
ล ำดับที่ ชื่อนำม - สกุล วนัเดือนปเีกิด จังหวดั หมำยเหตุ
๑ นำยสุขสันต์ ยุบลพนัธุ์ ๒๕๓๘ กำฬสินธุ์
๒ นำยภมูมินิทร์ ภขูยัน ๒๕๓๘ กำฬสินธุ์
๓ นำยรัฐพงษ ์ศิลำกลุ ๒๕๓๘ กำฬสินธุ์
๔ นำยธนำยุทธ ผิวหอม ๒๕๓๘ กำฬสินธุ์
๕ นำยฐำกรณ์ ไชยขันธุ์ ๒๕๓๘ กำฬสินธุ์
๖ นำยอภนินัท ์ขันทะวิชัย ๒๕๓๘ กำฬสินธุ์
๑ นำยวิศรุต ล่ำมสมบติั ๒๕๓๘ ขอนแก่น
๒ นำยภำณุพงศ์ บ ำรุงจิตร ๒๕๓๘ ขอนแก่น
๓ นำยลัญจกรณ์ ศรีเลิศ ๒๕๓๘ ขอนแก่น
๔ นำยชัยวัฒน ์เหล่ำลำ ๒๕๓๘ ขอนแก่น
๑ นำยพรียุทธ ทำ้วพรม ๒๕๓๘ ชัยภมูิ
๒ นำยสิชล สวนบรีุ ๒๕๓๘ ชัยภมูิ

๑ นำยศุภณัฐ บศุรำทศิ ๒๕๓๘ ชุมพร

๑ นำยววิรรธน์ ศรีสวสัด์ิ ๒๕๓๘ นครปฐม
๑ นำยเจนณรงค์ กนิลำ ๒๕๓๘ นครพนม
๒ นำยวุฒิชัย ผงอนิทร์ ๒๕๓๘ นครพนม

๑ นำยปพน สบำยใจ ๒๕๓๘ นครรำชสีมำ

๒ นำยเทอดพงษ ์กำรปลูก ๒๕๓๘ นครรำชสีมำ

๓ นำยณัฐวฒัน์ ตระกุลค ำม่วง ๒๕๓๘ นครรำชสีมำ
๔ นำยชัยวัฒน ์ไมเ้กตุ ๒๕๓๘ นครำชสีมำ

๑ นำยกฤษฎำ หนูมำ ๒๕๓๘ นครศรีธรรมรำช
๑ นำยเจนรบ โชติขุนทด ๒๕๓๘ นครสวรรค์
๑ นำยอภวิัฒน ์วำรีย์ ๒๕๓๘ บงึกำฬ
๑ นำยปยิพล โพธิข์ำว ๒๕๓๘ บรีุรัมย์
๒ นำยธนำนนัท ์ตะคอนรัมย์ ๒๕๓๘ บรีุรัมย์
๓ นำยธนพนธ์ ศรีศิริโชคชัย ๒๕๓๘ บรีุรัมย์
๔ นำยศรำวุธ บริุนทร์รัมย์ ๒๕๓๘ บรีุรัมย์
๕ นำยณัฐพล สินใหม่ ๒๕๓๘ บรีุรัมย์
๑ นำยศักด์ิสิทธิ ์ไชยรัตน์ ๒๕๓๘ มุกดำหำร
๒ นำยสรำวุฒิ ประกำยพรพพิฒัน์ ๒๕๓๘ มุกดำหำร
๓ นำยพงศธร โพธิโสภำ ๒๕๓๘ มุกดำหำร
๔ นำยณัฐพงษ ์อำจหำญ ๒๕๓๘ มุกดำหำร
๑ นำยทนำวุฒิ รัตนเนตร ๒๕๓๘ ยโสธร
๒ นำยศีลวัตร รวมธรรม ๒๕๓๘ ยโสธร
๓ นำยชัยมงคล หำระพนัธ์ ๒๕๓๘ ยโสธร

รำยชื่อผู้ผ่ืนเร่ืองขอผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร รอบสุดทำ้ย



๔ นำยปกัษำ กลุสุรักษ์ ๒๕๓๘ ยโสธร
๕ นำยพฒันศักด์ิ วิไลลักษณ์ ๒๕๓๘ ยโสธร
๖ นำยณัฐพงษ ์แสงสุข ๒๕๓๘ ยโสธร
๗ นำยนรัินดร์ สีนลิ ๒๕๓๘ ยโสธร
๘ นำยบญุเขต บญุมำรอง ๒๕๓๘ ยโสธร
๑ นำยจักรี งำมเงิน ๒๕๓๘ ร้อยเอ็ด
๒ นำยวุฒิชัย โยลัย ๒๕๓๘ ร้อยเอ็ด
๓ นำยณัฐพล ไตรวงษำ ๒๕๓๘ ร้อยเอ็ด
๔ นำยศรำวุฒิ อทุโยทำ ๒๕๓๘ ร้อยเอ็ด
๕ นำยจิรำยุทธ์ จอมแพงสี ๒๕๓๘ ร้อยเอ็ด
๖ นำยจตุพร ทองเกษม ๒๕๓๘ ร้อยเอ็ด
๗ นำยณัฐวิทย์ หงส์ศิลำ ๒๕๓๘ ร้อยเอ็ด
๘ นำยปฏพิทัธ์ สวนงำม ๒๕๓๘ ร้อยเอ็ด
๙ นำยมำนพ ออ่นดี ๒๕๓๘ ร้อยเอ็ด

๑๐ นำยรณชัย นำคศรี ๒๕๓๘ ร้อยเอ็ด
๑ นำยภมู ิระโยธี ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๒ นำยศรำวุฒ รำชวงศ์ ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๓ นำยพรีพล พมิพส์มำน ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๔ นำยสิทธิศักด์ิ ศิริมงคล ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๕ นำยธนวัฒน ์โลนชุ ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๖ นำยปำณัท กรึนมะดัน ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๗ นำยณัฐวัตร เชื้อพนัธ์ ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๘ นำยฐิติพงศ์ ตระกลูสัมพนัธ์ ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๙ นำยสุพจน ์หอ้งจันทร์ ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ

๑๐ นำยจำรุภทัร โพธิง์ำม ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๑๑ นำยนรำวิชณ์ ทองอนิทร์ ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๑๒ นำยสุรเชษฐ บญุส่ง ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๑๓ นำยเอื้อองักรู สุวรรณรัตนำกร ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๑๔ นำยณัฐดนยั ขันถม ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๑๕ นำยธนนิพงษ ์ชำบญุมี ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๑๖ นำยสิทธินนัต์ กลัยำบตุร ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๑๗ นำยชยำงกลู พลูภริมย์ ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๑๘ นำยธีรวัฒน ์อุ่นค ำ ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๑๙ นำยกษมำ ศุภเลิศ ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๒๐ นำยกษด์ิิเดช ทองอนิทร์ ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๒๑ นำยณัฐพงษ ์เขตจอหอ ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๒๒ นำยสุริยำ สมนกึ ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ



๒๓ นำยฤชำยุช์ วรรณจู ๒๕๓๘ ศรีสะเกษ
๑ นำยธีรพงษ ์กตะศิลำ ๒๕๓๘ สกลนคร
๒ นำยอนกินนิทร์ นยิมแกว้ ๒๕๓๘ สกลนคร
๓ นำยวิรวิชญ์ โคตรสมบติั ๒๕๓๘ สกลนคร
๑ นำยทรงพล เดชภมูี ๒๕๓๘ สมุทรสำคร
๒ นำยธฤต เคลือภกัดี ๒๕๓๘ สมุทรสำคร
๑ นำยปฏภิำณ พมุำเกรียว ๒๕๓๘ สุรินทร์
๒ นำยธวัชชัย เจริญชนม์ ๒๕๓๘ สุรินทร์
๓ นำยอษัฎำวุธ คงเกง่ ๒๕๓๘ สุรินทร์
๔ นำยไกรวิชญ์ จ ำนงรักษ์ ๒๕๓๘ สุรินทร์
๑ นำยรัฐนนัท ์วัชรกลุ ๒๕๓๘ หนองคำย
๑ นำยชัยสิทธิ ์โคตรสมบติั ๒๕๓๘ หนองบวัล ำภู
๑ นำยกติติพงศ์ กระแสโท ๒๕๓๘ อ ำนำจเจริญ
๒ นำยกติติพนัธ์ กำบบวัไข ๒๕๓๔ อ ำนำจเจริญ
๓ นำยกฤษณำ ค ำตัน ๒๕๓๘ อ ำนำจเจริญ
๔ นำยกติติพงษ ์สุดชำ ๒๕๓๘ อ ำนำจเจริญ
๕ นำยเกยีรติพงษ ์กมลฤกษ์ ๒๕๓๘ อ ำนำจเจริญ
๕ นำยชิตณรงณ์ พนัธมำ ๒๕๓๘ อ ำนำจเจริญ
๑ นำยจิรำยุส มทุำวัน ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๒ นำยจิรวัฒน ์จ ำปำสำร ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๓ นำยสหรัถ กองมำ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๔ นำยจีรวัฒน ์ไชยจันทร์ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๕ นำยวรำวุฒิ นรินทร์พนัธ์ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๖ นำยพทิวัส ทำทะสุทธิ์ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๗ นำยนฤนำท พนัธ์สุวรรณ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๘ นำยนติิพล ประเปรียว ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๙ นำยศตวรรษ กอดแกว้ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี

๑๐ นำยรำชภฎั กำษี ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๑๑ นำยวิษณุ ทองบรุำณ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๑๒ นำยอริย์ธัช กติติวรเวช ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๑๓ นำยอนชุำ ธรรมพร ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๑๔ นำยสำยฟำ้ บญุเปล่ง ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๑๕ นำยวุฒิชัย ทคี ำแกว้ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๑๖ นำยทปีกร กล่ันมำลี ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๑๗ นำยพทุธิพงษ ์สำรรักษ์ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๑๘ นำบอรรถสิทธิ ์แสนอบุล ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๑๙ นำยชัยณรงค์ ช่วยจ ำ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี



๒๐ นำยเกรียงไกร ไชยโยธำ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๒๑ นำยภำณุวิชญ์ จ ำปำศรี ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๒๒ นำยอริยะ ละครวงษ์ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๒๓ นำยศุภกจิ ศรไชย ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๒๔ นำยศรำวุธ อดุมพชื ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๒๕ นำยวรำวุฒิ อนิทรบตุร ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๒๖ นำยกติติพศ สุขจิตร ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๒๗ นำยธันวำ สุกใส ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๒๘ นำยจักรพนัธ์ พวงจ ำปำ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๒๙ นำยธนพล ขันธวัฒน์ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๓๐ นำยชุติมนัต์ กอสมำนชัยกจิ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๓๑ นำยดนยั โคตะพงษ์ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๓๒ นำยอนรุิจน ์พนัธุท์ำ้ว ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๓๓ นำยวีระพล แซ่ฮ้อ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๓๔ นำยปญัญภทัร์ แดนดี ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๓๕ นำยบวร จุลวงษ์ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๓๖ นำยวิยำ ชำหำ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๓๗ นำยอ ำพล มั่งค่ัง ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๓๘ นำยสมศักด์ิ พนัธุมำ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๓๙ นำยธนำยง สิมณี ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๔๐ นำยศิริชัย ประดำ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๔๑ นำยจิรวัฒน ์พรมลี ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๔๒ นำยปฏพิทัธ์ วิเลปะนะ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๔๓ นำยทรงศักด์ิ วันทำ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๔๔ นำยณัฐวุฒิ อำรีรมย์ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๔๕ นำยธวัชชัย พรมค ำ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๔๖ นำยอภวิัฒน ์ออ้มทรัพย์ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๔๗ นำยยงยศ มวลสุข ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๔๘ นำยณัฐพงศ์ เที่ยงแกว้ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๔๙ นำยภริูเดช กระดำดแดง ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๕๐ นำยวรำวุฒิ ยี่เทพ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๕๑ นำยรชพงษ ์จ ำปำแพง ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๕๒ นำยวทญัญู ลุนบตุร ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๕๓ นำยณัฐพล สุขส ำรำญ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๕๔ นำยธณัติพงศ์ ชูเกษ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
๕๕ นำยณัฐพล มำรุตะพนัธ์ ๒๕๓๘ อุบลรำชธำนี
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































