
รายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ขอขอรับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองเกินประจ าการ ประจ าปี 2563 

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ถ้านักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อให้มาติกต่อที่กองพัฒนานักศึกษา 
1. นายธีรภัทร์  ชูชีพ 
2. นายไชยวัฒน์  สังฆธรรม 
3. นายมฆชาร์นนท์  ยิ้มฉ่่า 
4. นายสรวิศ  แดงใหม่ 
5. นายภัคพงศ์  กุลบุตร 
6. นายกานต์นิธิ  ปรัชธันยพร 
7. นายพงศกร  กล่อมปัญญา 
8. นายทนงศักดิ์  เชื้อแก้ว 
9. นายศุภกิจ  ม้วนทอง 
10. นายทวีศักดิ์  หิรัญสิทธิ์ 
11. นายพัทธพล  ศุภดิษฐ์ 
12. นายรัตนะ  แสงงาม 
13. นายปัญญาพล  พุทธชาต 
14. นายธณัฐฐา  อินถึก 
15. นายเรวัต  แก้วหล้า 
16. นายธวัชชัย  อุดมเกตุ 
17. นายภธรรม  พลูเขียว 
18. นายชัยวัฒน ์ คงประกอบ 
19 นายวุฒินันท์  ถมอินทร์ 
20. นายอ่านวย  ดีฤทธิ์ 
21. นายกรรชัย  ตันติวงค์ 
22. นายนิรัตน์  หนูวงค์ 
23. นายวราวุธ  บัวขาว 
24. นายอนุพงศ์  จารุวัฒน ์
25. นายพงษ์เกียรติ์  นาคสังข์ 
26. นายกษิดิศ  วรรณกุล 
27. นายเมธา  ประทุมวัน 
28. นายธนพล  แป้นแก้ว 
29. นายธนพงศ์  เรืองวงษ์ 
30. นายทนงศักดิ์  ดวงใจแก้ว 
31. นายธวัชชัย  แก้วมาลัย 
32. นายศุภวรรษ  ภู่วิไล 
33. นายธนากร  แก้วทอง 
34. นายกษิติ์เดช  โยมป้อม 



35. นายสหรัฐ  สาสะนะ 
36. นายประภัธพงศ์  ทาลายา 
37. นายวรโชต ิ เนินพลับ 
38. นายสหรัฐ  บุญยืด 
39. นายสุรวุฒ ิ วัฒนศิริ 
40. นายโกศล  เอ่ียมลออ 
41. นายปกรณ์กฤช  สมใจ 
42. นายพีระพงษ์  คล้ายลักษณ์ 
43. นายชยณัฐ  ประมูล 
44. นายธนดล  จันดี 
45. นายพงศกร  บุญมีมา 
46. นายสถาพร  จินดาอินทร์ 
47. นายพลกฤษณ์  ปั้นสุข 
48. นายธีรพล  กุลนาดา 
49. นายจิรวัฒน์  สิงห์คา 
50. นายธนายุ  สุภาพ 
51. นายณัฐพล  ดวงค่า 
52. นายสิรณัฐ  พงษ์พิระ 
53. นายราเชน  แสวงทรัพย์ 
54. นายนวพานิชณ์  วังคีรี 
55. นายพีรพล  แม้นประสิทธิ์ 
56. นายศุภโชค  วงษ์เวียง 
57. นายวรเมธ  พิลึก 
58. นายปราณันต์  ปั้นปลือ 
59. นายกิตติพงษ์  เกษคร้าม 
60. นายธนพนธ์  สุขะกิจ 
61. นายอริชัยกุล  ขุนสุริยะ 
62. นายลักษณะ  ตาลน้อย 
63. นายมีโชค  น่วมสกุณี 
64. นายณัฐพนธ์  สุขสมบัติ 
65. นายจรัญ  แสงอ่อน 
66. นายกัมปนาท  เพียรวิชาธวี 
67. นายศุภพล  จุริทะโย 
68. นายปณวัตร  ประนม 
69. นายพีรพัฒน์  จอมคีรี 
70. นายทศพล  ทิพย์สันเทียะ 
71. นายภราดร  แปงชุมภู 
72. นายวันชนะ  ละอองดี 



73. นายนาวิน  ทองหล่อ 
74. นายชนาวุฒิ  ทองเชื้อ 
75. นายสันติภาพ  แซ่จ๋าว 
76. นายณัฐพล  แซ่ม้า 
77. นายธวัช  เอ้ยวัน 
78. นายวิชาญชัย  วันดี 
79. นายธนาศักดิ์  วงศ์ชมภู 
80. นายธีรานนท์  วรชินา 
81. นายธีราทร  รัตนะ   
82. นายภูวดินทร์  ปรีเปรม 
83. นายวันชัย  ศรีเดช 
84. นายฑัศวัฒน์  คล้ายทอง 
85. นายเรืองยศ  แสนโดด 
86. นายอนุพงศ์  บุญมี 
87. นายณัฐพล  แดนประสาท 
88. นายปฏิภาณ  เกษนาค 
89. นายจักรกฤษ  หลาแก้ว 
90. นายนันทกร  หมอนอิง 
91. นายสรศรัณย์  แพ่งพนม 
92. นายกิตติธัช  พุ่มฉัตร 
93. นายชัยพร  เรียบดี 
94. นายสหพัฒน์  มีชัย 
95. นายศุภชัย  บุญเลิศ 
96. นายสุทธิพงษ์  จุลชาต ิ
97. นายจีรพัฒน์  เณรตาก้อง 
98. นายภาณุวัฒน์  ปานศรี 
99. นายวันชัย  บุรงค์ 
100. นายรัชชานนท์  ชื่นชอบ 
101. นายอนุชา  นุ่มทอง 
102. นายกิตตินันท์  แจ้งกระสัน 
103. นายณัฐวุฒิ  จินบุรี 
104. นายกนกพล  เงินทอง 
105. นายฉัตรชัย  อินกราด 
106. นายชาญยุทร  ชูแผ้ว 
107. นายอดิศร  เนื้อไม้ 
108. นายโสติวุธน ์ มั่นค่า 
109. นายสรศักดิ์  โพธิ์เทพ 
110. นายขัยวัฒน์  เสาวนิจ 



111. นายวีรศักดิ์  ชูคุ้ม 
112. นายยิ่งพันธ์  กัลพฤกษ์ 
113. นายสุรเดช  มีสุข 
114. นายยรรยง  บัวบาน 
115. นายคมกริช  ทองทิน 
116. นายมงคล  มลฑา 
117. นายพัชรพล  เป้จั่น 
118. นายจิตรทิวัส  ราชเทียร 
119. นายภูวนาท  นวดไธสง 
120. นายภูสิทธิ์  เวียนเป๊ะ 
121. นายฐิติกร  ปิ่นดอกไม้ 
122. นายอัครเดช  ส่าราญดี 
123. นายอธิกมาส  ศรีบุญนาค 
124. นายพงษ์พันธ์  ค่าบาง 
125. นายยุทธพงศ์  จรแจ่ม 
126. นายดนัย  บุญญา 
127. นายอมรเทพ  เถื่อนถ้่า 
128. นายณัฐพล  หนองหลวง 
129. นายจรวรรธ  สุโขไตรรัตน์ 
130. นายสมประวงค์  อารีรักษ์ 
131. นายคมสัน  ปานทุ่ง 
132. นายมนัสวัตร  เพลียไกรชุมพล 
133. นายคงศักดิ์  ชาวตระการ 
134. นายกฤษณพงศ์  พวงมะลิ 
135. นายธนพล  จันทร์อิ่ม 
136. นายสุปัญญา  รอดเขียว 
137. นายเอกสิทธิ์  กระจง 
138. นายศุภชัย  โฉมเฉิดกวิน 
139. นายสุทธิพงษ์  นาดี 
140. นายกรวิชณ์  ใจแก้ว 
141. นายวุฒิภัทร  หอมประทุม 
142. นายพีรพัฒน์  แก้วทอง 
143. นายนภัส  แสงตระกูล 
144. นายตรัยสิทธิ์  พานิช 
145. นายเจษฎากร  นิธิยศชัชพงษ์ 
146. นายนัทธพงศ์  พันธ์เมธากุล 
147. นายภูธเนศ  นารีรักษ์ 
148. นายกรณรินทร์  สร้อยมี 



149. นายนันธพงศ์  ชูพินิจ 
150. นายอานันต์  ปิยะศีล 
151. นายพลวัฒน์  ใจวิสาร 
152. นายณัฐพล  จอมแก้ว 
153. นายณัชพล  กันทา 
154. นายเอกวิทย์  แซ่ย่าง 
155. นายธนวัตน์  จันทร 
156. นายศรัณย์  ภิรมย์อาภา 
157. นายธีระศักดิ์  แสงสุวรรณ์ 
158. นายศุภกฤต  แก้วหล้า 
159. นายนันทวัฒน์  โยธานันท ์
160. นายกิตติธร  หมวกสุก 
161. นายอรรฆเดช  ค่ามี 
162. นายสถาพร  ศรีเพ็ง 
163. นายภาคภูมิ  ธรรมใจ 
164. นายธนวัฒน ์ ศรีพรม 
165. นายอนุพงศ์  ตองใจ 
166. นายอภิวัฒน์  ปัญญา 
167. นายสรยุทธ  น้อยรักษา 
168. นายสุริยศักดิ์  ล่าจะเรา 
169. นายณัฐพงษ์  แก้ววงษ์ 
170. นายพรเทพ  ค่าปึง 
171. นายกิตติวินท์  ใจยา 
172. นายศรัญยู  มโนทิพย์เจริญ 
173. นายจีรวุธ  สมณะ 
174. นายชวิศ  บูลย์ประมุข 
175. นายจีระศักดิ์  จันทง 
176. นายวิรัช  ย่างแก้วสกุล 
177. นายวศิน  อินถา 
178. นายจิรายุ  แซ่ย่าง 
179. นายธิติ  ยอดหยางทอง 
180. นายฉันทัช  แซ่มี 
181. นายกิตติพงษ์  สิงห์เถื่อน 
182. นายศุภศักดิ์  ตระการตระกูล 
183. นายสุริยา  คงอมรคีรี 
184. นายเอกสิทธิ์  นิลขลัง 
185. นายบุญชัย  อาสารักษาไพร 
186. นายธีรศักดิ์  อาจนรากิจ 



187. นายวัชระพล  กลิ่นจันทร์กลั่น 
188. นายเกรียงไกร  คงเมือง 
189. นายอ่านาจ  นวลเปียน 


