/2541 60126614058 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)

2236 นาย ภานุวฒัน์ ป่ินมณี 2/12/2541 60126614007 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)

2237 นาย ภาสกร ขวญัสังข์ 4/6/2541 60126614016 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)

2238 นาย เจตณฐั มาลยัพงษ์ 6/10/2541 60126614045 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)

2239 นาย รัชตพงษ์ ศรีกิตติกาญจน์ 7/11/2541 60126614047 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)

2240 นาย ทรงพล บุญสวน 7/12/2541 60126614015 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั



ล าดบั วนั/เดือน/ปีเกิด รหสันกัศึกษา ช่ือคณะภาษาไทย ช่ือสาขาวิชาภาษาไทยช่ือ-สกุล

รายช่ือนกัศึกษาเกิดปีพุทธศกัราช 2541 ท่ีมีสิทธิขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

2241 นาย ชชัวาล สุวิชา 10/3/2541 59126614036 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)

2242 นาย สหรัฐ เกิดสงค์ 13/11/2541 60126614046 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)

2243 นาย พงศภรณ์ ตั้งเจริญพนูสุข 15/4/2541 59126614053 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)

2244 นาย กฤติน คลงัเจริญ 16/1/2541 59126614004 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)

2245 นาย ธีระพงษ์ จนัดาวงษ์ 17/1/2541 59126614013 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)

2246 นาย ปราการ สังเกตุใจ 17/9/2541 60126614017 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)

2247 นาย สรพงษ์ เกตุเหล็ก 24/8/2541 60126614054 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)

2248 นาย ปฏิภาณ รักกุดเวียน 26/11/2541 60126614028 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)

2249 นาย ธนวฒัน์ พุ่มมณี 30/6/2541 59126614009 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)

* ส าหรับนักศกึษาทีเ่กดิในปีพทุธศักราช 2541 และไมม่รีายชือ่ตามบัญชรีายชือ่นีข้อใหด้ าเนนิการสง่เอกสารไดต้ามปกตเิชน่กนั


