
ที่ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล สาขา คณะ

1 6312109020 นายปรเมศ  ทองปฐพี ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์

2 6212111027 นายประดิษฐ์  อยู่ทิพย์ พลศึกษา ครุศาสตร์

3 6113112058 นายปรีชากรณ์  ศรีจ าเริญ ภาษาไทย ครุศาสตร์

4 6212239026 นายพีระพงษ์  ศรีลาวงค์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5 6112239035 นายศตวรรษ  สุนทรนาค วิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6 6335253016 นายทัตภูมิ  ขวัญเมือง วศิวกรรมการจัดการและ     

  โลจิสติกส์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7 6112247016 นายณัฐวร  เวียงแก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8 6315250005 นายกิตติพร  อ่อนนาเมือง เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9 6315250008 นายจิรายุทธ  ดอนเมือง เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10 6315250012 นายทักษิณา  จิตก าเนิด เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11 6315250019 นายน าพล  สีบุ เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12 6315250027 นายพิธิวัฒน์  ค าจ าปา เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13 6315250037 นายสรเชษฐ์  ใจช่วย เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14 6315250038 นายสุเมธ  ทองแบ่ง เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศรายชือ่นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจ าปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 2) 



ที่ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล สาขา คณะ

ประกาศรายชือ่นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจ าปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 2) 

15 6315250039 นายสุรเชษฐ์  เอี่ยมเนตร เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16 6315250043 นายอเนกพงศ์  จนัทะวงศ์ทา เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

17 6335250005 นายฉัตรมงคล  รักธัญกรณ์ เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

18 6335250020 นายสุรวิชญ์  นาคเอี่ยม เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

19 6315252014 นายณัฐชนน  แจ่มสว่าง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20 6315252016 นายไตรภพ  คงทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21 6315252018 นายธราเทพ  เสนาศรี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22 6315252023 นายพงษ์วิสิทธิ ์ ส ารี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

23 6315252027 นายสุรวิชช์  อินข า เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

24 6315252029 นายอมร  รัตนพงศกุล เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25 6215252028 นายเมธานนท์  จันทร์กล้า เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26 6215252037 นายอดิลักษณ์  นวลสิงหะ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

27 6212263004 นายณัฐวุฒิ  ค าตุ้ย เซรามิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28 6312272003 นายกรกต  พุม่พวง วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ที่ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล สาขา คณะ

ประกาศรายชือ่นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจ าปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 2) 

29 6315272015 นายพรพิพัฒน์  กาฬรัตน์ เทคโนโลยี

วิศวกรรมเคร่ืองกล

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30 6315272024 นายวิศรุต  พิมรักษา เทคโนโลยี

วิศวกรรมเคร่ืองกล

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 6315272026 นายสิทธิชาติ  พราหมณ์โม เทคโนโลยี

วิศวกรรมเคร่ืองกล

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

32 6312411007 นายจิรายุ  ภูมิดี ดนตรีสากล มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

33 6112411023 นายยุทธนา  ปล้ืมบัว ดนตรีสากล มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

34 6212417029 นายศิขริน  เทวาพิทักษ์พร ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

35 6212417031 นายสุทธิพงศ์  เหียงแก้ว ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

36 6312419048 นายภูบดินทร์  วีระพลชัย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

37 6312419107 นายณัฐชนน  ธรรมประเสริฐ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

38 6312419108 นายมูฮ ามัดฮาฟสี  บอนอง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

39 6212420047 นายศราวุธ  อยู่นิ่ม ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

40 6312602051 นายลัคกี้  สวนแย้ม การจัดการ วิทยาการจัดการ

41 6312602078 นายธนภัทร  คุณาพันธ์ การจัดการ วิทยาการจัดการ

42 6315602048 นายพรเทพ  นวลไผ่ การจัดการ วิทยาการจัดการ



ที่ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล สาขา คณะ

ประกาศรายชือ่นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจ าปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 2) 

43 6315602049 นายพิสิษฐ์  ชมดี การจัดการ วิทยาการจัดการ

44 6335602035 นายพงศธรณ์  ทรายค า การจัดการ วิทยาการจัดการ

45 6212602067 นายเจษฎากร  นวลทิม การจัดการ วิทยาการจัดการ

46 6212602079 นายอภิเศก  คุ้มเทีย่ง การจัดการ วิทยาการจัดการ

47 6212602115 นายยุทธนา  ค าภู่ การจัดการ วิทยาการจัดการ

48 6212602118 นายสุรศักด์ิ  ภักดี การจัดการ วิทยาการจัดการ

49 6315603016 นายประธาร  สนิทพันธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ

50 6212603035 นายวงศกร  กล่ินเกิด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ

51 6212606023 นายชญานิน  โมลาศาล การตลาด วิทยาการจัดการ

52 6212606033 นายศักรินทร์  ค าเบิก การตลาด วิทยาการจัดการ

53 6112606007 นายธีรศักด์ิ  เจริญพร การตลาด วิทยาการจัดการ

54 6112606013 นายภาณุพงศ์  ทองเงา การตลาด วิทยาการจัดการ

55 6312614024 นายนราวิชญ์  แกว้อารีลักษณ์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ

56 6312614025 นายปรินดา  มณีล้ า นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ



ที่ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล สาขา คณะ

ประกาศรายชือ่นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจ าปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 2) 

57 6312614026 นายพีรณัฐ  กล่ินเมือง นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ

58 6312614033 นายสิปปกร  พูลล้น นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ

59 6212614017 นายไตรภพ  จงจิตร นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ

60 6112615055 นายธีรนัย  ค าเมือง การบัญชี วิทยาการจัดการ

61 6312620020 นายณภัทร  ฤกษนันทน์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ

62 6212620015 นายธีรภัทร์  จันทร์อี่ การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ

63 6212620017 นายศศิวงศ์  หมู่มาก การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ

64 6112620024 นายธีรนัย  พบประสาท การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ

65 6312622044 นายอนุกูล  โตเอียม การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศทางธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

66 6112622061 นายธีรภัทร์  มหะพรหม การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศทางธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

67 6112622062 นายพีรพัฒน์  กล่ าค า การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศทางธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

68 6212404030 นายเขม  ปานสมบัติ รัฐประศาสนศาสตร์       

การบริหารจัดการภาครัฐ
วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

69 6212404033 นายธวัชชัย  จันทร์เจาะ รัฐประศาสนศาสตร์       

การบริหารจัดการภาครัฐ
วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

70 6212404039 นายศุภกร  อยู่จู รัฐประศาสนศาสตร์       

การบริหารจัดการภาครัฐ
วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น



ที่ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล สาขา คณะ
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71 6212404081 นายธนกาญจน์  อ่วมจินดา รัฐประศาสนศาสตร์       

การบริหารจัดการภาครัฐ
วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

72 6112404035 นายปิยะกุล  จันทะคุณ รัฐประศาสนศาสตร์       

การบริหารจัดการภาครัฐ
วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

73 6112404038 นายวรพจน์  ผาดเรือง รัฐประศาสนศาสตร์       

การบริหารจัดการภาครัฐ
วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

74 6312405066 นายณัฐนนท์  เกตุอรุณ รัฐประศาสนศาสตร์         

เอกการปกครองทอ้งถิ่น
วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

75 6312405067 นายณัฐวุฒิ  พวงทอง รัฐประศาสนศาสตร์         

เอกการปกครองทอ้งถิ่น
วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

76 6312405070 นายพุฒิพงษ์  อ าพา รัฐประศาสนศาสตร์         

เอกการปกครองทอ้งถิ่น
วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

77 6332405014 นายณัฐดนัย  ศรีบุญเรือง รัฐประศาสนศาสตร์         

เอกการปกครองทอ้งถิ่น
วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

78 6212405030 นายธันวา  ทาแดง รัฐประศาสนศาสตร์         

เอกการปกครองทอ้งถิ่น
วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

79 6212405039 นายอัคเดช  ทองดี รัฐประศาสนศาสตร์         

เอกการปกครองทอ้งถิ่น
วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

80 6212405063 นายชาญนภัส  บุญเชิด รัฐประศาสนศาสตร์         

เอกการปกครองทอ้งถิ่น
วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

81 6212405071 นายวันฉัตร  รัตนโค้น รัฐประศาสนศาสตร์         

เอกการปกครองทอ้งถิ่น
วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

82 6212405072 นายวันวิเศษ  วรรณ์เอก รัฐประศาสนศาสตร์         

เอกการปกครองทอ้งถิ่น
วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

83 6312407022 นายนัฐนันท์  ชาดี การพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

84 6312407058 นายพีรยุทธ์  เพ็งบุตร การพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น



ที่ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล สาขา คณะ
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85 6312407066 นายเมธี  แจ่มเมธีกุล การพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

86 6312407068 นายอดิศักด์ิ  ด้วงบ้านยาง การพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

87 6312412064 นายสหรัฐ  เพ็ชรเอี่ยม นิติศาสตร์ วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

88 6212412084 นายดิเรก  เกิดขวัญ นิติศาสตร์ วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

89 6112412080 นายวุฒิชัย  ประสงค์สุข นิติศาสตร์ วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

90 6112412083 นายอนุพงษ์  น้อยเขียว นิติศาสตร์ วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

91 6212426038 นายยุทธพงศ์  ทองเชื้อ รัฐศาสตร์ เอกการเมือง

การปกครอง

วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

92 6212426076 นายธาราดล  เต็มปัญญา รัฐศาสตร์ เอกการเมือง

การปกครอง

วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

93 6212426126 นายเรวัต  คณะชัยชนะ รัฐศาสตร์ เอกการเมือง

การปกครอง

วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

94 6112426035 นายจิรวัฒน์  อุไรวรรณ รัฐศาสตร์ เอกการเมือง

การปกครอง

วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

95 6112426093 นายธีรพงษ์  คงพิทักษ์ รัฐศาสตร์ เอกการเมือง

การปกครอง

วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

96 6112426100 นายศรัณยู  ดอนไพรเมือง รัฐศาสตร์ เอกการเมือง

การปกครอง

วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

97 6112426103 นายสุประดิษฐ์  พลอาจ รัฐศาสตร์ เอกการเมือง

การปกครอง

วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น

98 6112428030 นายรติพงค์  คงถึง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาลัยการจดัการและ

พฒันาท้องถิ่น
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99 6212208030 นายวัชรินทร์  จิตรก าเหนิด คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

100 6212208055 นายรัฐพล  ทิมแป้น คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

101 6212208057 นายสุรชัย  ทองแดง คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

102 6212211008 นายพลวัต  ทองค า เคมี วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

103 6112211022 นายกนกพล  บุญปกครอง เคมี วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

104 6315224005 นายพงศ์ภัค  ยศปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

105 6315224006 นายไพศาล  สีนรครุฑ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

106 6315224007 นายสิรภพ  คงทน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

107 6232224019 นายอธิพัฒน์  ถึงอัมพร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

108 6112224018 นายณรงค์ฤทธิ ์ คุ้มปากพิง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

109 6212230009 นายกุมภ์มเรศ  อินทิรัก ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

110 6212231005 นายนัฐพงษ์  นิ่มนงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

111 6212231008 นายพลวัต  ไม้กร่าง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี


