
เลขทะเบียนรับ ชื่อ - สกุล จังหวัดที่ผ่อนผัน
 1/2561 นายณัฐพงศ์  ผกากรอง นครศรีธรรมราช
 2/2561 นายจิระพงศ์  ขุนอําไพ พังงา
 3/2561 นายอภิสิทธิ์  ยะกะชัย นครศรีธรรมราช
 4/2561 นายพีชคณิต  จริงบํารุง กระบี่
 5/2561 นายชนสรณ์  ผจงสาลีปัญญา สุราษฎร์ธานี
 6/2561 นายอภิวัฒน์  แท่นเอียด สตูล
 7/2561 นายฐาปกรณ์  ติมุลา ร้อยเอ็ด
 8/2561 นายสมชาย  ดวงสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
 9/2561 นายไชยวัฒน์  ภิญโญพิทักษ์ สระแก้ว
 10/2561 นายเกรวุฒิ  ประคองเก้ือ สุราษฎร์ธานี
 11/2561 นายสฤษฎ์พงศ์  เอ่ียนเล่ง กระบี่
 12/2561 นายอภิสิทธิ์  ประเสริฐลาภ กาญจนบุรี
 13/2561 นายคุณากร  ทองเก้ือ ตรัง
 14/2561 นายคุณาธิป  รังสิตสวัสดิ์ ชุมพร
 15/2561 นายเสฏฐวุฒิ  ยอดระบํา นครศรีธรรมราช
 16/2561 นายธีรบดี  เพชรเรือง นครศรีธรรมราช
 17/2561 นายศิวกร  โรจนสุกาญจน์ ยะลา
 18/2561 นายตรีวิชัย  เดชเชียร นครศรีธรรมราช
 19/2561 นายศรุต  ชาญอาวุธ พังงา
 20/2561 นายเด่นภูมิ  เรืองขนาบ สุราษฎร์ธานี
 21/2561 นายรธัช  มากยิ้ม สุราษฎร์ธานี
 22/2561 นายพงศ์พันธ์  เล็กบัว นครศรีธรรมราช
 23/2561 นายคุณานนต์  เหลืองพรเจริญ ปทุมธานี
 24/2561 นายสิรวิชญ์  เคร่ืองกลาง นครศรีธรรมราช
 25/2561 นายกิตติโรจน์  เผือกผ่อง นครศรีธรรมราช
 26/2561 นายอลงกรณ์  ศักดิ์ศิริ สุราษฎร์ธานี
 27/2561 นายณัฐวุฒิ  นาสิทธิ์ ตรัง
 28/2561 นายสุรเนตร  พนาพิทักษ์กุล นครศรีธรรมราช
 29/2561 นายศิวนนท์  ทองประสม สงขลา
 30/2561 นายธีรวัต  พรหมชัยศรี นครศรีธรรมราช
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 31/2561 นายสุรเดช  ปัญญา สุราษฎร์ธานี
 32/2561 นายนนทชา  อินรินทร์ นครศรีธรรมราช
 33/2561  นายภานุพงศ์  สัตยาไชย นครศรีธรรมราช
 34/2561 นายรณชัย  สมบัติทอง ตรัง
 35/2561 นายธนดล  อู่ทอง ตรัง
 36/2561 นายธนทรัพย์  ชูนวล ตรัง
 37/2561 นายโชนแสง  มณีโรจน์ พัทลุง
 38/2561 นายซุลกิฟลี  โตะหลัง สงขลา
39/2561 นายอิสมาแอ  บ่อสู สงขลา
 40/2561 นายอภินันท์  พรหมดนตรี นครศรีธรรมราช
 41/2561 นายกฤตยชญ์  ฤทธิจักร นครศรีธรรมราช
 42/2561 นายีรภัทร์  แก้วฉาง ตรัง
43/2561 นายวารินทร์  นิยมเดชา ตรัง
 44/2561 นายพงษวรรธก์  สุขลิ้ม ตรัง
 45/2561 นายณัฐวุฒิ  ห้งเขียบ สุราษฎร์ธานี
 46/2561 นายธีระวิทย์  เรืองรุ่ง นครศรีธรรมราช
 47/2561 นายประสิทธิ์  แซ่อุ่ย สุราษฎร์ธานี
 48/2561 นายชัยสิทธิ์  คุณาปกรณ์การ สุราษฎร์ธานี
 49/2561 นายนักรบ  อินนาจักร นครศรีธรรมราช
 50/2561 นายสมรักษ์  เจริญรักษ์ นครศรีธรรมราช
 51/2561 นายพิชญา  รัตนะโน นครศรีธรรมราช
 52/2561 นายพนมกร  ประสิทธิ์ศุภโรจน์ สุราษฎร์ธานี
 53/2561 นายพีรภัทร  ชนาชน นครศรีธรรมราช
 54/2561 นายพิเชฐ  ชูขันธ์ นครศรีธรรมราช
 55/2561 นายมุนินทร์ธร  ดวงประทุม นครศรีธรรมราช
56/2561 นายเอกวัฒน์  สวัสดิวงศ์ สุราษฎร์ธานี
57/2561 นายธีระพันธ์  จิ้งจ่าย สุราษฎร์ธานี
58/2561 นายพงศ์ปกรณ์  แก้วสะอาด สุราษฎร์ธานี
 59/2561 นายอธิวัฒน์  รักเครือ กระบี่
 60/2561 นายพงศธร  พูลพิพัฒน์ นครศรีธรรมราช
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 61/2561 นายปองภพ  บุญมณีสกุล สงขลา
62/2561 นายอิสณา  ดาทุมมา สุราษฎร์ธานี
63/2561 นายอดิศร  สัมฤทธ์ิสิทธิชัย กระบี่
64/2561 นายหรรษธร  กานต์ชนาพงศ์ ยะลา
 65/2561 นายวีระชัย  ถ่ินพังงา กระบี่
66/2561 นายกนต์ธร  ภูมิมาศ นครศรีธรรมราช
67/2561 นายกฤษฎา  กันติชล นครศรีธรรมราช
68/2561 นายชนาธิป  เกิดสิน นครศรีธรรมราช
69/2561 นายกู้เกียรติ  เธียรโชติ สุราษฎร์ธานี
70/2561 นายศุภกิจ  กิจบัญชา นครศรีธรรมราช
71/2561 นายธนัช  คงชูศรี ตรัง
72/2561 นายนนท์ปวิธ  คงเอียด ตรัง
73/2561 นายชวนัท  ชาญอาวุธ นครศรีธรรมราช
74/2561 นายบุรัสกร  อิสระพันธุ์ นครศรีธรรมราช
75/2561 นายกฤตเมธ  โตนด ภูเก็ต
76/2561 นายจรูญโรจน์  ปล้องทัพ กระบี่
77/2561 นายธีรัตม์  ใยทอง กระบี่
78/2561 นายภาณุพงศ์  นิลเพชร สุราษฎร์ธานี
79/2561 นายปิยะนัฐ  ฉิมเรือง สุราษฎร์ธานี
80/2561 นายวชิรดล  เพิ่มคํา ประจวบคีรีขันธ์
81/2561 นายจิรวัฒน์  มั่นเรืองเดช สุราษฎร์ธานี
82/2561 นายพีรพงษ์  ชูปลอด สุราษฎร์ธานี
83/2561 นายธนพนธ์  เพ็ชรดวงจันทร์ นครศรีธรรมราช
84/2561 นายปิยะพงศ์  พุทไธสง นครศรีธรรมราช
85/2561 นายวิศรุต  จันทร์สุวรรณ นราธิวาส
86/2561 นายปรเมษฐ์  แก้วช่วย นครศรีธรรมราช
87/2561 นายสราวุธ  แก้วขาว นครศรีธรรมราช
88/2561 นายอชิรวิทย์  อินทรสาร นครศรีธรรมราช
89/2561 นายวริทธิ์  ศรีเกตุ นครศรีธรรมราช
90/2561 นายจิรายุ  คงเมือง สุราษฎร์ธานี



เลขทะเบียนรับ ชื่อ - สกุล จังหวัดที่ผ่อนผัน

คําร้องขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจําการ ประจําปี 2561

91/2561 นายอัตนัย  ศรีวิสุทธิ์ นครศรีธรรมราช
92/2561 นายยศพล  หยังหลัง ตรัง
93/2561 นายกิตติกวิน  เผ่าพันธ์ ศรีสะเกษ
94/2561 นายสิริวุฒิ  กิตติโพธินันท์ นครศรีธรรมราช
95/2561 นายอดิศักดิ์  บุญทอง นครศรีธรรมราช
96/2561 นายภูวนาถ  ราชเสน สุราษฎร์ธานี
97/2561 นายสักกัตวา  ทองชัย นครศรีธรรมราช
98/2561 นายภาณุเดช  งามวรกิจ สงขลา
99/2561 นายธนวัฒน์  อุไรรัตน์ นครศรีธรรมราช
100/2561 นายจารุวิทย์  สามารถ ตรัง
101/2561 นายภควัตร  คีรีเพชร นครศรีธรรมราช
102/2561 นายจักรภัทร์  แก้วมณี นครศรีธรรมราช
103/2561 นายพชรภพ  ชื่นกลิ่น นครศรีธรรมราช
104/2561 นายธีรภัทร  เปล่งประดับ สตูล
105/2561 นายธีรพงศ์  ไร่ใหญ่ กระบี่
106/2561 นายอามานัส  มามะ นราธิวาส
107/2561 นายณัฐดนัย  วะจิดี กระบี่
108/2561 นายไชยกฤตย์  นุชิตศิริภัทรา ตรัง
109/2561 นายปุริมปรัชญ์  ส่งศรี ตรัง
110/2561 นายธนวัฒน์  เล่งตู สงขลา
111/2561 นายชยุต  พิลาแพง ปราจีนบุรี
112/2561 นายอภิสิทธิ์  ชามขาว ภูเก็ต
113/2561 นายธีรพงศ์  รัตนบุรี นครศรีธรรมราช
 114/2561 นายนราธร  อินทร์แก้ว กระบี่
115/2561 นายเอกรัตน์  ระเหม ยะลา
116/2561 นายชวัลวิทย์  นันทพงษ์ ตรัง
117/2561 นายเจษฎา  ผ่องแผ้ว สุราษฎร์ธานี
118/2561 นายศักดิ์ชัย  อ่ิมอ้วน ตรัง
119/2561 นายสุกรียา  อาบา ยะลา
120/2561 นายนิฟัซลิม  โว๊ะนิเน็ง นราธิวาส
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121/2561 นายฐิติยันต์  สุขกาล ภูเก็ต
122/2561 นายณัฐวัตร  ทัดนุ่ม อุตรดิตถ์
123/2561 นายนวรัฐ  ติยะวงศ์ สมุทรปราการ
124/2561 นายณุติพงษ์  อรรถชัยยะ ตรัง
125/2561 นายสุรดิษ  เขาทอง นครศรีธรรมราช
126/2561 นายธนวิทย์  พาณิชย์ดํารงกุล สงขลา
127/2561 นายณัฐวุฒิ  กะดามัน นครศรีธรรมราช
128/2561 นายจารุเกียรติ์  สุขเกษม สุราษฎร์ธานี
129/2561 นายธวัชชัย  วิชัยดิษฐ์ ชุมพร
130/2561 นายอนันธวัช  จันต๊ะนาเขต นครศรีธรรมราช
131/2561 นายเรืองศักดิ์  พรหมทวด สุราษฎร์ธานี
132/2561 นายฟาดีลี  หมัดหนิ สงขลา
133/2561 นายบะฮากี  อาแด ยะลา
134/2561 นายณัฐกิตต์  สุขอ้น นครศรีธรรมราช
135/2561 นายธนาภูมิ  ภูมิภมร กระบี่
136/2561 นายวริษฐ์  วิชิตชู กระบี่
137/2561 นายธนวิทย์  สุวรรณพงษ์ นครศรีธรรมราช
138/2561 นายพชร  ว่องไวยุทธ์ ตรัง
139/2561 นายอานนท์  อินทัศสิงห์ กรุงเทพมหานคร
140/2561 นายธีรัตม์  ลิ่มวิจิตรวงศ์ นครศรีธรรมราช
141/2561 นายประสิทธิชัย  แก้วพุฒ สตูล
142/2561 นายศุภกร  อินทร์สุวรรณ นครศรีธรรมราช
143/2561 นายอับดุลเราะห์มาน  ดือเร๊ะ ยะลา
144/2561 นายกิตติธัช  ฟุ้งเหียน ภูเก็ต
145/2561 นายธีรชัย  ศรีชาติ ชุมพร
146/2561 นายภัทรพล  ยินเจริญ สงขลา
147/2561 นายประสิทธิ์พร  เอียดทอง ตรัง
148/2561 นายณัฐพงษ์  เสงี่ยมรักษ์ ภูเก็ต
149/2561 นายวิทย์ทวัฒน์  ชนะกิจ สุราษฎร์ธานี
150/2561 นายไวทยา  ช่วยอนันต์ พัทลุง
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151/2561 นายนฤพนธ์  แก้วอํารัตน์ นครศรีธรรมราช
152/2561 นายวรรณลภย์  มั่นคง ภูเก็ต
153/2561 นายกาฟีลัน  อับดุลเลาะ นราธิวาส
154/2561 นายปรีชา  ช่วยบํารุง กระบี่
155/2561 นายพิทักษ์สิทธิ์  ทรัพย์เจริญ ชุมพร
156/2561 นายนพดล  ลูกคง กระบี่
157/2561 นายธีรพัฒน์  มุณีอุปถัมภ์ นนทบุรี
158/2561 นายวรพล  ทินบุตร ปัตตานี
159/2561 นายพงษ์ณพี  บํารุงเขต นครศรีธรรมราช
160/2561 นายติณณภพ  จันทรศิริ นราธิวาส
161/2561 นายธนภูมิ  มาลโรจน์ นครศรีธรรมราช
162/2561 นายรฐตพนธ์  ผ่องเรียงณฐกูล นครศรีธรรมราช
163/2561 นายธนวัฒน์  ฤทธิเดช พัทลุง
164/2561 นายธนภูมิ  เชยบัวแก้ว นครศรีธรรมราช
165/2561 นายศุภวิชญ์  รักษาเมือง นครศรีธรรมราช
166/2561 นายกาวิชญ์  จิตรแม้น นครศรีธรรมราช
167/2561 นายสราวุธ  จันทร์เพ็ง ชุมพร
168/2561 นายกัณฑรากร  ปิติธีรภาพ ชลบุรี
169/2561 นายกนกพงศ์  ผ่านคุ้ม สุราษฎร์ธานี
170/2561 นายธเนศ  วิเชียร ตรัง
171/2561 นายชายชาญ  สังฆพรรณ ตรัง
172/2561 นายวรพล  ลิ้มประเสริฐ นนทบุรี
173/2561 นายภาณุวัฒน์  อานนท์ กระบี่
174/2561 นายฤทธิชัย  ฤทธิ์ศักดิ์ นครศรีธรรมราช
175/2561 นายอัสรี  กาหม๊ะ ปัตตานี
176/2561 นายเกียรติศักดิ์  ลิ่มบุตร กระบี่
177/2561 นายมูฮัมหมัดนูร  โว๊ะ ปัตตานี
178/2561 นายณรงค์ฤทธิ์  แก่นทอง นครศรีธรรมราช
179/2561 นายพชรพล  พ่วงทอง นครศรีธรรมราช
180/2561 นายธนาวุฒิ  ช่วยราม พัทลุง
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181/2561 นายภาสกร  ครุฑเพชร สุราษฎร์ธานี
182/2561 นายนพรัตน์  สุทธิพรหมมา พัทลุง
183/2561 นายอภสิทธิ์  หวนคิด สุราษฎร์ธานี
184/2561 นายยุทธกร  สุระกําแหง สงขลา
185/2561 นายณัฐพล  คงอักษร นราธิวาส
186/2561 นายกฤษฎา  แสงมณี พัทลุง
187/2561 นายชยากร  ไชยจิตต์ นครศรีธรรมราช
188/2561 นายนิติพงษ์  เขียวมา สงขลา
189/2561 นายอติราช  ไกยสิทธิ์ สงขลา
190/2561 นายวัชรพงศ์  ปุรินทราภิบาล นครศรีธรรมราช
191/2561 นายรณชัย  คงอ่อน ตรัง
192/2561 นายเตชิต  แซ่โยว สุราษฎร์ธานี
193/2561 นายซากีรี  บุญพิศ ยะลา
194/2561 นายวัศกร  บุญสุวรรณ กระบี่
195/2561 นายมนสิทธิ์  ศรีประสิทธิ์ ตรัง
196/2561 นายมูฮําหมัดฮาฟิต  ยิ นราธิวาส
197/2561 นายปิยนันท์  ขวัญแก้ว พัทลุง
198/2561 นายเจนวิทย์  ชูแก้ว พัทลุง
199/2561 นายสราวุธ  ปานมาศ นครศรีธรรมราช
200/2561 นายณัฐพงศ์  ขวัญใจ นครศรีธรรมราช
201/2561 นายศิวณัฐ  ภุมรินทร์ ตรัง
202/2561 นายกิตติพงศ์  แก้วบุญ สงขลา
203/2561 นายฟาอิส  เม็งวา ยะลา
204/2561 นายจักรพันธ์  สิทธิยุโณ นครศรีธรรมราช
205/2561 นายสทิธิพงศ์  นาคทั่ง ชุมพร
206/2561 นายกีรติ  คงเพ็ง ตรัง
207/2561 นายศรัณย์ณัฐ  สวนจันทร์ นครศรีธรรมราช
208/2561 นายนิอับดุลฮากิม  อับดุลเลาะ ยะลา
209/2561 นายมฟลิห  ยาลอ ยะลา
210/2561 นายอภิชัย  จันทรัตน์ พัทลุง
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211/2561 นายเจตนรินทร์   พูดดี นครศรีธรรมราช
212/2561 นายธนพัฒน์  อินทร์ดํา สุราษฎร์ธานี
213/2561 นายอิหซาน  เม็งวา ยะลา
214/2561 นายสหรัฐ  สวนสําราญ สมุทรสงคราม
215/2561 นายมนัสนันท์  ชลไพศาล ชุมพร
216/2561 นายวันฮาซซัน  ลีมอปาแล นราธิวาส
217/2561 นายพีรพล  แซ่ชั้น สุราษฎร์ธานี
218/2561 นายมูฮําหมัดจัสมีน  ยาโงะ สตูล
219/2561 นายสิริวุฒิ  วรรณรัตน์ สงขลา
220/2561 นายธราเทพ  ทิพย์วงศ์ กระบี่
221/2561 นายฤทธิเกียรติ  รอดภัย นครศรีธรรมราช
222/2561 นายทศพล  ชุมแสง ภูเก็ต
223/2561 นายไพซอล  ยะมันยะ สงขลา
224/2561 นายวรายุทธ์  หมุนนุ้ย สงขลา
225/2561 นายอารีฟิวส์  ดอเลาะ สงขลา
226/2561 นายพลิน  เมฆนิติ ชุมพร
227/2561 นายณัฐวุฒิ  จันทรพงษ์ นครศรีธรรมราช
228/2561 นายอาฟีฟิรเดาว์ส  เจ๊ะแว นราธิวาส
229/2561 นายอานท์  ทิพย์มุณี สงขลา
230/2561 นายชุติพงศ์  พฤษพนม นครศรีธรรมราช
231/2561 นายวัชรินทร์  คุระวรรณ นครศรีธรรมราช
232/2561 นายเอกลักษณ์  แก้วอ่อน ชุมพร
233/2561 นายอิทธิพัทธ์  ลิ่มสกุล นครศรีธรรมราช
234/2561 นายวัฒนพร  ทองนวล ชุมพร
235/2561 นายณัฐพล  ทับพรหม พัทลุง
236/2561 นายสุทธิรักษ์  รัตนะรัต นครศรีธรรมราช
237/2561 นายสุทธิชัย  หนูทอง นครศรีธรรมราช
238/2561 นายนันทิพัฒน์  หวังจันทร์ นครศรีธรรมราช
239/2561 นายสัณหณัฐ  สมบัติทอง ตรัง
240/2561 นายเกียรติศักดิ์  เมืองแก้ว นครศรีธรรมราช
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241/2561 นายกัณฑ์อเนก  จิระนภารัตน์ นครศรีธรรมราช
242/2561 นายวริศสพล  ศรีจันทร์ นครศรีธรรมราช
243/2561 นายฟาอีซ  ทวีกุล สตูล
244/2561 นายพิทยา  เอมอ่อน สุราษฎร์ธานี
245/2561 นายชัยอนันต์  รัตนมะโน นครศรีธรรมราช
246/2561 นายพุธทธินันท์  เต็งมีศรี นครศรีธรรมราช
247/2561 นายจารุกิตต์  สายสอาด กาญจนบุรี
248/2561 นายธวัชชัย  เมฆเรือง นครศรีธรรมราช
249/2561 นายสุวัฒฐ์  ทับทอง นครศรีธรรมราช
250/2561 นายนนทกร  แก้วเรือง นครศรีธรรมราช
251/2561 นายจรูญวิทย์  ดอกไม้เงิน ยะลา
252/2561 นายเผ่าพชร  เหรียญทอง เพชรบูรณ์
253/2561 นายธนวัฒน์  ตะนาวศรี สุราษฎร์ธานี
254/2561 นายมณฑล  ฤทธี ภูเก็ต
255/2561 นายอนวิช  คงทน นครศรีธรรมราช
256/2561 นายพสิษฐ์  นาคพิน สุราษฎร์ธานี


