
   

ประกาศประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารทหารฯฯ  เพิ่มเติมเพิ่มเติม    
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  (ศูนย์โชติเวช)(ศูนย์โชติเวช)  

จากที่งานวิชาทหารฯ ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือก เพื่อเข้ารับราชการทหารฯ ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 น้ัน มีนักศึกษาแจ้งความประสงค์ พร้อมส่งหลักฐานเพื่อด าเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ 
ในรอบแรก จ านวนจ านวน  4411  นายนาย  ซึ่งงานวิชาทหารฯ ได้ด าเนินการเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ดังกล่าว ให้
เรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อนักศึกษาที่แนบท้ายน้ี โดยสิ่งโดยสิ่งนักศึกษาจะต้องด าเนินการนักศึกษาจะต้องด าเนินการ  คือคือ  
 1. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เขต/อ าเภอ จังหวัด ของตนเอง หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเพื่อขอแก้ไขข้อมูลได้ที่    
ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแขผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข โทรศัพท์โทรศัพท์  ::  008811--99117755003344  

 2. นักศึกษาที่ทางคณะฯ ได้ด าเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ให้แล้ว จะต้องไปแสดงตัวจะต้องไปแสดงตัว  ในวันตรวจเลือกฯในวันตรวจเลือกฯ 

ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามหมายเรียก (สด.35) เพื่อยืนยันตัวตนในการขอผ่อนผันทหารฯ ปี 2559 น้ีด้วย แต่ถ้า
หากนักศึกษา เพิกเฉยเพิกเฉย  โดยโดยไม่ไปแสดงตนไม่ไปแสดงตน ในวันตรวจเลือกฯ จะถือว่า มีความผิดมีความผิด  และ ถูกด าเนินคดีตามและ ถูกด าเนินคดีตามกฎหมายกฎหมาย       

งานงานวิชาทหาวิชาทหารฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษารฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 



รายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารฯ (รอบแรก) 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล จังหวัด รุ่นปี/สาขาฯ ที ่ ชื่อ – นามสกุล จังหวัด รุ่นปี/สาขาฯ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

นายธวัชชยั  สุขณะ 
นายอุกกฤษฎ์  แพลือ 
นายวุฒศิิลป ์ วฒิิรณประเสริฐ 
นายปรเมศวร์  แซ่ซึง 
นายบริบูรณ์  สนณรงค์  
นายณัฐพล  วงษ์จันลา 
นายอิสระ  ประยูรค า 
นายพิชัย  สังขวร 
นายอรรถพล  ช่วยแก้ว  
นายพงศธร  ยิ้มพลายสินธุ์  
นายพลช  กุนทีกาญจน์ 
นายปิยวฒุ ิ ถาวงษ์กลาง 
นายพิชนันท์  รัตนศรี 
นายอัฏฐชาต ิ เทียมศรีทอง  
นายธนดล  ลายเงิน 
นายองอาจ  ศรีดวงมณีฉาย  
นายวงศธร  นิติธีรวรรณ 
นายศิราวฒั  หัสเขตร์ 
นายกิตติพัฒน์  เรืองประทีป 
นายอนุศิษฏ์  ชัยเวช 
นายอนุชา  ของเดิม 

ระยอง 
สุราษฎร์ธานี 
กรุงเทพฯ 

ชลบุรี 
ชัยภูมิ 

นครปฐม 
ภูเก็ต 
ลพบุรี 

สุราษฎร์ธานี 
กรุงเทพฯ 
กรุงเทพฯ 

นครราชสีมา 
ปทุมธานี 
กรุงเทพฯ 
กรุงเทพฯ 
กรุงเทพฯ 
ระยอง 

สมุทรปราการ 
กรุงเทพฯ 
กรุงเทพฯ 
นนทบุรี 

58 ปอภ./1 
58 ปอภ./3 
58 ทอภ./1  
58 ทอภ./1 
58 ทอภ./1 
58 ทอภ./1  
58 ทอภ./1 
58 ทอภ./1 
58 ทอภ./1  
57 ปอภ./1 
57 ปอภ./1 
57 ปอภ./1  
57 ปอภ./2 
57 ปอภ./3 
57 ปอภ./3 
57 ปอภ./3 
57 ปอภ./3 
57 ปอภ./3 
57 ปอภ./4 
57 ปอภ./4 
57 ปอภ./4 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

นายอภิสิทธ์ิ  ศรีทอง 
นายศราวฒุิ  พัวพัน 
นายสุภสทิธิ  กระทุ่มเขต 
นายสันตภิาพ  ฤทธิเ์รือง 
 นายพชรพงษ์  โพธ์ิน้อย 
นายธีระวุฒ ิ สีสิน 
นายธิติพงศ ์ วฒันสกุลทิพย ์
นายจักรภพ  สามเพชรเจริญ 
นายกบินทร์  สารัตน์ 
นายดดูี  บญุขวญั 
นายชาญวิทย ์ ศรีบุรินทร์ 
นายกฤษฎา  เบิกบาน 
นายชัยวด ี อนุชิตไพลิน 
นายพีระพัฒน์  กรดสุวรรณ 
นายวิฆเนศ  แก้วนิมิตร 
นายชัชวาล  แซ่กว๊าน 
นายฤทธิพล  ชาวชะไว 
นายอัมรินทร์  อยูป่าน 
นายวิทัต  ศรีเมือง 
นายเฉลิมพล  วงษ์บญุสง่ 

ร้อยเอ็ด 
สมุทรสาคร 
กรุงเทพฯ 
นนทบุรี 
เพชรบุรี 

เพชรบูรณ์ 
กรุงเทพฯ 
กรุงเทพฯ 

นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 

เลย 
กระบี่ 

กรุงเทพฯ 
ชุมพร  
ตรัง 

สงขลา 
อ่างทอง  

กาญจนบุรี 
นนทบุรี 

สุพรรณบุรี  

57 ปอภ./4  
57 ปอภ./4 
57 ปอภ./5 
56 ปอภ./2 
58 ทบค./1 
57 ปบค./1 
57 ปบค./2 
57 ปบค./2 
57 ปบค./2 
57 ปบค./2  
56 ปบค./1  
56 ปบค./2 
58 ทออ./1 
58 ทออ./1  
58 ทออ./1  
58 ทออ./1 
58 ทออ./1  
57 ปออ./1 
57 ปออ./1 
56 ปออ./2 

รวมทั้งหมด  41  นาย ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 



 


