
ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 กวิน  อนุศิรกิุล 42 20 70/5 11 บางตนีเปด เมือง ฉ.ช. วิรัช ธนศิตา 70/5 11 บางตีนเปด เมือง ฉ.ช. 600/61 ม.แมโจ

ฉะเชงิเทรา ฉะเชิงเทรา

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 สรรชัย  กอนศรี 42 20 137/30 15 นาคํา ศรี อ.บ. ร.ต.ท ปยะวัช 137/30 15 นํา ศรี อ.บ. 257/- ม.แมโจ

เมืองใหม ประเสริฐ เมืองใหม

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.อุบลราชธานี

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ณัฏฐพล  จันทรแจงใจ 42 20 55/17 7 ออมใหญ สามพราน น.ฐ. สุรพล ปราณี 63 4 หนองหาร สันทราย ช.ม. 292/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.นครปฐม

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ภานุพงศ  ศิลารักษ 42 20 24 3 ภูฝาย ขุนหาญ ศ.ก. เสนห ลําไพ 24 3 ภูฝาย ขุนหาญ ศ.ก. 147/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.ศรีสะเกษ

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ชาญชัย  อุทธา 41 21 111 3 พนา พนา อ.จ. สมศักดิ์ ศิลอุดม 111 3 พนา พนา อ.จ. 26/58 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.อํานาจเจริญ

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ภูรนิท  หลมเหลา 41 21 37 5 พันนา สวาง ส.น. ประดุง ลัดดาวัลย 37 5 พันนา สวาง ส.น. 248/58 ม.แมโจ

แดนดิน แดนดนิ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.สกลนคร

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ธรรมวัฒน  ศรภีักดี 42 20 92 14 ควน เมือง พ.ท. ธรรมธร สุภาพรรณ 428/4 - คูหา เมือง พ.ท. 413/60 ม.แมโจ

มะพราว พัทลุง สวรรค พัทลุง

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.พัทลุง

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ธนศักดิ์  ทองแดง 42 20 31 2 สิงห บางระจัน ส.ห. วิโรจน ศรัญญา 31 2 สิงห บางระจัน ส.ห. 5/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.สิงหบุรี

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 เจษฎาภรณ  บัวเงิน 42 20 59 9 ตนโพธิ์ เมือง ส.ห. บุญเจิด มนัญญา 59 9 ตนโพธิ์ เมือง ส.ห. 168/60 ม.แมโจ

สิงหบุรี สิงหบุรี

2 ธนาพร  พานุช 41 21 41/2 5 บางระจัน คาย ส.ห. สุนันท สีนวล 41/2 5 บางระจัน คาย ส.ห. 100/58 ม.แมโจ

บางระจัน บางระจัน

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.สิงหบุรี

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 สุธากุล  หยังสู 41 21 60/3 3 ทุงบุหลัง ทุงหวา ส.ต. สาฝน ปราณี 60/3 3 ทุงบุหลัง ทุงหวา ส.ต. 58/58 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.สตูล

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 เฟาซีย  สันมาแอ 42 20 138 2 แหลมสน ละงู ส.ต. อับดุล รอฟอะ 138 2 แหลมสน ละลู ส.ต. 63/59 ม.แมโจ

กอหนี

2 ธีรธวัช  บุรินทราภบิาล 41 21 90 4 นิคม มะนัง ส.ต. สุพัตร ภาณีย 90 4 นคิม มะนัง ส.ต. 9/58 ม.แมโจ

พัฒนา พัฒนา

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.สตูล

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ภูมนิทร  รําพรรณนิยม 42 20 306 12 เมืองปก ปกธงชัย น.ม. ชาตชิาย ดุษดี 306 12 เมืองปก ปกธงชัย น.ม. 313/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.นครราชสีมา

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ศราวุธ  รัฐเสถียร 42 20 47 10 สุขเกษม ปกธงชัย น.ม. สมนกึ นพวรรณ 47 10 สุขเกษม ปกธงชัย น.ม. 286/59 ม.แมโจ

2 พิชัย  เกียงมี 42 20 4 6 หนอง คง น.ม. สงวนศักดิ์ สมหมาย 4 6 หนอง คง น.ม. 136/59 ม.แมโจ

มะนาว มะนาว

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.นครราชสีมา

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 สุทธิฉัตร  โชติกจํารูญ 42 20 1325/1 - ชะอํา ชะอํา พ.บ. ฉัตรกุล สุธาทิพย 1325/3 - ชะอํา ชะอํา พ.บ. 132/60 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.เพชรบุรี

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ธนายุทธ  บรรลือเสียง 41 21 72 9 บางคู ทาวุง ล.บ. ใจดี ปรานอม 72 9 บางคู ทาวุง ล.บ. 119/58 ม.แมโจ

2 ฐากูร  เงินสลุง 42 20 157/1 3 โคกสลุง พัฒนา ล.บ. ธารงศักด์ิ แสงเดอืน 153/1 3 โคกสลุง พัฒนา ล.บ. 306/- ม.แมโจ

นคิม นคิม

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.ลพบุรี

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ฐิติพงศ  ศาสตรศิริ 42 20 82/4 2 โพธิ์เอน ทาเรอื อ.ย. เชาวริต บุษราภรณ 82/4 2 โพธิ์เอน ทาเรอื อ.ย. 149/60 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.พระนครศรีอยุธยา

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 วิชยุตม  วงษวัน 42 20 39/372 7 บานสราง บางปะอิน อ.ย. สมนกึ ปราณี 39/372 7 บานสราง บางปะอิน อ.ย. 90/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          มกราคม   พ.ศ. ๒๕63  จ.พระนครศรีอยุธยา

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ธีรธาดา   โปรดปราน 42 20 4/2 8 บางบัวทอง บางบัวทอง น.บ. สมบัติ จิรนันท 63 4 หนองหาร สันทราย ช.ม. 393/59 ม.แมโจ

2 ปาราเมศ  ประคองใจ 42 20 111/ 6 บางรัก บางบัวทอง น.บ. เกษม พรมพร 111/ 6 บางรัก บางบัวทอง น.บ. 319/59 ม.แมโจ

361 พัฒนา 361 พัฒนา

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.นนทบุรี

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ณัฐพล  ปานแดง 42 20 95/18 3 คูคต ลําลูกกา ป.ท. สุเนตร วินันท 190 9 ศรีษะเกษ นานอย น.น. 570/60 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.ปทุมธานี

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 พัฒนวัฒน  มาสวัสดิ์ 42 20 36/90 1 ระแหง ลาดหลุม ป.ท. ไพรพนม ศิริพร 36/90 1 ระแหง ลาดหลุม ป.ท. 59/59 ม.แมโจ

แกว แกว

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          มกราคม   พ.ศ. ๒๕63  จ.ปทุมธานี

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 กฤษกร  กาศเมฆ 42 20 59 1 สาม กุยบุรี ป.ข. สนิม จําเนียน 66/1 15 อาวนอย เมือง ป.ข. 11/59 ม.แมโจ

กระทาย ประจวบคีรีขันธ

2 ปยะวัฒน  สาวทรัพย 41 21 1/37 4 อางทอง ทับสะแก ป.ข. สุวิน ปราณี 1/6 4 อางทอง ทับสะแก ป.ข. 277/62 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.ประจวบคีรขีันธ

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 บุณวัทน  บุญลอม 42 20 87/7 3 คลอง กระทุม ส.ค. อุทัย ปภาณี 87/7 3 คลอง กระทุม ส.ค. 538/60 ม.แมโจ

มะเดื่อ แบน มะเดื่อ แบน

2 จิรายุ  คิดประเสริฐ 41 21 25 5 คลอง กระทุม พิน ยุพิน 25 5 คลอง กระทุม ส.ค. 73/62 ม.แมโจ

มะเดื่อ แบน มะเดื่อ แบน

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.สมุทรสาคร

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ธีรภัทร  เชิญรัมย 42 20 145 6 คอนมนต สตึก บ.ร. อาจ ปภาวรินทร 63 4 หนองหาร สันทราย ช.ม. 190/59 ม.แมโจ

2 รชานนท  เผาภุรี 41 21 72 4 โนน บ.ร. บุญหลาย วงเดือน 72 4 โนน บ.ร. 25/58 ม.แมโจ

สุวรรณ สุวรรณ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.บุรีรัมย

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ธีรศักดิ์  ชัยศาสตร 42 20 112 6 วังน้ําเย็น แสวงหา อ.ท. นันทชัย สุกัญญา 112 6 วังน้ําเย็น แสวงหา อ.ท. 179/56 ม.แมโจ

2 รพีพล  เสียมสกุล 42 20 10/7 9 หัวไผ เมือง อ.ท. ทองใบ สายทอง 10/7 9 หัวไผ เมือง อ.ท. 95/59 ม.แมโจ

อางทอง อางทอง

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.อางทอง

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 วัชรศักดิ์  ใจรังษี 41 21 114 1 ทาเรอื ปากพลี น.ย. ชลาธร มิณณฎา 63 4 หนองหาร สันทราย ช.ม. 146/62 ม.แมโจ

2 ชัชวาล  สุขชื่น 42 20 173 7 ศรกีะอาง บานนา น.ย. สงัด ไพรัช 173 7 ศรีกะอาง บานนา น.ย. 201/61 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.นครนายก

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 สุริยา  พรหมหาญ 42 20 135 1 ตะโก ทุงตะโก ช.พ. อภชิาติ สุภาภรณ 135 1 ตะโก ทุงตะโก ช.พ. 63/59 ม.แมโจ

2 ปรัชญา  ทองสง 42 20 49/1 5 ขุนกระทิง เมือง ช.พ. วิเชยีร ปนัดดา 196 - ทาตะเภา เมือง ช.พ. 440/60 ม.แมโจ

ชุมพร ชุมพร

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.ชุมพร

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 พีรเดช  บุญยืน 42 20 107/31 5 ศรสีุนทร ถลาง ภ.ก. พัทยา ชุตกิาญจน 107/31 5 ศรีสุนทร ถลาง ภ.ก. 387/62 ม.แมโจ

2 ศักดา  กออินทร 42 20 87 1 ศรสีุนทร ถลาง ภ.ก. ณรงค ชานิภา 4/3 - ตลาดใหญ เมือง ภ.ก. 271/60 ม.แมโจ

ภูเก็ต

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.ภูเก็ต

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ณัฐพล  กองสอน 41 21 70/2 3 ดอน บานโปง ร.บ. วิสันต ปทมา 70/2 3 ดอน บานโปง ร.บ. 1132/61 ม.แมโจ

กระเบื้อง กระเบื้อง

2 ศรจีันทร  กัวพู 41 21 257/1 6 ตะนาวศรี สวนผึ้ง ร.บ. แฮจีพ้อ บริ 257/1 6 ตะนาวศรี สวนผึง้ ร.บ. 175/60 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.ราชบุรี

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 สิรวิชญ  กาญจนารมย 42 20 29/1 7 บานแลง เมือง ร.ย. ยุทธนา กุลจิรา 29/1 7 บานแลง เมือง ร.ย. 873/59 ม.แมโจ

ระยอง ระยอง

2 สพล  สมนาม 42 20 169/17 1 บานฉาง บานฉาง ร.ย. ยุทธพล มาลัย 169/17 1 บานฉาง บานฉาง ร.ย. 14/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.ระยอง

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 พุทธิพงษ  เชือ้กุลา 42 20 13/1 2 โนนตาล ทาอุเทน น.พ. วุฒิ ทัศนีย 120 4 แมเหียะ เมือง ช.ม. 52/59 ม.แมโจ

เชียงใหม

2 วัชรกร  คําใส 42 20 76 1 นาราช เมือง น.พ. สุพัฒน มิ่งขวัญ 76 1 นาราช เมือง น.พ. 412/59 ม.แมโจ

ควาย นครพนม ควาย นครพนม

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.นครพนม

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 จิตรภาณุ  ยังใสไพร 41 21 46 8 วารสีวัสดิ์ พนมไพร ร.อ. สายันต เตือนใจ 46 8 วารีสวัสด์ิ พนมไพร ร.อ. 646/62 ม.แมโจ

2 อมรเทพ  แสงมณี 42 20 41 9 โคกสูง โพนทอง ร.อ. สมศักดิ์ ถนอมจิต 41 9 โคกสูง โพนทอง ร.อ. 569/60 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.รอยเอ็ด

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ธนวัฒน  โสภาบุตร 41 21 299 1 รอบเมือง หนองพอก ร.อ. สถาพร สุจิรา 299 1 รอบเมือง หนองพอก ร.อ. 470/62 ม.แมโจ

2 สุนัย  นลิดาศรี 41 21 32 4 นาเมือง เสลภูมิ ร.อ. สุเวช คํามูล 32 4 นาเมือง เสลภูมิ ร.อ. 265/58 ม.แมโจ

3 ธนาวัฒน  สุดตา 39 23 12 8 บอพันขัน สุวรรณ ร.อ. วัชรินทร ธัญญา 12 8 บอพันขัน สุวรรณ ร.อ. 833/59 ม.แมโจ

ภูมิ ภูมิ

4 ธนพล  ชาระ 42 20 68 8 หนองผือ จตุรพักตร ร.อ. นิพนธ รัชนี 68 8 หนองผือ จตุรพัตร ร.อ. 187/59 ม.แมโจ

พิมาน พิมาน

5 พงษเดช  คุมบัวลา 42 20 78 11 พนมไพร พนมไพร ร.อ. สมัย มะยุรี 78 11 พนมไพร พนมไพร ร.อ. 134/59 ม.แมโจ

6 นพรุจ  สุริทํานา 42 20 219 11 ทาสีดา หนองพอก ร.อ. บุญมา นุช 219 11 ทาสีดา หนองพอก ร.อ. 211/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          มกราคม   พ.ศ. ๒๕63  จ.รอยเอ็ด

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ประกาศติ  ผดุงสี 42 20 84 14 ขามเปย โพธิ์ชัย ร.อ. บุญฤทธิ์ ฐิติมา 84 14 ขามเปย โพธิ์ชัย ร.อ. 46/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          มกราคม   พ.ศ. ๒๕63  จ.รอยเอ็ด

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 อนุชติ  ศรขีัดเคา 42 20 40/27 - ปากเพรียว เมือง ส.บ. ชาญชติ วันทนา 40/27 - ปากเพรียว เมือง ส.บ. 175/59 ม.แมโจ

สระบุรี สระบุรี

2 อัชราทร  ปูศรี 42 20 46 11 หนองแก พระพุทธ ส.บ. สุนันท มัชรา 46 11 หนองแก พระพุทธ ส.บ. 199/60 ม.แมโจ

บาท บาท

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.สระบุรี

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ราเชนทร  โอฐงาม 42 20 173 9 ตาอ็อง เมือง ส.ร. จํานงค สุพัตรา 173 9 ตาอ็อง เมือง ส.ร. 38/59 ม.แมโจ

สุรินทร สุรนิทร

2 ศิวัฒ  กงทอง 42 20 3 5 นอกเมือง เมือง ส.ร. อาทิตย ภคภรณ 3 5 นอกเมือง เมือง ส.ร. 412/59 ม.แมโจ

สุรินทร สุรนิทร

3 ศักดิ์สิทธิ์  ดวงช่ืน 42 20 248 3 ลําดวน ลําดวน ส.ร. สําราญ อําไพ 63 4 หนองหาร สันทราย ช.ม. 59/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.สุรินทร

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ธนกร  แกลวกลา 42 20 30 4 บางเตย เมือง พ.ง. ชนัฐธร จันทมิา 30 4 บางเตย เมือง พ.ง. 102/60 ม.แมโจ

พังงา พังงา

2 นครินทร  ประพรม 42 20 76/1 9 บางนายสี ตะกั่วปา พ.ง. วิชาญ ปรีดารัตน 76/1 9 บางนายสี ตะกั่วปา พ.ง. 130/60 ม.แมโจ

3 รุงตะวัน  นลิวัต 41 21 20 4 โคกเคียน ตะกั่วปา พ.ง. วารนิทร ฉันทนา 20 4 โคกเคียน ตะกั่วปา พ.ง. 277/62 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.พังงา

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ทรงพล  พรมมี 42 20 49 4 หวยขมิน้ ดานชาง ส.พ. ชะเนียร จินดา 49 4 หวยขมิน้ ดานชาง ส.พ. 281/62 ม.แมโจ

2 ศุภเสกข  ริว้ทอง 42 20 16/3 7 วังน้ําซับ ศรี ส.พ. มณฑล วรรณา 108 6 ศรี ศรี ส.พ. 258/62 ม.แมโจ

ประจันต ประจันต ประจันต

3 ณัฐพงศ  ประสพ 42 20 203/1 5 หนอง หนอง ส.พ. สุทัศน ศรีประภา 203/1 5 หนอง หนอง ส.พ. 47/59 ม.แมโจ

หญาไซ หญาไซ หญาไซ หญาไซ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.สุพรรณบุรี

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 พุฒิพงษ  ยุติวงษ 42 20 128/1 9 มะขาม มะขาม จ.บ. ประทีป วันเพ็ญ 128/1 9 มะขาม มะขาม จ.บ. 97/60 ม.แมโจ

2 ปณณทัต  สอนศรี 42 20 77/2 3 หนองตาคง โปงน้ํารอน จ.บ. สมพงษ จิติมา 144/ 3 รอบเวียง เมือง ช.ร. 65/59 ม.แมโจ

148 เชียงราย

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.จันทบุรี

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ณัฐพงษ  เดชวรวิทย 42 20 199/5 2 อาวลึกใต อาวลึก ก.บ. วิสูตร นภารัตน 199/5 2 อาวลึกใต อาวลึก ก.บ. 0078/59 ม.แมโจ

2 หัสนัย  โชติรัตน 42 20 26/2 6 เพหลา คลองทอน ก.บ. จํานงค สุภานติย 26/2 6 เพหลา คลองทอม ก.บ. 490/62 ม.แมโจ

3 ออมสิน  แกวนก 42 20 31 - ปากน้ํา เมือง ก.บ. สุวิทย มัณฑิตา 31 - ปากน้ํา เมือง ก.บ. 628/62 ม.แมโจ

กระบ่ี กระบี่

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.กระบี่

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ภูชิสส  ตรีรัตน 42 20 19 - สะบา สะบา ส.ข. ประสาท พรทพิย 19 - สะบา สะบา ส.ข. 145/60 ม.แมโจ

ยอย ยอย ยอย ยอย

2 กอรปชัย  เจริญสุวรรณ 41 21 42 2 คลอง นาทวี ส.ข. บรรลอืพงศ ญาณนี 42 2 คลอง นาทวี ส.ข. 85/58 ม.แมโจ

กวาง กวาง

3 ธนวัฒน  มีลักษณ 42 20 231 9 เกาะแตว เมือง ส.ข. ทรงชัย ชุติมา 231 9 เกาะแตว เมือง ส.ข. 232/59 ม.แมโจ

สงขลา สงขลา

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.สงขลา

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 วรากร  แกวสวัสดิ์ 42 20 218 14 ทรายมูล ทรายมูล ย.ส. บุญมี คําผาย 218 14 ทรายมูล ทรายมูล ย.ส. 1/59 ม.แมโจ

2 นิตธิร  สาลี 41 21 19 8 โพนงาม กุดชุม ย.ส. ประสงค ราตรี 19 8 โพนงาม กุดชุม ย.ส. 17/58 ม.แมโจ

3 กิตติธัช  จันเหลือง 42 20 73/1 9 ศรฐีาน ปาติ้ว ย.ส. จําลอง สอย 63 4 หนองหาร สันทราย ช.ม. 149/59 ม.แมโจ

 

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.ยโสธร

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ตนัย  นติยภิรมย 42 20 228 4 หนองคู เมือง ย.ส. สมมิตร วีรยา 63 4 หนองหาร สันทราย ช.ม. 528/60 ม.แมโจ

ยโสธร

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          มกราคม   พ.ศ. ๒๕63  จ.ยโสธร

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 อธิวัฒน  คงเมือง 42 20 75 6 โคกสะอาด ภูเขียว ช.ย. ชัยรัตน เสาวลักษณ 75/1 6 โคกสะอาด ภูเขียว ช.ย. 35/59 ม.แมโจ

2 ธนาวุฒิ  รัตนจัตุรัส 42 20 156 3 ซับใหญ ซับใหญ ช.ย. พรจิตร ลําดวน 156 3 ซับใหญ ซับใหญ ช.ย. 114/62 ม.แมโจ

3 นิตพิัฒน  ศรอีุดร 42 20 249 8 บานเปา เกษตร ช.ย. สรสิช ชนันรัตน 249 8 บานเปา เกษตร ช.ย. 93/59 ม.แมโจ

สมบูรณ สมบูรณ

4 พงศศิริ  บุญกอด 42 20 38 9 ดงกลาง คอนสาร ช.ย. ถนอม อุบล 38 9 ดงกลาง คอนสาร ช.ย. 45/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62  จ.ชัยภูมิ

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 นภดล  เจริญเชาว 42 20 72/14 - หนองคาง หนอง ก.ท. ประจิตร สุมาลี 63 4 หนองหาร สันทราย ช.ม. 132/59 ม.แมโจ

พลู แขม

2 สิทธชิัย  เรวัตธนากิจ 41 21 18 - บางแวก ภาษี ก.ท. ภูมศิักดิ์ ปณยา 18 - บางแวก ภาษี ก.ท. 574/62 ม.แมโจ

เจริญ เจริญ

3 ณณัฐ  ผดุงกิจเจริญ 42 20 18 - บางมด ทุงครุ ก.ท. สุเทพ ฉั่นหยั่น 18 - บางมด ทุงครุ ก.ท. 406/60 ม.แมโจ

4 กฤษกร  เขยีนดวงจันทร 42 20 354 - บางดวน ภาษี ก.ท. สุด นฤมล 354 - บางดวน ภาษี ก.ท. 244/60 ม.แมโจ

เจริญ เจริญ

5 พิทยุตม  นิ้มสันตเิจริญ 40 22 1357 - บางนาใต บางนา ก.ท. ปุณยวีร พรทพิย 118/ 8 บางแกว บางพลี ส.ป. 465/60 ม.แมโจ

409

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62   จ.กรุงเทพมหานคร

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ภคพล  ชาตดิี 42 20 39/ - สามวา คลอง ก.ท. คําภา พอตา 435 - แสนสุข เมือง ช.บ. 528/60 ม.แมโจ

710 ตะวันตก สามวา ชลบุรี

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.กรุงเทพมหานคร

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 มาโนด  วงอนิทร 42 20 40 4 คลอง คลองหาด ส.ก. มานพ สาว 145/1 13 ทุงขนาน สอยดาว จ.บ. 121/59 ม.แมโจ

ไกเถื่อน

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62   จ.สระแกว

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 วัชพล  ภูบุญเต็ม 42 20 40 2 หนองบัว วัดสงิห ช.น. เผด็จ จิตตมิา 40 2 หนองบัว วัดสงิห ช.น. 100/59 ม.แมโจ

2 สหัสวรรษ  พิณพงษ 42 20 75/26 10 หันคา หันคา ช.น. สุทนิ ฉวี 75/26 10 หันคา หันคา ช.น. 129/59 ม.แมโจ

3 ธนพล  ดอนแนไพร 41 21 110 5 หนองแซง หันคา ช.น. ประจักษ ออย 110 5 หนองแซง หันคา ช.น. 312/60 ม.แมโจ

4 วินิจกุล  ษมาวิมล 42 20 190/2 2 วัดโคก มโนรมย ช.น. วิโรจน วันนิสา 190/2 2 วัดโคก มโนรมย ช.น. 78/59 ม.แมโจ

5 กรรณฐวรรษ  รอดนวล 42 20 379/1 4 คุงสําเภา มโนรมย ช.น. ปญญา กิตตมิา 379/1 4 คุงสําเภา มโนรมย ช.น. 34/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62   จ.ชัยนาท

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 กิตตพิงศ  คงเหลม 42 20 27/23 5 หนองแก เมือง อ.น. นครไชย เตือนใจ 44/106 2 บาง บางปะอิน อ.ย. 62/59 ม.แมโจ

อุทัยธานี กระสั้น

2 อัคคเดช  สมศรี 42 20 191 4 ปาออ ลานสัก อ.น. เอนก สําเนียง 191 4 ปาออ ลานสัก อ.น. 53/59 ม.แมโจ

3 ณัฐวุฒิ  เกษประทุม 41 21 13/1 8 น้ํารอบ ลานสัก อ.น. สุเชตร เดือนเพ็ญ 13/1 6 น้ํารอบ ลานสัก อ.น. 66/58 ม.แมโจ

4 ทนุธรรม  ปฏฐปาตี 42 20 34 7 ทุงพง หนองฉาง อ.น. วุฒภิาค บุษรินทร 34 7 ทุงพง หนองฉาง อ.น. 73/59 ม.แมโจ

5 ไพโรจน  สาหรายทอง 42 20 117 - อุทัยใหม เมือง อ.น. วัฒนา นิตยา 117 - อุทัยใหม เมือง อ.น. 84/59 ม.แมโจ

อุทัยธานี อุทัยธานี

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62   จ.อุทัยธานี

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 พชรพุฒิ  ภครศักดิ์ชัย 42 20 1 2 โนนหัน ชุมแพ ข.ก. พรพิชัย มุนนิทร 1 2 โนนหัน ชุมแพ ข.ก. 681/62 ม.แมโจ

2 คณัสนันท  นาโพธิ์ 40 22 15 8 ทา แวงนอย ข.ก. ทองสุข โชติกา 15 8 ทา แวงนอย ข.ก. 83/57 ม.แมโจ

นางแมว นางแมว

3 อุทัย  จาระไน 42 20 163 4 ชํายาง สีชมพู ข.ก. บุญจันทร สี 163 4 ชํายาง สีชมพู ข.ก. 229/59 ม.แมโจ

4 ปณณวัฒน  หนองคําภา 40 22 8 14 โนนทอง หนองเรือ ข.ก. สุวัฒน เพียรพิศ 8 14 โนนทอง หนองเรือ ข.ก. 288/57 ม.แมโจ

5 ธีรพล  กัณหาเรยีง 42 20 32 3 วังหินลาด ชุมแพ ข.ก. ทวิานนท กัณฐิกา 32 3 วังหินลาด ชุมแพ ข.ก. 388/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62   จ.ขอนแกน

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ธราธิป  สมหมาย 42 20 2/1 3 บานเหลา สูงเมน พ.ร. สมาน หนิม 2/1 3 บานเหลา สูงเมน พ.ร. 186/59 ม.แมโจ

2 กฤติพงศ  ลังกา 42 20 167 3 แมจั๊วะ เดนชัย พ.ร. ณัฐวัฒน อรุณลักษณ 167 3 แมจั๊วะ เดนชัย พ.ร. 181/61 ม.แมโจ

3 ศุภเกียรติ  ค้ําจุน 42 20 42 3 แดนชุมพล สอง พ.ร. พิเชษฐ รําพงึ 42 3 แดนชุมพล สอง พ.ร. 173/59 ม.แมโจ

4 ธนวัฒน  ตูผัด 42 20 139 4 นาพูน วังชิ้น พ.ร. พจน วิรวัฒน 139 4 นาพูน วังชิ้น พ.ร. 1013/62 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62   จ.แพร

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 คณัตถ  พัฒนศักดิ์สุธี 42 20 160 - ตะพาน ตะพาน พ.จ. วรงณศักดิ์ พัชรินทร 160 - ตะพาน ตะพาน พ.จ. 107/59 ม.แมโจ

หิน หิน หิน หิน

2 พีรพัฒน  เพชรไทย 42 20 20/2 8 ดงปาคํา เมือง พ.จ. พล ทองเพียร 20/2 8 ดงปาคํา เมือง พ.จ. 303/59 ม.แมโจ

พิจิตร พิจิตร

3 ธนพล  รัตนจันทร 42 20 18 1 ดงกลาง เมือง พ.จ. บุญชู ลัดดา 18 1 ดงกลาง เมือง พ.จ. 314/59 ม.แมโจ

พิจิตร พิจิตร

4 อรรถวิท  คําแกว 42 20 36 6 วังหวา ตะพาน พ.จ. วีระเดช บุญนํา 36 6 วังหวา ตะพาน พ.จ. 361/61 ม.แมโจ

หิน หิน

5 ชติิพัทธ  พรมหาร 42 20 52/1 1 วังตะกู บางมูล พ.จ. พิษณุ กัญญารัตน 52/1 1 วังตะกู บางมูล พ.จ. 210/60 ม.แมโจ

นาก นาก

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.พิจิตร

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 สกล  วันแตง 42 20 11 1 ทาพล เมือง พ.ช. สุรเดช ฉะออน 11 1 ทาพล เมือง พ.ช. 1058/61 ม.แมโจ

เพชรบูรณ เพชรบูรณ

2 ณัฐดนัย  ขุนชัย 42 20 1/1 11 กันจุ บงึ พ.ช. หวน ทองพา 1/1 11 กันจุ บงึ พ.ช. 365/61 ม.แมโจ

สามพัน สามพัน

3 กิตตคิุณ  งอกขึน้ 42 20 60/1 10 บานติว้ หลมสัก พ.ช. พันธศักดิ์ รัชนี 60/1 10 บานติ้ว หลมสัก พ.ช. 738/60 ม.แมโจ

4 สหรัฐ  อรุณพิทักษวงศ 42 20 14 3 บุงคลา หลมสัก พ.ช. โกวิท ศรีสวรรค 14 3 บุงคลา หลมสัก พ.ช. 8061/60 ม.แมโจ

5 พงศพนชิ  ทุยแป 42 20 76 7 ดงขุย ชนแดน พ.ช. สุขวิทย นิทรา 76 7 ดงขุย ชนแดน พ.ช. 257/59 ม.แมโจ

6 ปุณณเมธ  พรมราช 42 20 99/180 12 นางั่ว เมือง พ.ช. ธนพนธ นภาพร 99/180 12 นางั่ว เมือง พ.ช. 622/59 ม.แมโจ

เพชรบูรณ เพชรบูรณ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เพชรบูรณ

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 วศิน  คํานวม 42 20 78/1 1 บานกลาง หลมสัก พ.ช. สมบัติ บัวลา 78/1 1 บานกลาง หลมสัก พ.ช. 73/59 ม.แมโจ

2 ชุตพิงศ  อยูเย็น 42 20 25 7 ชนแดน ชนแดน พ.ช. สมชาย สายสุนีย 25 7 ชนแดน ชนแดน พ.ช. 287/60 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เพชรบูรณ

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ธวัชชัย  ไถหวาน 42 20 157/ 4 หนองกลับ สวรรคโลก ส.ท. สําเริง ละออง 157/ 4 หนองกลับ สวรรคโลก ส.ท. 253/59 ม.แมโจ

12 12

2 ณัฐพล  บําเรอ 42 20 111 2 สามพวง คีรีมาศ ส.ท. สุธี น้ําทิพย 111 2 สามพวง คีรมีาศ ส.ท. 231/59 ม.แมโจ

3 สุทธิพงศ  ยงยุทธ 42 20 24 5 แมสํา ศรีสัช ส.ท. นิกร ธัญญลักษณ 24 5 แมสํา ศรีสัช ส.ท. 21/59 ม.แมโจ

นาลัย นาลัย

4 ทัตธวัช  โพธ์ิงาม 42 20 66 6 นาเชิง คีรีมาศ ส.ท. อํานวย จันทร 66 6 นาเชิง คีรมีาศ ส.ท. 73/59 ม.แมโจ

คีรี คีรี

5 ไชยวุฒิ  แสนทวีสุข 42 20 25/13 2 คลอง ศรีนคร ส.ท. สุวรรณ นงนุช 25/13 2 คลอง ศรีนคร ส.ท. 103/59 ม.แมโจ

มะพลับ มะพลับ

6 จักรพงษ  บุญสอน 42 20 60 4 ทาทอง สวรรคโลก ส.ท. จักรพันธ สายชล 60 4 ทาทอง สวรรคโลก ส.ท. 399/59 ม.แมโจ

7 ธนาวุฒิ  หรั่งน่ิม 42 20 127 8 บานตึก ศรีสัช ส.ท. เกรียงศักดิ์ อรวรรณ 127 8 บานตกึ ศรีสัช ส.ท. 270/59 ม.แมโจ

นาลัย นาลัย

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.สุโขทัย

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 เจตนิพัทธ  พิมพิสัย 42 20 23 4 บานตกึ ศรสีัช ส.ท. อนุวัฒน อําพร 23 4 บานตกึ ศรีสัช ส.ท. 347/59 ม.แมโจ

นาลัย นาลัย

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.สุโขทัย

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 เดชสิทธิ์  จติรบุตร 42 20 148/3 12 บอทอง ทองแสน อ.ต. โสภณ สุทธาภรณ 138 12 บอทอง ทองแสน อ.ต. 138/59 ม.แมโจ

ขัน ขัน

2 อัษฎาวุฒิ  ปนคํา 41 21 92 2 วังดิน เมือง อ.ต. เอกชล จุราไล 92 2 วังดิน เมือง อ.ต. 521/58 ม.แมโจ

อุตรดิตถ อุตรดติถ

3 นรนารท  ใสพิมพ 41 21 69 2 วังดิน เมือง อ.ต. จําลอง สมจิตร 69 2 วังดิน เมือง อ.ต. 281/58 ม.แมโจ

อุตรดิตถ อุตรดติถ

4 กิตติธัช  มิ่งศรี 42 20 25/1 1 บานแกง ตรอน อ.ต. เกษม วนดิา 25/1 1 บานแกง ตรอน อ.ต. 30/59 ม.แมโจ

5 คเชนท  สุกแดง 42 20 304 5 บานดาน เมือง อ.ต. สงค นงลักษณ 126 11 บานดาน เมือง อ.ต. 95/59 ม.แมโจ

นาขาม อุตรดิตถ นาขาม อุตรดติถ

6 วิญู  เทียนสวาง 42 20 148 3 ปาคาย ทองแสน อ.ต. คะเน จําแลง 148 3 ปาคาย ทองแสน อ.ต. 139/59 ม.แมโจ

ขัน ขัน

7 อดิศักดิ์  เวียงสิมมา 42 20 123 3 ทาปลา ทาปลา อ.ต. ทองคํา ยุพนิ 123 3 ทาปลา ทาปลา อ.ต. 204/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.อุตรดิตถ

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ภัณฑบดี  ศิริคํารณ 42 20 168 5 พังตรุ ทามวง ก.จ. สุรชัย ประพร 294 - ปากแพรก เมือง ก.จ. 299/60 ม.แมโจ

กาญจนบุรี

2 ธันวา  สระสม 42 20 58 1 โคก ทามะกา ก.จ. ประนอม เอือ้งนอย 58 1 โคก ทามะกา ก.จ. 505/62 ม.แมโจ

ตะบอง ตะบอง

3 ธัญญา  อาลักขิต 41 21 48/3 2 หวยเขยง ทองผาภูมิ ก.จ. คํารณ สวลี 48/3 2 หวยเขยง ทองผาภูมิ ก.จ. 125/59 ม.แมโจ

4 อภวิันท  จูจอย 41 21 149/ 3 ปากแพรก เมือง ก.จ. มนตชัย ทองดี 149/ 3 ปากแพรก เมือง ก.จ. 780/60 ม.แมโจ

21 กาญจนบุรี 21 กาญจนบุรี

5 เพชรรุง  อรามเรือง 41 21 20/6 5 ดานแม ศรีสวัสดิ์ ก.จ. เจริญ สนธยา 20/6 5 ดานแม ศรีสวัสดิ์ ก.จ. 32/58 ม.แมโจ

แฉลบ แฉลบ

6 ณภัทร  อยูสุข 42 20 8/126 - บานใต เมือง ก.จ. ปรีชา โชติรส 8/56 - บานใต เมือง ก.จ. 553/60 ม.แมโจ

กาญจนบุรี กาญจนบุรี

7 พีระพันธ  ดวงจันทรโชติ 42 20 109 8 ทามะกา ทามะกา ก.จ. วีระพันธุ โบตัน 109 8 ทามะกา ทามะกา ก.จ. 16/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.กาญจนบุรี

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ยศกร  เจรญิบุญ 42 20 80 - ตลาด เมือง ม.ค. ไพฑูรย สุรรีัตน 80 - ตลาด เมือง ม.ค. 675/60 ม.แมโจ

มหาสารคาม มหาสารคาม

2 ศักดิ์นรา  ปะสาวะถา 41 21 79 3 ปอพาน นาเชือก ม.ค. ทองวัล ทองจันทร 79 3 ปอพาน นาเชือก ม.ค. 139/58 ม.แมโจ

3 พงศธร  ปจฉิมกานตง 41 21 38 7 หัวดง นาดูน ม.ค. อุดร สาคร 98 7 หัวดง นาดูน ม.ค. 238/58 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.มหาสารคาม

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ศตรรฆ  ผิวงาม 42 20 14/1 4 เนินกุม บางกระทุม พ.ล. ณัฐภัทร มลิวรรณ 164 4 เนินกุม บางกระทุม พ.ล. 237/60 ม.แมโจ

2 ธีรภัทร  เทียนขานุ 42 20 3 4 บอทอง บางระกํา พ.ล. สุรพล เกสร 3 4 บอทอง บางระกํา พ.ล. 56/59 ม.แมโจ

3 คมกริช  นิ่มนวล 42 20 199 7 วังยาง เนิน พ.ล. ประกอบ บัวรัตน 199 7 วังยาง เนิน พ.ล. 194/59 ม.แมโจ

มะปราง มะปราง

4 ณัชนน  มาขาว 42 20 13/9 2 ปลักแรด บางระกํา พ.ล. สําราญ นิตยา 13/9 2 ปลักแรด บางระกํา พ.ล. 64/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.พิษณุโลก

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 อภสิิทธิ์  เกิดผล 41 21 52/4 4 ยานซื่อ กันตัง ต.ง. จรัส ขนิษฐา 80 1 โคกยาง กันตัง ต.ง. 189/58 ม.แมโจ

2 ยศพัฒน  ศรบีุญนาค 41 21 41 17 เขาวเิศษ วังวิเศษ ต.ง. ประยงค เพ่ือม 14 17 เขาวิเศษ วังวิเศษ ต.ง. 3/58 ม.แมโจ

3 ภานุวัติ  อํานักมณี 40 20 170 4 หนองปรือ รัษฎา ต.ง. ชัยยุทธ รวงทพิ 170 4 หนองปรือ รัษฎา ต.ง. 29/57 ม.แมโจ

4 จักรพันธ  บานจะ 41 21 14/2 2 เกาะลิบง กันตัง ต.ง. เจะสาด สายใจ 14/1 2 เกาะลิบง กันตัง ต.ง. 384/58 ม.แมโจ

5 ฐาปกรณ  ปนทอง 41 21 185 6 บานโพธิ์ เมืองตรัง ต.ง. ขะรินทร วิภาวัลย 185 6 บานโพธิ์ เมืองตรัง ต.ง. 391/58 ม.แมโจ

6 จิรวัฒน  จริยา 42 20 49 4 ละมอ นาโยง ต.ง. วิธวิทย อารี 49 4 ละมอ นาโยง ต.ง. 205/61 ม.แมโจ

7 สุริยา  แสงคาณี 40 20 88 3 กะลาเส สิเกา ต.ง. อุดร ละออง 88 3 กะลาเส สิเกา ต.ง. 127/58 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.ตรัง

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 จักรพงศ  รื่นสุคนธ 41 21 5 9 ขุนทะเล เมือง ส.ฎ. สุทนิ กาญจนา 5 9 ขุนทะเล เมือง ส.ฎ. 1058/62 ม.แมโจ

สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

2 บันลือศักดิ์  รักกะเปา 42 20 10/1 6 ยานยาว คีรีรัฐนิคม ส.ฎ. สุนัย ผองศรี 10/1 6 ยานยาว คีรรีัฐนิคม ส.ฎ. 14/59 ม.แมโจ

3 ศุภวชิญ  กาลกิานนท 42 20 298/ 1 มะขาม เมือง ส.ฎ. พชร รุงฉัตร 298/ 1 มะขาม เมือง ส.ฎ. 521/61 ม.แมโจ

57 เต้ีย 57 เตี้ย

4 ณัฐนิช  ไชยแขวง 42 20 74 4 ประสงค ทาชนะ ส.ฎ. พาณิช ศริพิร 196 11 ทุงกวาว เมืองปาน ล.ป. 254/60 ม.แมโจ

5 หัสกร  เลี่ยนพานชิ 42 20 81 2 ชางซาย กาญจนดิษฐ ส.ฎ. สุริยวงศ ทิพยวรรณ 81 2 ชางซาย กาญจนดิษฐ ส.ฎ. 188/60 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.สุราษฎรธานี

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ณัฐพล  พัฒนะ 42 20 19 2 ขุนทะเล เมือง ส.ฎ. ธีระยุทธ นิตยา 19 2 ขุนทะเล เมือง ส.ฎ. 1064/62 ม.แมโจ

สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.สุราษฎรธานี

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ภาคภูม ิ ขําคํา 42 20 201/1 6 เขาชายธง ตากฟา น.ว. มานพ สายสุนยี 201/1 6 เขาชายธง ตากฟา น.ว. 59/59 ม.แมโจ

2 ทวิากร  ชัยกาจ 42 20 113 10 ชุมตาบง ชุมตาบง น.ว. เจริญ ละมูล 113 10 ชุมตาบง ชุมตาบง น.ว. 97/60 ม.แมโจ

3 ธนากร  สงวนชาติ 42 20 186 3 มหาโพธิ เกาเลี้ยว น.ว. ทวีกูล ชุติพร 186 3 มหาโพธิ เกาเลี้ยว น.ว. 176/61 ม.แมโจ

4 พงศพิสุทธิ์  ผากา 42 20 81/1 8 หวยรวม หนองบัว น.ว. กัณหา ระเบยีบ 81/1 8 หวยรวม หนองบัว น.ว. 120/59 ม.แมโจ

5 ชุติพนธ  แกวดํา 42 20 43/3 5 หวยรวม หนองบัว น.ว. ธนพล บังอร 204/ 1 บางเสาธง บางเสาธง ส.ป. 264/61 ม.แมโจ

1096

6 เสฏฐวุฒิ  สุขหวง 42 20 30/5 8 หนอง ชุมแสง น.ว. สมพร ชญานนันท 34/1 - หายยา เมือง ช.ม. 2/59 ม.แมโจ

กระเจา เชียงใหม

7 ราเชนทร  วินากร 42 20 214 9 แมเปน แมเปน น.ว. สี ภัสษาพร 214 9 แมเปน แมเปน น.ว. 95/60 ม.แมโจ

8 อุเทน  ปูจําศลี 42 20 24 9 แมเปน แมเปน น.ว. แจก มณี 24 9 แมเปน แมเปน น.ว. 67/59 ม.แมโจ

9 พงศพิสุทธิ์  ทองวรรณ 42 20 48 9 ชองแค ตาคลี น.ว. ณัฐวงศ สําเภา 48 9 ชองแค ตาคลี น.ว. 151/59 ม.แมโจ

10 นัทธพงศ  วงศวิศิษฎชัย 42 20 49 3 อางทอง บรรพต น.ว. ธนวัฒน ศรวีรรณ 49 3 อางทอง บรรพต น.ว. 164/59 ม.แมโจ

พิสัย พิสัย

11 ภาคภูม ิ รักพงษ 42 20 53/6 9 เกรียงไกร เมือง น.ว. สนทิ คํานึง 53/6 9 เกรียงไกร เมือง น.ว. 1084/ ม.แมโจ

นครสวรรค นครสวรรค 61

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.นครสวรรค

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

12 ณัฐวุฒิ  เขียวอุบล 42 20 384/8 5 ทางิ้ว บรรพต น.ว. นิคม ชุตินันท 384/5 5 ทางิ้ว บรรพต น.ว. 154/59 ม.แมโจ

พิสัย พิสัย

13 วุฒวิัฒน  บุญปญญา 41 21 59 14 หนองกรด เมือง น.ว. สรรคพน ศมนนันท 59 14 หนองกรด เมือง น.ว. 615/58 ม.แมโจ

นครสวรรค นครสวรรค

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.นครสวรรค

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ชาคริตส  จิ๋วกาวี 40 22 83/ 10 วัดไทร เมือง น.ว. สิทธัต นันทยา 125 1 ทุงรวงทอง จุน พ.ย. 981/58 ม.แมโจ

100 นครสวรรค

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.นครสวรรค

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ชนาธิป  จันทรธีร 42 20 225 11 บานถา ดอก พ.ย. สุวิมล ธันวา 225 11 บานถา ดอก พ.ย. 96/59 ม.แมโจ

คําใต คําใต

2 นรินทร  มูลเทพ 41 21 201 4 บานถา ดอก พ.ย. อินจนทร แกว 201 4 บานถา ดอก พ.ย. 40/58 ม.แมโจ

คําใต คําใต

3 ธนาวุฒิ  อนิตะสาร 41 21 229 6 บานถา ดอก พ.ย. นิคม ศรีทอน 229 6 บานถา ดอก พ.ย. 21/61 ม.แมโจ

คําใต คําใต

4 พงศธร  แกวกา 42 20 233 12 หวยแกว ภูกามยาว พ.ย. แฝง สมนกึ 233 12 หวยแกว ภูกามยาว พ.ย. 56/59 ม.แมโจ

5 เฉลมิพล  เดนดาวเรอืง 42 20 7 8 แมใจ แมใจ พ.ย. ไพศาล ฟองจันทร 7 8 แมใจ แมใจ พ.ย. 121/59 ม.แมโจ

6 ธนพนธ  จนิโจ 42 20 35 8 ลอ จุน พ.ย. ไสว มณีรัตน 35 8 ลอ จุน พ.ย. 91/59 ม.แมโจ

7 กิตติพงษ  บุญชุม 42 20 3 11 งิม ปง พ.ย. บรรจง เรือนคํา 3 11 งิม ปง พ.ย. 161/59 ม.แมโจ

8 นราศักดิ์  อิ่นคํา 40 22 188 4 เชียงมวน เชียงมวน พ.ย. สมบัติ วนดิา 188 4 เชียงมวน เชียงมวน พ.ย. 80/57 ม.แมโจ

9 คเชนทร  ครองรับ 42 20 1 5 ทาวังทอง เมือง พ.ย. นพดล วันวสิา 1 5 ทาวังทอง เมือง พ.ย. 565/59 ม.แมโจ

พะเยา พะเยา

10 ณัฐพงษ  บัวบาน 42 20 59 8 แมอิง ภูกามยาว พ.ย. ดํารง แสงเดือน 59 8 แมองิ ภูกามยาว พ.ย. 18/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.พะเยา

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

11 วิศษิฎ  มานนท 42 20 74/1 - แมตํ๋า เมือง พ.ย. สุรยิา มณฑาทิพย 17/3 - แมต๋ํา เมือง พ.ย. 65/59 ม.แมโจ

พะเยา พะเยา

12 ทิวัตถ  จุมปาคํา 42 20 23 2 บานเหลา แมใจ พ.ย. ธนาธร แจมจันทร 145 6 บานเหลา แมใจ พ.ย. 93/59 ม.แมโจ

13 เตชติ  พินิจสุวรรณ 42 20 38 10 แมใจ แมใจ พ.ย. นพพร จิตตรา 38 10 แมใจ แมใจ พ.ย. 176/60 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.พะเยา

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 กิตติพร  ใจมา 42 20 203/2 18 แมนาเรอื เมือง พ.ย. อิ่นคํา สุนิตย 203/2 18 แมนาเรือ เมือง พ.ย. 418/59 ม.แมโจ

พะเยา พะเยา

2 อัฏฐพล  มั่นคง 42 20 231 8 บุญเกิด ดอกคํา พ.ย. สม สุชาดา 199 6 บุญเกิด ดอกคํา พ.ย. 329/61 ม.แมโจ

ใต ใต

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.พะเยา

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 บุญเจริญ  เกิดมณโีชติ 42 20 64 1 หวยปูลิง เมือง ม.ส. เหมาะควะ หนอซะ 64 1 หวยปูลงิ เมือง ม.ส. 249/60 ม.แมโจ

2 บรรพต  สมิต 42 20 298 1 สบปอง ปางมะผา ม.ส. โมรีโน อรสา 298 1 สบปอง ปางมะผา ม.ส. 133/62 ม.แมโจ

3 ภานุวัตร  คิดโสดา 42 20 297 1 ขุนยวม ขุนยวม ม.ส. ปวรปรัชญ ยุไล 297 1 ขุนยวม ขุนยวม ม.ส. 119/59 ม.แมโจ

4 สิทธิชัย  กวางหู 40 22 55 5 ขุนยวม ขุนยวม ม.ส. ทองคํา บุญฑริก 55 5 ขุนยวม ขุนยวม ม.ส. 48/57 ม.แมโจ

5 จตุรงค  คําปอ 42 20 128 5 หวยหอม แมลา ม.ส. บุญเลิศ อนงค 128/1 5 หวยหอม แมลา ม.ส. 148/59 ม.แมโจ

นอย นอย

6 สงกรานต  กอบจิตสะอาด 42 20 29 9 เมืองปอน ขุนยวม ม.ส. ถนอม ปราณี 29 9 เมืองปอน ขุนยวม ม.ส. 64/59 ม.แมโจ

7 สมรัตน  ศิลธรรม 42 20 130/2 4 แมเหาะ แม ม.ส. สุบรรณ ลัดดา 130/2 4 แมเหาะ แม ม.ส. 298/59 ม.แมโจ

สะเรียง สะเรียง

8 มงคล  คีรีสุขไสว 41 21 7/8 2 แมเหาะ แม ม.ส. สามู ณาตยา 7/8 2 แมเหาะ แม ม.ส. 167/58 ม.แมโจ

สะเรียง สะเรียง

9 ไกรวุฒิ  ตาคํา 42 20 157 5 แมฮี้ ปาย ม.ส. สมสนิ ศรจีันทร 157 5 แมฮี้ ปาย ม.ส. 90/59 ม.แมโจ

10 ชญานนท  เมฆสีสวย 41 21 51 2 แมอูคอ ขุนยวม ม.ส. ดวงจันทร นิลพอ 51 2 แมอูคอ ขุนยวม ม.ส. 49/58 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.แมฮองสอน

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ

แมฮองสอน แมฮองสอน



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

11 ยุทธนันท  พฤษาพราว 42 20 15 5 หวยหอม แมลา ม.ส. ยศ นิด 15 5 หวยหอม แมลา ม.ส. 157/59 ม.แมโจ

นอย นอย

12 ทศทิศ  เจรญิสุข 42 20 163 2 ขุนยวม ขุนยวม ม.ส. วสันต ผองศรี 163 2 ขุนยวม ขุนยวม ม.ส. 57/59 ม.แมโจ

13 ณัฐสิทธิ์  ธรรมสอน 42 20 12/2 8 บานกาศ แม ม.ส. ร.ต.ต. จิรพรรณ 12/2 8 บานกาศ แม ม.ส. 267/59 ม.แมโจ

สะเรียง อรุณ สะเรียง

14 พีรพัฒน  อุดมสิทธิ์ 42 20 234/1 8 ปางหมู แม ม.ส. อินทรัตน เวียงสอน 234/1 8 ปางหมู แม ม.ส. 177/59 ม.แมโจ

สะเรียง สะเรียง

15 สุชาติ  พนารุงเรือง 42 20 91/1 6 หวยหอม แมลา ม.ส. จันคิด หอม 91/1 6 หวยหอม แมลา ม.ส. 162/59 ม.แมโจ

นอย นอย

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.แมฮองสอน

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ปยพล  พนมไพร 42 20 12 11 หวยโปง เมือง ม.ส. เหลา หวาง 63 4 หนองหาร สันทราย ช.ม. 187/59 ม.แมโจ

แมฮองสอน

หมายเหตุชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.แมฮองสอน



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 อภริัตน  ฤดีมรดก 42 20 61/1 2 แมหละ ทา ต.ก. มอซุย มือ้โซ 61/1 2 แมหละ ทา ต.ก. 531/60 ม.แมโจ

สองยาง สองยาง

2 สิทธิพล  กอจิตไพบูลย 41 21 50/2 5 พบพระ พบพระ ต.ก. ธีระภัทธ นอโพดา 50/2 5 พบพระ พบพระ ต.ก. 504/60 ม.แมโจ

3 ชญานนท  นิลจันทร 42 20 89 1 ปา เมืองตาก ต.ก. สราวุฒิ ธันยพัฒน 89 1 ปา เมืองตาก ต.ก. 404/60 ม.แมโจ

มะมวง มะมวง

4 เกรียงไกร  เรือนใจดี 42 20 52 3 แมจะเรา แมระมาด ต.ก. เอนก ดาวเรือง 52 3 แมจะเรา แมระมาด ต.ก. 28/59 ม.แมโจ

5 พิเศษ  เอือ้วิบูลยศรี 41 21 59 10 แมกุ แมสอด ต.ก. วรุฒ สุดา 59 10 แมกุ แมสอด ต.ก. 179/58 ม.แมโจ

6 ณัชพล  แซยั้ง 41 21 704 5 รวมไทย พบพระ ต.ก. ยา เย 704 5 รวมไทย พบพระ ต.ก. 169/62 ม.แมโจ

พัฒนา พัฒนา

7 อนาวลิ  แซซง 41 21 140 7 นาโบสถ วังเจา ต.ก. ลีชัย มอมาย 140 7 นาโบสถ วังเจา ต.ก. 107/58 ม.แมโจ

8 จีระศักดิ์  แซลี 41 21 18 8 นาโบสถ วังเจา ต.ก. ไก เมา 18 8 นาโบสถ วังเจา ต.ก. 99/58 ม.แมโจ

9 ศุภกร  มาลีศรไีสว 42 20 9 4 โมโกร อุมผาง ต.ก. บัญญัติ เมดู 9 4 โมโกร อุมผาง ต.ก. 285/60 ม.แมโจ

10 ธนะพัฒน  ถาวรงามยิ่งสกุล 42 20 1/1 - หนอง เมืองตาก ต.ก. อนันต จินตนา 1/1 - หนอง เมืองตาก ต.ก. 51/62 ม.แมโจ

หลวง หลวง

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.ตาก

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

11 วีรพงษ  เหมะธุลิน 42 20 26 2 แมตาน ทา ต.ก. วิรัตน จันทรจริา 26 2 แมตาน ทา ต.ก. 265/59 ม.แมโจ

สองยาง สองยาง

12 วัชรพล  เอี่ยมสืบนุม 42 20 6/12 9 วังหิน เมืองตาก ต.ก. ทรงพล ประนอม 6/12 9 วังหิน เมืองตาก ต.ก. 342/59 ม.แมโจ

13 รัชชานนท  ชาววิวัฒน 42 20 13/26 10 คีรีราษฎร พบพระ ต.ก. รันทชัน พิมพร 13/26 10 คีรีราษฎร พบพระ ต.ก. 236/59 ม.แมโจ

14 สุริยา  มนีาค 42 20 93/39 - แมสอด แมสอด ต.ก. นรนิทร สาลิกา 47/3 - แมสอด แมสอด ต.ก. 103/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.ตาก

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 สุวิจักขณ  ศรอีรุณกิจจา 42 20 210/ - แมสอด แมสอด ต.ก. อภริัตน สายทอง 51/80 - แมสอด แมสอด ต.ก. 512/60 ม.แมโจ

11

2 จิรพงศ  คงมี 42 20 6/9 5 สามเงา สามเงา ต.ก. เจตน ถนอมศรี 198 17 แสนสุข วารินชําราบ อ.บ. 158/62 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.ตาก

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 รณฤทธิ์  เสนตา 42 20 33 3 ศรีษะ นานอย น.น. ชัยณรงค ธัญญาลักษณ 33 3 ศรีษะ นานอย น.น. 102/59 ม.แมโจ

เกษ เกษ

2 กิตตินันท  มังคละ 42 20 54 9 ตาลชุม ทาวังผา น.น. พงษศักดิ์ มอญ 54 9 ตาลชุม ทาวังผา น.น. 223/59 ม.แมโจ

3 ณรงคกรณ  การินทร 42 20 68 10 กองควาย เมือง น.น. สงา พวงเพ็ญ 68 10 กองควาย เมือง น.น. 228/59 ม.แมโจ

นาน นาน

4 สุรชัย  แซโซง 42 20 69 7 ศรีภูมิ ทาวังผา น.น. เลาเปา เซีย 316 3 ปว ปว น.น. 144/59 ม.แมโจ

5 วิทวัฒน  ศิริ 42 20 27 7 ตาลชุม ทาวังผา น.น. ทรวง ลําดวน 27 7 ตาลชุม ทาวังผา น.น. 26/59 ม.แมโจ

6 เจษฎากร  ตะใจ 42 20 173 5 บัวใหญ นานอย น.น. หาญ โสน 173 5 บัวใหญ นานอย น.น. 178/60 ม.แมโจ

7 นพคูณ  กอนแกว 41 21 147 1 ทานาว ภูเพียง น.น. ผล จุฑามาศ 147 1 ทานาว ภูเพียง น.น. 53/58 ม.แมโจ

8 ธวัชชัย  กอนแกว 41 21 147 1 ทานาว ภูเพียง น.น. ผล จุฑามาศ 147 1 ทานาว ภูเพียง น.น. 52/58 ม.แมโจ

9 พรชัย  แซเฮอ 42 20 105 10 พงษ สันตสิุข น.น. ประกอบ นุ 105 10 พงษ สันตสิุข น.น. 60/59 ม.แมโจ

10 นราวิชญ  ทะรินทร 41 21 107 12 บอสวก เมือง น.น. สุธรณ สุคนธรักษ 107 12 บอสวก เมือง น.น. 435/58 ม.แมโจ

นาน นาน

11 เอกราช  ขอบขันคํา 41 21 93 4 บอสวก เมือง น.น. นิพนธ สุทนิ 93 4 บอสวก เมือง น.น. 410/58 ม.แมโจ

นาน นาน

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.นาน

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

12 ณัฐภัทร  เลี้ยงเพ็ชร 42 20 59 - ในเวยีง เมือง น.น. ชํานาญ ศรีไพร 59 - ในเวียง เมือง น.น. 122/59 ม.แมโจ

นาน นาน

13 นราทิพย  หาญแท 42 20 53 2 สกาด ปว น.น. สมพร ปราณี 53 2 สกาด ปว น.น. 252/59 ม.แมโจ

14 ธนกร  ดวงแกว 42 20 41 4 ศลิาแลง ปว น.น. ดวน มณฑา 41 4 ศลิาแลง ปว น.น. 326/59 ม.แมโจ

15 วิทยา  ยาวไิชย 42 20 21 6 ดูพงษ สันตสิุข น.น. พงษไชย บุญปน 21 6 ดูพงษ สันตสิุข น.น. 51/59 ม.แมโจ

16 สถิตย  พรมจันทร 42 20 168 8 สะเนียน เมือง น.น. สมาน อุทาน 168 8 สะเนยีน เมือง น.น. 86/59 ม.แมโจ

นาน นาน

17 ณัฐชนน  ครกเงิน 41 21 337 10 กองควาย เมือง น.น. หลีมชัย สุกัญญา 337 10 กองควาย เมือง น.น. 34/58 ม.แมโจ

นาน นาน

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.นาน

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 อานุภาพ  สังขยก 42 20 152 3 ปาพุทรา ขาณุวร ก.พ. สุรนิทร ศรินิภา 152 3 ปาพุทรา ขาณุวร ก.พ. 201/59 ม.แมโจ

ลักษบุรี ลักษบุรี

2 สุทธิพงษ  จันทรศรี 41 21 24/1 6 ไตรตรึงษ เมือง ก.พ. อํานาจ อมร 24/1 6 ไตรตรึงษ เมือง ก.พ. 633/58 ม.แมโจ

กําแพงเพชร กําแพงเพชร

3 คงบรรชา  แซมา 42 20 45 10 โกสัมพี โกสัมพี ก.พ. วาง หญา 59 8 โปงนํ้ารอน คลองลาน ก.พ. 134/60 ม.แมโจ

นคร

4 กิตติพงศ  นอกไธสง 42 20 49 9 ปางมะคา ขาณุวร ก.พ. อํานาจ อารีย 49 9 ปางมะคา ขาณุวร ก.พ. 256/59 ม.แมโจ

ลักษบุรี ลักษบุรี

5 นันทภพ  สมีวง 42 20 16/1 5 ชองลม ลานกระบือ ก.พ. มานพ เรียม 16/1 5 ชองลม ลานกระบือ ก.พ. 82/59 ม.แมโจ

6 ญาณกร  นิลาพันธ 42 20 111/1 5 โคงไผ ขาณุวร ก.พ. สมมาตร สุรรีัตน 111/1 5 โคงไผ ขาณุวร ก.พ. 125/59 ม.แมโจ

ลักษบุรี ลักษบุรี

7 พรชัย  สุขแสงสวาง 42 20 195 5 วังหามแห ขาณุวร ก.พ. สมเดช สมจิตร 195 5 วังหามแห ขาณุวร ก.พ. 430/60 ม.แมโจ

ลักษบุรี ลักษบุรี

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.กําแพงเพชร

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

8 จักรกฤษณ  ทองรักษ 42 20 65/4 4 ถ้ํากระตาย พราน ก.พ. ชูศักดิ์ สมบุญ 65/4 4 ถ้ํากระตาย พราน ก.พ. 9/59 ม.แมโจ

ทอง กระตาย ทอง กระตาย

9 ธนกร  ศักดิ์บูรณาเพชร 42 20 38/2 6 ยางสูง ขาณุวร ก.พ. ไพโรจน จันทรจริา 38/2 6 ยางสูง ขาณุวร ก.พ. 579/62 ม.แมโจ

ลักษบุรี ลักษบุรี

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.กําแพงเพชร

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 วราเทพ  สุทธิกูล 42 20 6 8 นาบอคํา เมือง ก.พ. สิทธิพร ผนิ 6 8 นาบอคํา เมือง ก.พ. 864/60 ม.แมโจ

กําแพงเพชร

2 สัญหนัส  เชียงทอง 42 20 115 4 มหาชัย ไทรงาม ก.พ. สมชาย วันดี 115 4 มหาชัย ไทรงาม ก.พ. 188/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.กําแพงเพชร

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ

กําแพงเพชร



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ทรงกลด  ปนแจม 42 20 184 11 ปงแสน เมือง ล.ป. พงศกร สนธยา 184 11 ปงแสน เมือง ล.ป. 534/59 ม.แมโจ

ทอง ลําปาง ทอง ลําปาง

2 ศตวรรษ  ช่ืนเมอืง 41 21 126 5 บานบอม แมทะ ล.ป. อํานวย กรองทอง 126 5 บานบอม แมทะ ล.ป. 177/58 ม.แมโจ

3 ภูม ิ ถึงคุณ 42 20 398 17 บอแหว เมือง ล.ป. เพียร สิรปิระภา 33/1 - ในเวียง เมือง พ.ร. 78/59 ม.แมโจ

ลําปาง แพร

4 ราชัน  วิทยานที 42 20 470 4 วังเหนอื วังเหนอื ล.ป. วันชัย เอมอร 470 4 วังเหนือ วังเหนือ ล.ป. 161/59 ม.แมโจ

5 ฐิติวัฒน  สุขสวัสดิ์ 42 20 138/2 1 ไหลหิน เกาะคา ล.ป. อธิวัฒน ฐิติรัตน 138/2 1 ไหลหิน เกาะคา ล.ป. 23/59 ม.แมโจ

6 นันทพงศ  เชื้อตาย 42 20 143 2 หัวเมือง เมือง ล.ป. เฉลมิ ดี 143 2 หัวเมือง เมือง ล.ป. 92/59 ม.แมโจ

ปาน ปาน

7 อริยะ  มณพีรม 42 20 80/1 4 เกาะคา เกาะคา ล.ป. วีรชน จารุวรรณ 45 1 แมทา แมออน ช.ม. 16/59 ม.แมโจ

8 รันตพงษ  พินธิสืบ 42 20 88 1 ศาลา เกาะคา ล.ป. อนุพงศ รุงนภา 88 1 ศาลา เกาะคา ล.ป. 266/59 ม.แมโจ

9 ชนาธิป  ณัฏฐากร 42 20 198 9 รองเคาะ วังเหนอื ล.ป. กานต อรทัย 198 9 รองเคาะ วังเหนือ ล.ป. 15/59 ม.แมโจ

10 ณัฐพงษ  ใจแปง 42 20 44/3 5 เมืองยาว หางฉัตร ล.ป. ธวัชชัย ปองจิต 44/3 5 เมืองยาว หางฉัตร ล.ป. 47/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.ลําปาง

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

11 ภูบดินทร  เสนาะ 42 20 183 9 วิเชตนคร แจหม ล.ป. สิทธริาช นริสา 183 9 วิเชตนคร แจหม ล.ป. 161/59 ม.แมโจ

12 อภชิติ  ใจสี 42 20 105 5 นาครัว แมทะ ล.ป. สมเดช พวงผกา 105 5 นาครัว แมทะ ล.ป. 1154/62 ม.แมโจ

13 ภัทวรรธน  ทามัน 42 20 203 3 วังทรายคํา วังเหนอื ล.ป. ประโยชน เพ็ญศรี 63 4 หนองหาร สันทราย ช.ม. 202/59 ม.แมโจ

14 ฉิมนรณ  ซองเงิน 42 20 28 1 หัวเมือง เมืองปาน ล.ป. ประเสริฐ แสงดาว 28 1 หัวเมือง เมืองปาน ล.ป. 111/59 ม.แมโจ

15 วุฒิพงษ  นันตี 42 20 206 9 ใหมพัฒนา เกาะคา ล.ป. สุทัศน รัตนาภรณ 206 9 ใหมพัฒนา เกาะคา ล.ป. 323/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.ลําปาง

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 พงษธนากร  เชงิเร็ว 42 20 178 8 รองเคาะ วังเหนอื ล.ป. สมงาน ชวน 178 8 รองเคาะ วังเหนือ ล.ป. 185/59 ม.แมโจ

2 กฤษฎา  ตาสาย 42 20 5 3 หัวเมือง เมืองปาน ล.ป. ประศักดิ์ แสงจันทร 5 3 หัวเมือง เมืองปาน ล.ป. 119/59 ม.แมโจ

3 ธนโชต ิ วันเปย 42 20 7 2 เสรมิขวา เสรมิงาม ล.ป. จักรภัทร ลําพัน 7 2 เสริมขวา เสริมงาม ล.ป. 64/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.ลําปาง

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ธีรศักดิ์  อุนอนิตะ 42 20 78/1 8 นครเจดีย ปาซาง ล.พ. เสกสรร วันเพ็ญ 78/1 8 นครเจดีย ปาซาง ล.พ. 180/59 ม.แมโจ

2 อชริวิทย  วรรณโณภาส 42 20 125 5 แมแรง ปาซาง ล.พ. ด.ต. รัชฎาพร 125 5 แมแรง ปาซาง ล.พ. 18/59 ม.แมโจ

ศุภวัฒน

3 ธีรภัทร  ฟุมเฟอย 42 20 21 2 ปาไผ ลี้ ล.พ. สมพราน ปราณี 21 2 ปาไผ ลี้ ล.พ. 265/62 ม.แมโจ

4 ธัชนน  นันตาเวียง 42 20 99 9 บานปวง ทุงหัวชาง ล.พ. ธานี จันทรจริา 99 9 บานปวง ทุงหัวชาง ล.พ. 303/59 ม.แมโจ

5 ธนเศรษฐ  ศรีวิชัย 42 20 154 - ในเมอืง เมือง ล.พ. ชติพงศ นิตยา 154 - ในเมือง เมือง ล.พ. 549/60 ม.แมโจ

ลําพูน ลําพูน

6 กฤษณะ  สิทธิ์เรอืง 42 20 28 8 ศรีเตีย้ บานโฮง ล.พ. ณรงค วิลาวรรณ 28 8 ศรีเตีย้ บานโฮง ล.พ. 178/60 ม.แมโจ

7 นนทกร  จันทรเพท 42 20 3/1 3 ประตูปา เมือง ล.พ. ธรีะศักดิ์ เยาวเรศ 3/1 3 ประตูปา เมือง ล.พ. 468/60 ม.แมโจ

ลําพูน ลําพูน

8 บุญรภัทร  บุญแกว 42 20 39/3 1 ปาไผ ลี้ ล.พ. สุรเดช นัดดาภา 39/3 1 ปาไผ ลี้ ล.พ. 282/60 ม.แมโจ

9 ธนรัตน  แสงพิงค 42 20 115 1 บานแปน เมือง ล.พ. พิทักษ สังวาลย 115 1 บานแปน เมือง ล.พ. 288/59 ม.แมโจ

ลําพูน ลําพูน

10 ภานุวัฒน  ฝนพรม 42 20 92 14 เหมืองจี้ เมือง ล.พ. ดํารง ปนแกว 92 14 เหมืองจี้ เมือง ล.พ. 517/60 ม.แมโจ

ลําพูน ลําพูน

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.ลําพูน

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

11 วราพงค  ณ ลําพูน 42 20 88/1 2 น้ําดบิ ปาซาง ล.พ. สุรศักดิ์ วรรณา 88/1 2 น้ําดิบ ปาซาง ล.พ. 106/59 ม.แมโจ

12 ชานน  ปอมฝน 41 21 34/1 2 นาทราย ลี้ ล.พ. อุทิศ อารี 34/1 2 นาทราย ลี้ ล.พ. 308/59 ม.แมโจ

13 วศิน  เทพสิงหแกว 42 20 97 10 นาทราย ลี้ ล.พ. ธนโชติ มาลี 63 4 หนองหาร สันทราย ช.ม. 250/59 ม.แมโจ

14 ดนุชติ  ธรรมชัยเมือง 42 20 153/ 6 บานโฮง บานโฮง ล.พ. ชัยณรงค พนารัตน 153/ 6 บานโฮง บานโฮง ล.พ. 12/59 ม.แมโจ

1 1

15 ภาณุพงศ  ใจปนตา 42 20 57 5 ดงดํา ลี้ ล.พ. ภมร สังวาล 57 5 ดงดํา ลี้ ล.พ. 175/59 ม.แมโจ

16 ปริญญา  ปนยูร 42 20 218 7 ทาตุม ปาซาง ล.พ. ประสิทธิ์ จันจิรา 218 7 ทาตุม ปาซาง ล.พ. 125/59 ม.แมโจ

17 ชลาวุธ  ฟองวรรณา 42 20 109 1 ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง ล.พ. ชาตรี ศรินิันท 109 1 ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง ล.พ. 83/59 ม.แมโจ

18 พงศภัค  พวงมาลัย 42 20 48 5 หนอง เมือง ล.พ. วัลชัย ประภา 48 5 หนอง เมือง ล.พ. 292/59 ม.แมโจ

ชางคืน ลําพูน ชานคืน ลําพูน

19 นพณัฐ  ชัยเทพ 42 20 23 2 รมิปง เมือง ล.พ. นคร สังวาลย 23 2 ริมปง เมือง ล.พ. 294/59 ม.แมโจ

ลําพูน ลําพูน

20 สุรโชค  ตุยตามพันธุ 42 20 24/5 4 หนองลอง เวียง ล.พ. คิด เบญจมาส 24/5 4 หนองลอง เวียง ล.พ. 55/59 ม.แมโจ

หนองลอง หนองลอง

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.ลําพูน

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

21 ปรเมศวร  ประดิษฐชัย 42 20 120/ 4 ตนธง เมือง ล.พ. เสวียง ธนพร 120/ 4 ตนธง เมือง ล.พ. 305/59 ม.แมโจ

173 ลําพูน 173 ลําพูน

22 ศักดา  มูลโลก 42 20 100/ 4 ศรบีัวบาน เมือง ล.พ. สมศักดิ์ ลัดดา 100/ 4 ศรบีัวบาน เมือง ล.พ. 192/59 ม.แมโจ

1 ลําพูน 1 ลําพูน

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.ลําพูน

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ธีรวัฒน  แกวมงคล 42 20 91 11 แมสาย แมสาย ช.ร. ศรายุทธ นิ่มนวล 91 11 แมสาย แมสาย ช.ร. 337/61 ม.แมโจ

2 ภาณุวัฒน  กองใจ 42 20 192 3 ปางิ้ว เวียง ช.ร. สิรวิัฒน ภัสสมล 133 11 ปางิ้ว เวียง ช.ร. 80/59 ม.แมโจ

ปาเปา ปาเปา

3 อนุวัฒน  บํารุงราษฎร 42 20 132 1 โปงแพร แมลาว ช.ร. นิกรณ กัณหา 132 1 โปงแพร แมลาว ช.ร. 80/59 ม.แมโจ

4 ยุทธการ  ชุมมงคล 42 20 21/3 7 จันจวา แมจัน ช.ร. นิมิต สุนันท 21/3 7 จันจวา แมจัน ช.ร. 193/59 ม.แมโจ

5 บัณฑิต  สมจติร 42 20 51 3 จอม แมลาว ช.ร. จรัญ อําพร 51 3 จอม แมลาว ช.ร. 3/59 ม.แมโจ

6 ชยานันท  สุยะใจ 42 20 375 7 หวยสัก เมือง ช.ร. เดชา บุญสติา 375 7 หวยสัก เมือง ช.ร. 889/60 ม.แมโจ

เชียงราย เชียงราย

7 ธีรพล  มาเยอะ 41 21 556 17 เทอดไทย แมฟาหลวง ช.ร. อาจู อาเพาะ 556 17 เทอดไทย แมฟา ช.ร. 155/61 ม.แมโจ

หลวง

8 วรุตม  ไชยวรรณ 42 20 72 3 ดอยฮาง เมือง ช.ร. ทรงเดช ผองใส 72 3 ดอยฮาง เมือง ช.ร. 428/59 ม.แมโจ

เชียงราย เชียงราย

9 นรินทร  พิสัยเลิศ 42 20 97 3 วาวี แมสรวย ช.ร. หลอโต หมี่ยู 97 3 วาวี แมสรวย ช.ร. 346/62 ม.แมโจ

10 นนทวัฒน  ชุมศิริ 42 20 420 4 รมิกก เมือง ช.ร. สงวน อาเหมย 420 4 ริมกก เมือง ช.ร. 552/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงราย

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ

        หมอกแกว          หมอกแกว



เชียงราย เชียงราย

ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

11 อนุพงศ  ปราณี 42 20 88 2 รอบเวียง เมือง ช.ร. สมคิด นงคเยาว 88 2 รอบเวียง เมือง ช.ร. 111/59 ม.แมโจ

(ในเขต) เชียงราย (ในเขต) เชียงราย

12 ธิติ  บุรีแกว 42 20 105 14 หวยสัก เมือง ช.ร. พินิตย สุชาดา 105 14 หวยสัก เมือง ช.ร. 518/59 ม.แมโจ

เชียงราย เชียงราย

13 สุจริต  ทองคํา 42 20 120 12 แมเปา พญา ช.ร. อนันท วริษา 120 12 แมเปา พญา ช.ร. 116/59 ม.แมโจ

เม็งราย นิมิต เม็งราย

14 สุทธินันท  หลอวไิลกุล 42 20 46/1 2 แมเจดีย เวียง ช.ร. โสภณ พิสมัย 46/1 2 แมเจดีย เวียง ช.ร. 323/60 ม.แมโจ

ใหม ปาเปา ใหม ปาเปา

15 ณัฐวุฒิ  ไชยวุฒิ 42 20 137 9 จอม แมลาว ช.ร. วีรวัฒน วรรณดา 137 9 จอม แมลาว ช.ร. 111/59 ม.แมโจ

16 สมรักษ  หม่ือแล 42 20 257/5 3 รมิกก เมือง ช.ร. อางู หมีซื่อ 257/5 3 ริมกก เมือง ช.ร. 1017/61 ม.แมโจ

เชียงราย เชียงราย

17 ภาณุ  บุตรดี 42 20 246 2 ศรี เชียงของ ช.ร. ทองพันธ ปน 246 2 ศรี เชียงของ ช.ร. 89/59 ม.แมโจ

ดอนชัย ดอนชัย

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงราย

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ

        หมอกแกว          หมอกแกว



18 สุธิมนต  ปยะชาน 42 20 185 12 ยางฮอม ขุนตาล ช.ร. ศริิ บัวสรอย 185 12 ยางฮอม ขุนตาล ช.ร. 118/59 ม.แมโจ

19 ปฎิภาณ  รักษาศีล 42 20 34 11 ปาหุง พาน ช.ร. วัลลภ ยุวเรศ 34 11 ปาหุง พาน ช.ร. 159/59 ม.แมโจ

ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

20 ไกรวิชย  คําวัง 42 20 30 1 ทาสุด เมือง ช.ร. สวาง ซอน 30 1 ทาสุด เมือง ช.ร. 898/60 ม.แมโจ

เชียงราย เชียงราย

21 ธนาพร  กอนสวรรค 41 21 121 3 แมเจดีย เวียง ช.ร. ทวิด อังคณา 121 3 แมเจดีย เวียง ช.ร. 213/58 ม.แมโจ

ใหม ปาเปา ใหม ปาเปา

22 ทรงศักดิ์  อะโนมา 42 20 17/2 2 รมิโขง เชียงของ ช.ร. กังวาน แสงคํา 17/2 2 ริมโขง เชียงของ ช.ร. 12/59 ม.แมโจ

23 อนุกุล  จันตะคาด 42 20 12/3 6 เวียง เชียงของ ช.ร. ขวัญชัย โชติรส 12/3 6 เวียง เชียงของ ช.ร. 21/59 ม.แมโจ

24 วรัชญ  บุญเรือง 41 21 164 20 ตา ขุนตาล ช.ร. บุญเลิศ ออย 164 20 ตา ขุนตาล ช.ร. 52/58 ม.แมโจ

25 ยุทธภูมิ  ไชยชมภู 42 20 298 9 ปาออ เมือง ช.ร. ยุทธนา รพีพร 298 9 ปาออ เมือง ช.ร. 429/59 ม.แมโจ

ดอนชัย เชียงราย ดอนชัย เชียงราย

26 ธีรไนย  ปุยคํา 41 21 71 14 ปาออ เมือง ช.ร. ไสว กอบแกว 71 14 ปาออ เมือง ช.ร. 322/58 ม.แมโจ

ดอนชัย เชียงราย ดอนชัย เชียงราย

27 ฤชุกรณ  ทิพยพะละ 42 20 3 21 ปาออ เมือง ช.ร. จตุรงค ประกายพรกึ 3 21 ปาออ เมือง ช.ร. 620/59 ม.แมโจ

ดอนชัย เชียงราย ดอนชัย เชียงราย

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงราย

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



28 เอนก  สุวรรณทา 42 20 157/1 1 สถาน เชียงของ ช.ร. สิน สังวาล 157/1 1 สถาน เชียงของ ช.ร. 79/59 ม.แมโจ

29 กิษิดิศ  ศรฟีา 42 20 124/1 12 รอบเวียง เมือง ช.ร. สราวุธ นวนิดา 124/1 12 รอบเวียง เมือง ช.ร. 340/59 ม.แมโจ

(ในเขต) เชียงราย (ในเขต) เชียงราย

ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

30 สุทธิภัทร  พรมปงกา 42 20 139 11 เวียง เวียง ช.ร. สงัด สมพร 139 11 เวียง เวียง ช.ร. 207/59 ม.แมโจ

กาหลง ปาเปา กาหลง ปาเปา

31 เจษฎา  วันดี 41 21 53 7 สันมะคา ปาแดด ช.ร. พงษทิวา รัชนีวรรณ 53 7 สันมะคา ปาแดด ช.ร. 135/58 ม.แมโจ

32 บุญฤทธิ์  สวางพัฒนกุล 42 20 241 2 แมไร แมจัน ช.ร. ณรงคฤทธิ์ รัตมณี 264 2 แมฟา แมฟา ช.ร. 211/59 ม.แมโจ

หลวง หลวง

33 สุรยุทธ  หงษคํา 42 20 38/2 6 เวียง เชียงของ ช.ร. เอกชัย ณชินันทน 38/2 6 เวียง เชียงของ ช.ร. 28/59 ม.แมโจ

34 ธีรภัทร  กันธิกา 42 20 132 5 แมสาย แมสาย ช.ร. เจตร จันทรา 132 5 แมสาย แมสาย ช.ร. 216/59 ม.แมโจ

35 สุรชัย  ลือชา 42 20 164 3 ปอ เวียงแกน ช.ร. ประสิทธิ์ จิราพร 164 3 ปอ เวียงแกน ช.ร. 149/59 ม.แมโจ

36 นรานันทน  จันทรเลน 42 20 8 4 บานดู เมือง ช.ร. กําพล ดารารัตน 8 4 บานดู เมือง ช.ร. 503/59 ม.แมโจ

เชียงราย เชียงราย

37 ณัฐภาส  ผลากอง 42 20 78 12 เม็งราย พญา ช.ร. สันติภาพ สุจิตตรา 78 12 เม็งราย พญา ช.ร. 1182/62 ม.แมโจ

เม็งราย เม็งราย

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงราย

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



38 ธนกร  รวิพงศภา 42 20 387 1 บานดู เมือง ช.ร. รภิณ รุงฤดี 698 1 บานดู เมือง ช.ร. 856/60 ม.แมโจ

เชียงราย เชียงราย

39 ธิเบศ  อุดทอง 42 20 80/1 2 ศรี แมสาย ช.ร. ตา สายสุนยี 80/1 2 ศรี แมสาย ช.ร. 179/59 ม.แมโจ

เมืองชุม เมืองชุม

ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

40 อนุวัต  รากะรินทร 42 20 55 7 จันจวา แมจัน ช.ร. ไพจิตต สายทอง 55 7 จันจวา แมจัน ช.ร. 146/59 ม.แมโจ

41 ชาญนนท  วงคชัย 42 20 28/4 7 ศรี เชียงของ ช.ร. สมชาย กัลยาณี 28/4 7 ศรี เชียงของ ช.ร. 30/59 ม.แมโจ

ดอนชัย ดอนชัย

42 พงศภัค  ธรรมศร 42 20 25 6 ปาแงะ ปาแดด ช.ร. สงศักดิ์ จันทรเพ็ญ 25 6 ปาแงะ ปาแดด ช.ร. 16/59 ม.แมโจ

43 นัทธพงศ  แดงฟู 42 20 15/ 24 รอบเวียง เมือง ช.ร. ดํารง ศุภวรรณ 15/ 24 รอบเวียง เมือง ช.ร. 950/60 ม.แมโจ

107 (ในเขต) เชียงราย 107 (ในเขต) เชียงราย

44 ภูวนัย  ใจรักบานนา 42 20 8/1 10 หวยซอ เชียงของ ช.ร. ถนอม อําพร 8/1 10 หวยซอ เชียงของ ช.ร. 228/59 ม.แมโจ

45 พงพัฒน  โคนทรงแสน 42 20 189 5 จันจวา แมจัน ช.ร. อนันต แสงเดือน 189 5 จันจวา แมจัน ช.ร. 18/59 ม.แมโจ

ใต ใต

46 ตะวัน  จันทรแกว 42 20 4 1 ทากอ แมสรวย ช.ร. สมหมาย มาลัย 4 1 ทากอ แมสรวย ช.ร. 349/62 ม.แมโจ

47 ภูวดล  ดีหริ่ง 42 20 59 2 ดอนศิลา เวียงชัย ช.ร. พิสดาร จันทรฉาย 59 2 ดอนศิลา เวียงชัย ช.ร. 205/61 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงราย

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



48 ชานนท  แซมั่ว 42 20 73 7 สันสลี เวียง ช.ร. เตอ มยุรา 73 7 สันสลี เวียง ช.ร. 372/61 ม.แมโจ

ปาเปา ปาเปา

49 ฉันทวัต  ต๋ันนิ้ว 42 20 113 16 ปาซาง เวียง ช.ร. สุภาพ จิราภา 113 16 ปาซาง เวียง ช.ร. 75/59 ม.แมโจ

เชียงรุง เชียงรุง

ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

50 ปาฏหีารยิ  แสงสวางพิพัฒน 42 20 65/1 2 ทาสาย เมือง ช.ร. ร.ต.ต. โฌษติา 65/1 2 ทาสาย เมือง ช.ร. 748/59 ม.แมโจ

เชียงราย ปฏิวัติ เชียงราย

51 ธัญเทพ  จันทรแสง 42 20 35 6 ศรี เชียงของ ช.ร. ชูชาติ จันทรติ๊บ 35 6 ศรี เชียงของ ช.ร. 271/60 ม.แมโจ

ดอนชัย ดอนชัย

52 ธรีทรัพย  พนาพทิักษทอง 42 20 212 3 เวียง แมสาย ช.ร. กําพล วัชรี 486 3 เวียง แมสาย ช.ร. 161/59 ม.แมโจ

พางคํา พางคํา

53 อุกกฤษฎ  คําดวง 42 20 121/1 11 หวยไคร แมสาย ช.ร. ณรงคฤทธิ์ ถิราภรณ 121/1 11 หวยไคร แมสาย ช.ร. 405/62 ม.แมโจ

54 ชุตพิงษ  สุภาวรรณ 42 20 212 11 เกาะชาง แมสาย ช.ร. ไพโรจน ศริวิรรณ 212 11 เกาะชาง แมสาย ช.ร. 160/59 ม.แมโจ

55 ธนพจน  แสงอาทิตย 42 20 278 10 สันทราย เมือง ช.ร. เดน นันธินี 278 10 สันทราย เมือง ช.ร. 44/59 ม.แมโจ

เชียงราย เชียงราย

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงราย

หมายเหตุชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงราย

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 อดศิักดิ์  จันทมา 42 20 73 8 แมกา สันปาตอง ช.ม. สุทัศน ทัศนีย 73 8 แมกา สันปาตอง ช.ม. 1043/62 ม.แมโจ

2 ชาญณรงค  การินตา 42 20 81/2 6 หารแกว หางดง ช.ม. ชิน ละอองดาว 81/2 6 หารแกว หางดง ช.ม. 15/59 ม.แมโจ

3 นิธิ  นุรารักษ 42 20 350 3 เวียง ฝาง ช.ม. ปติ ประภัสสร 563/5 2 เวียง ฝาง ช.ม. 188/59 ม.แมโจ

4 สุกฤต  สิทธคิรอง 42 20 25 4 บานโปง พราว ช.ม. สมศักดิ์ ยุพนิ 25 4 บานโปง พราว ช.ม. 37/59 ม.แมโจ

5 ณัฐพนธ  นิยะรัตน 42 20 50 8 แมสาบ สะเมิง ช.ม. ประเวช จันทรสี 50 8 แมสาบ สะเมิง ช.ม. 50/59 ม.แมโจ

6 ธรีศักดิ์  แกวมา 42 20 129/1 6 หนองจอม สันทราย ช.ม. เข็มชัย มาลี 129/1 6 หนองจอม สันทราย ช.ม. 40/59 ม.แมโจ

7 ธวัชชัย  ประกอบของ 41 21 79/2 4 เชิงดอย ดอย ช.ม. อนันต ธัญญา 79/2 4 เชิงดอย ดอย ช.ม. 262/59 ม.แมโจ

สะเก็ด ลักษณ สะเก็ด

8 กานต  ลายคํา 41 21 342 14 มอนปน ฝาง ช.ม. ฮิน้ แสง 342 14 มอนปน ฝาง ช.ม. 240/58 ม.แมโจ

9 ธัชพล  แกวกองมา 42 20 38 10 สบเตี๊ยะ จอมทอง ช.ม. สิงหคํา กัลยรัตน 38 10 สบเตี๊ยะ จอมทอง ช.ม. 233/59 ม.แมโจ

10 ธนิศร  เชียงคํา 41 21 99/1 9 น้ํา สันปาตอง ช.ม. สมเกียรติ บุณณดา 99/1 9 น้ํา สันปาตอง ช.ม. 282/59 ม.แมโจ

บอหลวง บอหลวง

11 อุกฤษฎ  สิญจวัตร 41 21 143 - ทาศาลา เมือง ช.ม. อรรจกร อุบลวรรณ 143 - ทาศาลา เมือง ช.ม. 340/58 ม.แมโจ

เชียงใหม เชียงใหม

12 เศรษฐกิจ  ชมพล 41 21 27 5 แจม กัลยา ช.ม. พนม ชฎารัตน 27 5 แจม กัลยา ช.ม. 19/58 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงใหม

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



หลวง ณวิัฒนา หลวง ณวิัฒนา

ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

13 ศุภณัฐ  ไชยเทพ 42 20 30/1 6 สําราญ ดอย ช.ม. จรูญ อัมพร 30/1 6 สําราญ ดอย ช.ม. 183/59 ม.แมโจ

ราษฎร สะเก็ด ราษฎร สะเก็ด

14 อัฒวุทธ  งามวัฒนากุล 42 20 60 5 ทุงรวง แมวาง ช.ม. อุทัยวุทธ จิราพร 60 5 ทุงรวง แมวาง ช.ม. 71/59 ม.แมโจ

ทอง ทอง

15 ศริชัช  ทาสา 42 20 115/ 4 ทาวัง สารภี ช.ม. บุญยงค รจนา 115/ 4 ทาวัง สารภี ช.ม. 197/59 ม.แมโจ

76 ตาล 76 ตาล

16 ศราวุธ  อนันคํา 42 20 193 9 แมปูคา สันกําแพง ช.ม. แสวง กุหลาบ 193 9 แมปูคา สันกําแพง ช.ม. 160/59 ม.แมโจ

17 พิชุตย  ชัยวรรณ 42 20 12/3 4 แมเหียะ เมือง ช.ม. สันติ มลเทียน 12/3 4 แมเหียะ เมือง ช.ม. 8/59 ม.แมโจ

เชียงใหม เชียงใหม

18 ลัทธพล  ปนธง 42 20 83 10 แมขา ฝาง ช.ม. สมบูรณ รัตติกาล 83 10 แมขา ฝาง ช.ม. 110/59 ม.แมโจ

19 ศุภโชค  จองทุน 42 20 414/1 2 สันโปง แมริม ช.ม. กอหลี่ บัวคํา 414/1 2 สันโปง แมริม ช.ม. 358/61 ม.แมโจ

20 สิทธศิักดิ์  เรือนทอง 42 20 232 5 ดอนแกว แมริม ช.ม. ชูศักดิ์ โชติวรรณ 232 5 ดอนแกว แมริม ช.ม. 150/59 ม.แมโจ

21 สหภาพ  กันมะโณ 39 23 121 2 บานแม สันปาตอง ช.ม. อนนท นงลักษณ 146 2 บานแม สันปาตอง ช.ม. 245/56 ม.แมโจ

22 สมชาย  มอกทุง 42 20 409 11 มอนปน ฝาง ช.ม. ไอออง เจิง 409 11 มอนปน ฝาง ช.ม. 442/61 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงใหม

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



23 ศตวรรษ  แกวอาย 42 20 16 7 ยุหวา สันปาตอง ช.ม. มนูญ สรอยฟา 177/3 8 สันกลาง สันปาตอง ช.ม. 190/59 ม.แมโจ

ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

24 ปฏิพล  จะตุ 42 20 9/2 5 สะเมิง สะเมิง ช.ม. ดําเนิน ณัฐสุดา 9/2 5 สะเมิง สะเมิง ช.ม. 72/59 ม.แมโจ

เหนือ เหนือ

25 นฤชติ  เนตรยอง 42 20 150/ 3 ดอนแกว แมริม ช.ม. อภินันท อภิวรรณ 150/ 3 ดอนแกว แมริม ช.ม. 173/59 ม.แมโจ

42 42

26 ภาณุพงศ  ญาณวุฒิ 42 20 215 3 เวียง พราว ช.ม. บัญชา เสาวนีย 215 3 เวียง พราว ช.ม. 200/60 ม.แมโจ

27 ธติิวุฒิ  ศรีวมิาลา 42 20 80/2 5 ชอแล แมแตง ช.ม. ยุทธนา นงลักษณ 80/2 5 ชอแล แมแตง ช.ม. 216/60 ม.แมโจ

28 วิธวินท  พรอาย 41 21 239/2 3 บานกลาง สันปาตอง ช.ม. วัชระ ปทมา 239/2 3 บานกลาง สันปาตอง ช.ม. 176/58 ม.แมโจ

29 จักรภัทร  อินทรัตน 41 21 116 9 กองแขก แมแจม ช.ม. สีมา สุกแกว 116 9 กองแขก แมแจม ช.ม. 389/61 ม.แมโจ

30 ศุภชัย  หนอสันสี 40 22 11/1 1 แมเหียะ เมือง ช.ม. อํานาจ เรณุกา 11/1 1 แมเหียะ เมือง ช.ม. 559/57 ม.แมโจ

เชียงใหม เชียงใหม

31 ภัทพงศ  เพ็ชรชําลิ 42 20 50 6 หนองจอม สันทราย ช.ม. บรรจง จันทิมา 246/ 6 หนองจอม สันทราย ช.ม. 300/59 ม.แมโจ

205

32 บารมี  โพธิ 42 20 159 5 ยางเนิ้ง สารภี ช.ม. นิรันดร ณัชชา 159 5 ยางเนิ้ง สารภี ช.ม. 143/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงใหม

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



33 ธนาคม  โพธิ 40 22 39/1 2 ดอยแกว จอมทอง ช.ม. ภาณุพันธ สายสุนีย 39/1 2 ดอยแกว จอมทอง ช.ม. 229/57 ม.แมโจ

34 กันต  เลาทาง 42 20 286 7 ปงโคง เชียงดาว ช.ม. จาง กวง 167 12 แมนะ เชียงดาว ช.ม. 252/60 ม.แมโจ

ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

35 ไกรภพ  ถนอมรุงเรือง 42 20 14/7 6 โปงแยง แมริม ช.ม. ชัยพิ กมลวรรณ 145/2 2 สันโปง แมริม ช.ม. 203/59 ม.แมโจ

36 มาสะยูกิ  ยามาโมโต 42 20 18 3 แมสาบ สะเมิง ช.ม. โตชิยูกิ บุญนํา 18 3 แมสาบ สะเมิง ช.ม. 280/62 ม.แมโจ

37 ไตรทิพย  ไพหมื่น 42 20 107 3 เวียง พราว ช.ม. มานัส นพรัตน 107 3 เวียง พราว ช.ม. 50/59 ม.แมโจ

38 ธเนศพล  คําซาว 42 20 160 6 หนองตอง หางดง ช.ม. กฤษฎา เกษสุดา 125/1 8 ริมปง เมือง ล.พ. 207/59 ม.แมโจ

ลําพูน

39 เกรียงไกร  อินตะริด 40 22 153/1 13 ปาแดด เมือง ช.ม. ประธาน มยุรี 71/2 2 ยางเนิ้ง สารภี ช.ม. 192/57 ม.แมโจ

เชียงใหม

40 อนุชา  นันติ 40 22 65/3 2 บานเปา แมแตง ช.ม. สุกคํา มยุรี 65/3 2 บานเปา แมแตง ช.ม. 248/57 ม.แมโจ

41 กฤตนัย  สมโน 41 20 30/2 9 สันปูเลย ดอย ช.ม. กลา เพลินจิต 30/2 9 สันปูเลย ดอย ช.ม. 689/61 ม.แมโจ

สะเก็ด สะเก็ด

42 จักรกฤษณ  อินตะ 39 23 114 1 แมแฝก สันทราย ช.ม. เดช สมัย 114 1 แมแฝก สันทราย ช.ม. 267/56 ม.แมโจ

43 พุฒพิงษ  โปธาจุม 42 20 23/4 2 ทาเหนือ แมออน ช.ม. ประทีป กิ่งกานต 23/4 2 ทาเหนือ แมออน ช.ม. 53/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงใหม

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



44 สมภพ  บุญมาสุ 42 20 18 6 สบเตี๊ยะ จอมทอง ช.ม. เชิด กานดา 18 6 สบเตี๊ยะ จอมทอง ช.ม. 146/59 ม.แมโจ

45 ประทีป  กรรณิกา 41 21 49 2 ทาผา แมแจม ช.ม. สมชาย สุพัตรา 49 2 ทาผา แมแจม ช.ม. 163/58 ม.แมโจ

46 ณัฐสาร  นําบุญจิตร 42 20 151 5 ขี้เหล็ก แมริม ช.ม. อนันต นารี 73 4 แมแฝก สันทราย ช.ม. 11/59 ม.แมโจ

ใหม

ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

47 วัทธกิร  ศุภวงศกุล 42 20 79/39 8 สันปูเลย ดอย ช.ม. อัษฎกร กัมพูฉัตร 79/39 8 สันปูเลย ดอย ช.ม. 126/59 ม.แมโจ

สะเก็ด สะเก็ด

48 นคร  พึ่งสุวรรณ 42 20 121 2 สันทราย สันทราย ช.ม. ณะรินทร กาญจนา 121 2 สันทราย สันทราย ช.ม. 206/59 ม.แมโจ

หลวง หลวง

49 พงศธร  สัมนวล 42 20 22 7 หนอง สันทราย ช.ม. สุพัฒน ดวงพร 20/1 2 ปาไผ สันทราย ช.ม. 329/59 ม.แมโจ

แหยง

50 ราชรักษ  บุญทา 40 22 102 1 ชอแล แมแตง ช.ม. บุญเนียม เพ็ญ 102 1 ชอแล แมแตง ช.ม. 465/62 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงใหม

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 พงศกร  ชัยวรรณ 42 20 52 6 บานแม สันปาตอง ช.ม. สมศักดิ์ แดง 52 6 บานแม สันปาตอง ช.ม. 229/60 ม.แมโจ

2 สันต ิ ศริภิัทรนุกุล 42 20 147 9 แมสูน ฝาง ช.ม. อารัน พรธิตา 147 9 แมสูน ฝาง ช.ม. 134/59 ม.แมโจ

3 ศุภกิตติ์  แสงสวาง 42 20 98 6 สารภี สารภี ช.ม. ณัฐพงษ จุไร 98 6 สารภี สารภี ช.ม. 19/59 ม.แมโจ

4 พงศเทพ  มณีผอง 42 20 1 6 แมสาว แมอาย ช.ม. สุกิจ พรทิพา 1 6 แมสาว แมอาย ช.ม. 320/61 ม.แมโจ

5 เทียนชัย  คําแสง 42 20 27 4 แมแรม แมริม ช.ม. จันทรแกว วิไลวรรณ 27 4 แมแรม แมริม ช.ม. 261/59 ม.แมโจ

6 อภิสทิธ์ิ  ไชยบุตร 42 20 115 2 สะเมิง สะเมิง ช.ม. เกตุ สงศรี 115 2 สะเมิง สะเมิง ช.ม. 85/59 ม.แมโจ

เหนือ เหนือ

7 กาญจนภัณฑ  อินทุภูติ 42 20 94 7 ปาปอง ดอย ช.ม. สุเทพ ปราณี 94 7 ปาปอง ดอย ช.ม. 207/59 ม.แมโจ

สะเก็ด สะเก็ด

8 ณัฐพงศ  คําแกว 42 20 15 2 สันกลาง สันปาตอง ช.ม. ทวี สุรีรัตน 15 2 สันกลาง สันปาตอง ช.ม. 160/59 ม.แมโจ

9 นิรันดร  มานะ 42 20 26 4 ปาไผ สันทราย ช.ม. ประเวศ นรินทร 26 4 ปาไผ สันทราย ช.ม. 259/59 ม.แมโจ

10 ภานุพันธ  ตาจันทรดี 42 20 174/4 1 แมฮอย ดอย ช.ม. วิโรจน ฑติยา 40/1 4 ตลาดใหญ ดอย ช.ม. 280/60 ม.แมโจ

เงิน สะเก็ด สะเก็ด

11 ธนดล  ใหมเฟย 42 20 95/5 3 ขึ้เหล็ก แมแตง ช.ม. ทนงศักดิ์ ฐิตชิญา 95/5 3 ขี้เหล็ก แมแตง ช.ม. 169/59 ม.แมโจ

12 ธีรพัฒน  วิญญรัตน 42 20 31/2 - ศรภีูมิ เมือง ช.ม. บันจงสุขณ จตุพร 31/2 - ศรภีูมิ เมือง ช.ม. 185/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงใหม

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



เชียงใหม เชียงใหม

ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

13 จิรภัทร  กองคํา 42 20 179 6 แมปง พราว ช.ม. สมหมาย บุญเต็ม 179 6 แมปง พราว ช.ม. 148/59 ม.แมโจ

14 นันทพงศ  พนากําเนินสกุล 42 20 119 8 บานหลวง จอมทอง ช.ม. ธรรมชาติ แพร 119 8 บานหลวง จอมทอง ช.ม. 21/59 ม.แมโจ

15 อนุชติ  เขตรักษ 42 20 145 8 แมอาย แมอาย ช.ม. โกศล บุญเรอืง 145 8 แมอาย แมอาย ช.ม. 185/59 ม.แมโจ

16 สนเทห  ยาวิลาศ 42 20 5 5 แมนาวาง แมอาย ช.ม. สนิท อําพรรณ 5 5 แมนาวาง แมอาย ช.ม. 34/59 ม.แมโจ

17 ชญานนท  ขัดทา 42 20 537 17 สบเตี๊ยะ จอมทอง ช.ม. นิรันดร นิตยา 537 17 สบเตี๊ยะ จอมทอง ช.ม. 253/60 ม.แมโจ

18 สุธิพงษ  ทารนิทร 42 20 106/2 3 โปงแยง แมริม ช.ม. สุพล อารี 106/2 3 โปงแยง แมริม ช.ม. 20/59 ม.แมโจ

19 ชนายุทธ  จันตา 42 20 1/2 2 บานเปา แมแตง ช.ม. โสภณ ทองสุข 1/2 2 บานเปา แมแตง ช.ม. 103/62 ม.แมโจ

20 พศิน  นลิารัตน 42 20 74/1 2 สําราญ ดอย ช.ม. สําราญ ดอย ช.ม. 86/59 ม.แมโจ

ราษฎร สะเก็ด ราษฎร สะเก็ด

21 ปรัชญา  ปราบหงษ 42 20 113 7 อินทขิล แมแตง ช.ม. สาโรจน ดารณี 113 7 อินทขิล แมแตง ช.ม. 86/59 ม.แมโจ

22 อภสิิทธิ์  มะลิกา 42 20 158/1 1 บานแหวน หางดง ช.ม. เมืองจันทร สุภาวิณี 158/1 1 บานแหวน หางดง ช.ม. 362/62 ม.แมโจ

23 ปรณัฐ  แสนแปง 42 20 14 4 แมสา แมริม ช.ม. ไพโรจน เตือนจิตต 14 4 แมสา แมริม ช.ม. 166/59 ม.แมโจ

24 นันทวัฒน  มันธิโน 42 20 168 4 สะเมิง สะเมิง ช.ม. สิงหแกว สุนันทา 168 4 สะเมิง สะเมิง ช.ม. 5/59 ม.แมโจ

เหนือ เหนือ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงใหม

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



25 นราธิป  ปนจันทร 42 20 32/1 2 โปงแยง แมริม ช.ม. ชูชาติ กาญจนา 71 5 หวยทราย แมริม ช.ม. 120/62 ม.แมโจ

26 ปราบ  แซวาง 42 20 107 1 แมศึก แมแจม ช.ม. ชูศักดิ์ กะยิง้ 107 1 แมศึก แมแจม ช.ม. 498/61 ม.แมโจ

ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

27 ณัฐพล  วงคมะโน 42 20 145 10 ดอยหลอ ดอยหลอ ช.ม. สิงหแกว บัวจันทร 145 10 ดอยหลอ ดอยหลอ ช.ม. 95/61 ม.แมโจ

28 อิทธิพล  ภูวนิช 42 20 14 - ปาตัน เมือง ช.ม. ทรงพล อัญชลี 14 - ปาตัน เมือง ช.ม. 32/62 ม.แมโจ

เชียงใหม เชียงใหม

29 กรวิชญ  อภัยโรจน 42 20 104/ 12 สันกําแพง สันกําแพง ช.ม. ชรินทร มณีรัตน 104/ 12 สันกําแพง สันกําแพง ช.ม. 39/59 ม.แมโจ

168 168

30 ทักษดนัย  ญานะฟู 42 20 13/1 8 ดอยหลอ ดอยหลอ ช.ม. ณรงค ยุวดี 13/1 8 ดอยหลอ ดอยหลอ ช.ม. 42/59 ม.แมโจ

31 พิรภพ  ศรีวิไล 41 21 200/ 5 ฟาฮาม เมือง ช.ม. เกรียง พิทยา 20 - ชางคลาน เมือง ช.ม. 285/58 ม.แมโจ

270 เชียงใหม เชียงใหม

32 วัฒนกร  ปญญาเฟอน 42 20 40/4 6 บานเปา แมแตง ช.ม. นภดล ลักษมี 9/2 2 ชอแล แมแตง ช.ม. 147/59 ม.แมโจ

33 สุรทิน  บุญเทียม 42 20 78 1 ทาผา แมแจม ช.ม. อินสอน ผองจิตร 78 1 ทาผา แมแจม ช.ม. 264/59 ม.แมโจ

34 วิชัย  นายหลา 41 21 100/พ 5 กึ้ดชาง แมแตง ช.ม. จี หนุม 100/พ 5 กึ้ดชาง แมแตง ช.ม. 938/62 ม.แมโจ

35 ภาณุพงศ  สุกใส 42 20 178 1 เชียงดาว เชียงดาว ช.ม. พงศกร เพียรทอง 178 1 เชียงดาว เชียงดาว ช.ม. 683/62 ม.แมโจ

36 ณัฐวุฒิ  อุปนันท 42 20 29 12 ดอยหลอ ดอยหลอ ช.ม. ราชันย ละอองดาว 29 12 ดอยหลอ ดอยหลอ ช.ม. 64/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงใหม

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



37 พีรดนย  ดาวดึงส 42 20 432/ 2 สันผีเสื้อ เมือง ช.ม. เพิ่มพูน แพรวพรรณ 432/ 2 สันผีเสือ้ เมือง ช.ม. 817/62 ม.แมโจ

98 เชียงใหม 98 เชียงใหม

38 เจมรัฐ  เตียงเกตุ 42 20 131 9 ชางเคิ่ง แมแจม ช.ม. ธวัชชัย สุมาลี 131 9 ชางเคิ่ง แมแจม ช.ม. 162/59 ม.แมโจ

ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

39 ธวัชชัย  ลอยงาม 42 20 44/2 1 หวยทราย แมริม ช.ม. วองไว ปรานอม 44/2 1 หวยทราย แมริม ช.ม. 265/59 ม.แมโจ

40 ธีรนัย  ดวงชมภู 42 20 48 3 รมิใต แมริม ช.ม. จรูญ พรรณี 48 3 รมิใต แมริม ช.ม. 355/61 ม.แมโจ

41 ชนนท  มูลศิริ 42 20 353 8 สันทราย สันทราย ช.ม. สมเกียรติ ไพรวัลย 353 8 สันทราย สันทราย ช.ม. 149/59 ม.แมโจ

นอย นอย

42 ธรรมวิทย  นลิศิลา 42 20 21 7 อมกอย อมกอย ช.ม. วองถัง หลา 21 7 อมกอย อมกอย ช.ม. 478/60 ม.แมโจ

43 พัชรพล  ใจแกว 42 20 17/1 11 บานแม สันปาตอง ช.ม. สุพล รุงนภา 17/1 11 บานแม สันปาตอง ช.ม. 9/59 ม.แมโจ

44 ณัฐวุฒิ  สวางยิ่งเจรญิ 42 20 184 9 บานปง หางดง ช.ม. ถาวร จี้ 184 9 บานปง หางดง ช.ม. 98/59 ม.แมโจ

45 ภาณุมาศ  จันทรังษี 42 20 231 10 หางดง ฮอด ช.ม. อิทธิพล วรษิฐา 152/7 2 ทาศาลา เมือง ช.ม. 215/60 ม.แมโจ

เชียงใหม

46 เทพนที  อนิทรทอง 41 21 12/22 3 สุเทพ เมือง ช.ม. นที รุงลาวัลย 12/22 3 สุเทพ เมือง ช.ม. 876/59 ม.แมโจ

เชียงใหม เชียงใหม

47 ภาณุภณ  อินทวงศ 42 20 45 7 บานแหวน หางดง ช.ม. ธาตรี ไชติกา 45 7 บานแหวน หางดง ช.ม. 201/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงใหม

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



48 ธนายุทธ  มาสา 42 20 132 3 สันปูเลย ดอย ช.ม. ถนอม กาญจนา 132 3 สันปูเลย ดอย ช.ม. 117/59 ม.แมโจ

สะเก็ด สะเก็ด

49 ธีรภัทร  เนตรฉัยยา 42 20 33 10 ออนใต สันกําแพง ช.ม. ธีรพงศ สุวิภา 33 10 ออนใต สันกําแพง ช.ม. 70/59 ม.แมโจ

ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

50 นพรัตน  กลีบประทุม 41 21 46 4 ปาแดด เมือง ช.ม. นพกฤต ณัชชา 46 4 ปาแดด เมือง ช.ม. 963/61 ม.แมโจ

เชียงใหม เชียงใหม

51 อัครัช  พรินทรากุล 41 21 155 9 หนองตอง หางดง ช.ม. นันทน ตัณฐพร 155 9 หนองตอง หางดง ช.ม. 16/57 ม.แมโจ

52 สรวิชญ  เบีย้จั่น 42 20 136 6 แมมูด แมวาง ช.ม. ด.ต. เสาวลักษณ 136 6 แมมูด แมวาง ช.ม. 113/59 ม.แมโจ

นวมินทร

53 พิตรพิบูล  เกียรติพิบูลยชัย 42 20 114 3 บอแกว สะเมิง ช.ม. สุจิน บัวผัด 114 3 บอแกว สะเมิง ช.ม. 61/59 ม.แมโจ

54 ศุภณัฐ  พัฒนพงษ 41 21 34/2 - ทาศาลา เมือง ช.ม. สุรพันธ พรทิวา 34/2 - ทาศาลา เมือง ช.ม. 173/58 ม.แมโจ

เชียงใหม เชียงใหม

55 จิดายุ  ยอด 41 21 189/ 9 หนองจอม สันทราย ช.ม. นาหลิง โยง 189/ 9 หนองจอม สันทราย ช.ม. 642/62 ม.แมโจ

183 183

56 ธนพล  แรดสมศรี 42 20 110/1 2 โปง ฝาง ช.ม. เจรญิ ศิรินาถ 110/1 2 โปง ฝาง ช.ม. 374/60 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงใหม

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ณรงคศักดิ์  โยตมาน 38 24 20 5 ตลาดใหญ ดอย ช.ม. ธวัช เรืองศรี 20 5 ตลาดใหญ ดอย ช.ม. 121/55 ม.แมโจ

สะเก็ด สะเก็ด

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เชียงใหม

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ปยฉัตร  ศรีสุวรรณ 42 20 87/27 11 ลําภู เมือง น.ภ. วุฒิศักดิ์ อรพิณ 87/27 11 ลําภู เมือง น.ภ. 516/60 ม.แมโจ

หนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.หนองบัวลําภู

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ



ลํา เกิด ใบสําคัญ ฯ

ดับ พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด บิดา มารดา เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ฉบับที่ / ป

1 ธนาวุฒิ  รัตนมงคล 42 20 65 11 ทรายขาว วังสะพุง ล.ย. ธนญชัย บัวพัน 100 11 ทรายขาว วังสะพุง ล.ย. 152/59 ม.แมโจ

2 ทิวัตถ  องิคพัฒนากุล 42 20 33/41 - กุดปอง เมืองเลย ล.ย. เกรียงศักดิ์ กุนทินี 33/41 - กุดปอง เมืองเลย ล.ย. 364/59 ม.แมโจ

บัญชีรายชื่อนักศกึษา  มหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ประสงคขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ

ตามหนังสือที่   อว 69.2.5/                  ลงวันท่ี           มกราคม   พ.ศ. ๒๕63   จ.เลย

ชื่อ - สกุล อายุ
ภูมลิําเนาทหาร ชื่อ ภูมิลําเนาปจจุบัน

หมายเหตุ




