
ลําดับที่

1 นายธนวรรษ เลิศรัตนชัยพงษ วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี1

2 นายภูรินัฐ คําเงิน วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส ป.ตรี1

3 นายสุวัฎชัย ปงเมฆ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ป.ตรี2

4 นายณัฐนันท ผัสวี วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี3.1

5 นายจิรายุทธ จันสม การบัญชี ป.ตรี1

6 นายธนดล ศรีบุรี วิศวกรรมโยธา ป.ตรี3

7 นายนฤเบศฐ ปญญา วิศวกรรมศาสตร ป.ตรี3

8 นายศิรวิชญ ยาวิชัยปอง วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี3

9 นายวรวิทย กลิ่นหอม วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี2

10 นายเกริกพล ฝนแปง วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี2

11 นายอดิศักดิ์ จันพรม ระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ ป.ตรี1

12 นายทรงสิทธิ์ แสงจันทร วิศวกรรมไฟฟา ป.ตรี3

13 นายสหรัฐ ศรศรีเกิด วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี1

14 นายสินธพ อภิวงค วิศวกรรมคอมพิวเตอร ป.ตรี2

15 นายศุภกิจ แสนกวาง การจัดการโลจิสติกส ป.ตรี2

16 นายนัทธพงศ บุญเปง วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี2

17 นายนิรุช ตาวงศ วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี2

18 นายอธิพงษ สุขรอมแปง วศ.บ.โลจิสติกส ป.ตรี2

19 นายศุภาชัย ชัดเชียงแสน วศ.บ.โลจิสติกส ป.ตรี4.2

20 นายเกียรติศักดิ์ ปานใจ วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส ป.ตรี1

21 นายลัทธพล สุขใสบูลย การจัดการ ป.ตรี3

22 นายอิทธิพงศ ชัยชนะ การบัญชี ป.ตรี2

23 นายพชรพล ไวยะกา ระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ ป.ตรี2

24 นายเมธีพงค ลิ้มประเสริฐสกุล การจัดการโลจิสติกส ป.ตรี1

25 นายอณุวัฒน กันจินะ วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส ป.ตรี2

26 นายณัฐพงษ ไชยถา วศ.บ.โลจิสติกส ป.ตรี1

27 นายรัตนติมากร ตาจุม วิศวกรรมโยธา ป.ตรี1

28 นายอนุกูล ไชยวงค วิศวกรรมไฟฟา ป.ตรี3

29 นายพัชรดนัย ชัยประการ ระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ ป.ตรี1

บัญชีรายชื่อรวมของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับการผอนผันการตรวจเลือก

เขารับราชการทหารกองประจําการ     สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ประจําป  2561

มหาวิทยาลัย   เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย จํานวน   จังหวัด  จํานวนทั้งหมด  128   คน

จังหวัด      เชียงราย      จํานวน    62    คน

ชื่อ   -   สกุล คณะวิชา / ชั้นป



ลําดับที่

30 นายทวีวัฒน พรมวิภา วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี1

31 นายชญานนท เทพอุดม การบัญชี ป.ตรี1

32 นายภาณุพงศ นิโลบล วิศวกรรมโยธา ป.ตรี1

33 นายแดนไตร ภูวัฒนติกานต การจัดการโลจิสติกส ป.ตรี1

34 นายธนภัทร ดวงแกว การจัดการ ป.ตรี1

35 นายอภิสิทธิ์ แจมบุรี วิศวกรรมโยธา ป.ตรี1

36 นายกฤษณ มณีกิจ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ป.ตรี2

37 นายณฐกิตติ์ ปาคํา ระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ ป.ตรี2

38 นายพิจักษณ ทวีคุณ ระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ ป.ตรี2

39 นายสิทธิพล วงคมูล การจัดการโลจิสติกส ป.ตรี2

40 นายพชร วิไลทรัพยสิน วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส ป.ตรี1

41 นายนัทดนัย ศรีวิชัย วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ป.ตรี2

42 นายอรรฐพล ดวงงา วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี1

43 นายกฤษฎา เขียวเจริญ วิศวกรรมโยธา ป.ตรี1

44 นายทีฆทัศน จันโย ระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ ป.ตรี1

45 นายจํารอง วงคสา วิศวกรรมไฟฟา ป.ตรี3

46 นายเกียรติศักดิ์ เพชรเขมา วิศวกรรมโยธา ป.ตรี

47 นายชโลทร คําจอย ระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ ป.ตรี1

48 นายเปรมกมล โควสุวรรณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ป.ตรี2

49 นายณัฐพล อําภาวงศ วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส ป.ตรี2

50 นายรชาพงศ กิจพิทักษ วิศวกรรมไฟฟา ป.ตรี3

51 นายมนัญชัย แกวอาย ระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ ป.ตรี1

52 นายเจษฎา ใสสวาง การบัญชี ป.ตรี3

53 นายเจนณรงค ชุมภู วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี2

54 นายสุรกิจ วันยาม วิศวกรรมไฟฟา ป.ตรี1

55 นายจิรพงศ พิบูลศิลป วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส ป.ตรี1

56 นายวิชัย นามแกว วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ป.ตรี2

57 นายศุภกิจ ครองไพศาล วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี

58 นายปฎิพล แกวดอนดู วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส ป.ตรี1

59 นายยศกร สาคร ระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ ป.ตรี1

60 นายปติพงษ อยูอินทร ระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ ป.ตรี1

61 นายโชคชัย ทองแยม วิศวกรรมไฟฟา ป.ตรี1

62 นายชยุตย วิรัตนเกษม การบัญชี ป.ตรี2

ชื่อ   -   สกุล คณะวิชา / ชั้นป



ลําดับที่

1 นายวีระวัฒน จันชูทิพย วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ป.ตรี2

2 นายพิศาล ชมชัยรัตน วิศวกรรมไฟฟา ป.ตรี2

3 นายณัฐสิทธิ์ ปงกัน วิศวกรรมโยธา ป.ตรี1

4 นายนิรุชา อินทนนท วิศวกรรมคอมพิวเตอร ป.ตรี1

5 นายณัฐพงษ กิติกร วิศวกรรมโยธา ป.ตรี1

6 นายจีรศักดิ์ ศรีอาจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ป.ตรี1

7 นายภีมวัจน คาผัก วิศวกรรมโยธา ป.ตรี1

ลําดับที่

1 นายวิทวัส วันมหาใจ การบัญชี ป.ตรี1

2 นายชินดนัย วิชัยทา วิศวกรรมคอมพิวเตอร ป.ตรี1

3 นายรัชชานนท แสนอุม วิศวกรรมไฟฟา ป.ตรี1

4 นายศุภกานต บุตรชา การบัญชี ป.ตรี1

5 นายกฤษณพงศ พงคคีรีแสน วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส ป.ตรี1

6 นายกิตติวัฒน ทุงพนา วศ.บ.โลจิสติกส ป.ตรี1

7 นายฐิติพงศ คงมั่น วศ.บ.อุตสาหการ ป.ตรี1

8 นายชิษณุพงศ มีปญญา ระบบสารสนเทศ ป.ตรี1

9 นายนพชัย คมแหลม วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี1

10 นายศุภชัย สมเพชร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ป.ตรี1

11 นายกําพล วังสาคร วิศวกรรมไฟฟา ป.ตรี1

12 นายชัยอนันต แกวจีรนันท วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส ป.ตรี1

13 นายภานุพงค วงคทา การบัญชี ป.ตรี1

14 นายวัชรนนท ขอนดอก วิศวกรรมไฟฟา ป.ตรี2

15 นายณัฐนนท วงศอรินทร วิศวกรรมคอมพิวเตอร ป.ตรี

16 นายฉัตรมงคล อินกาสุข วศ.บ.อุตสาหการ ป.ตรี3.1

17 นายณัฐวุฒิ วงควาร วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส ป.ตรี1

18 นายธวัชชัย บุญมี วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส ป.ตรี1

19 นายอนาวิล ใจสุดา วศ.บ.โลจิสติกส ป.ตรี1

20 นายอมรเทพ ศรีใจ วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี1

คณะวิชา / ชั้นป

จังหวัด     เชียงใหม     จํานวน  7   คน

ชื่อ   -   สกุล คณะวิชา / ชั้นป

ชื่อ   -   สกุล

จังหวัด      แพร      จํานวน  20   คน



ลําดับที่

1 นายอภิสิทธิ์ แจมสายพงษ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ป.ตรี1

2 นายวรวุฒิ เขื่อนเมือง วิศวกรรมโยธา ป.ตรี1

3 นายศรสิน โดมไพรวัลย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ป.ตรี1

4 นายพงศสิริ ไชยคํา วศ.บ.ไฟฟา ป.ตรี1

ลําดับที่

1 นายทักษดนัย สิงหตื้อ อุตสาหการ ป.ตรี1

2 นายไกรวิชญ แซผาน วิศวกรรมไฟฟา ป.ตรี2

3 นายณัชพล มนัสสา การบัญชี ป.ตรี3

4 นายธวัชชัย ไชยมงคล วศ.บ อิเล็กทรอนิกส ป.ตรี1

5 นายธีรวัฒน คําวงคษา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม ป.ตรี2

6 นายวัฒนชัย นันทะเสน วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี1

7 นายภานุพงษ บุญธรรม วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี1

8 นายนันธพงศ เมืองวงค การตลาด ป.ตรี1

9 นายอนุชา ทวีเชื้อ สารสนเทศทางธุรกิจ ป.ตรี1

10 นายศิริโชค วงคแสนศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ป.ตรี1

11 นายคมกฤช หวงวงค วศ.บ อิเล็กทรอนิกส ป.ตรี1

12 นายธนวัฒน จันทรแกว วิศวกรรมโยธา ป.ตรี1

13 นายนเรศ ธิศรีใจ วิศวกรรโยธา ป.ตรี1

14 นายสุทธิพงษ เมืองมูล สารสนเทศทางธุรกิจ ป.ตรี1

15 นายวัฒนา ถาคําดี วศ.บ อิเล็กทรอนิกส ป.ตรี1

16 นายคมเดช บุญวงค วิศวกรรมไฟฟา ป.ตรี4.2

17 นายถิรวุฒิ คนขยัน วศ.บ อิเล็กทรอนิกส ป.ตรี1

ลําดับที่

1 นายนวัต ทาสีคํา วิศวกรรมคอมพิวเตอร ป.ตรี1

2 นายสิรวัฒน สุราฤทธิ์ วิศวกรรมโยธา ป.ตรี1

3 นายอภิสิทธิ์ จิตธรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ป.ตรี1

ชื่อ   -   สกุล คณะวิชา / ชั้นป

จังหวัด      พะเยา   จํานวน  17   คน

ชื่อ   -   สกุล

จังหวัด     ลําพูน    จํานวน  3  คน

คณะวิชา / ชั้นป

จังหวัด      นาน      จํานวน   4   คน

ชื่อ   -   สกุล คณะวิชา / ชั้นป



ลําดับที่

1 นายอดิศักดิ์ มะลิวัลย วิศวกรรมไฟฟา ป.ตรี4.2

ลําดับที่

1 นายอัครพนธ มั่นออม วิศวกรรมไฟฟา ป.ตร1ี

2 นายธรรภัทร อินแจง วศ.บไฟฟา ป.ตร1ี

3 นายณัฐพงศ โฮมมะ วิศวกรรมไฟฟา ป.ตร1ี

ลําดับที่

1 นายพลวัต สมบัติ วศ.บ.ไฟฟาพิเศษ ป.ตร1ี

ลําดับที่

1 นายศรัณย เขียวขาว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ป.ตรี1

ลําดับที่

1 นายนิติโชค วิวัฒนไพรสน วิศวกรรมโยธา ป.ตรี3

ลําดับที่

1 นายปรเมศวร ศรีวันนา วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี1

ลําดับที่

1 นายวุฒิพงษ ปงลังกา วิศวกรรมโยธา ป.ตรี3

ชื่อ   -   สกุล คณะวิชา / ชั้นป

จังหวัด   อุตรดิตถ     จํานวน   3    คน

ชื่อ   -   สกุล

จังหวัด    ศรีสเกษ      จํานวน  1   คน

ชื่อ   -   สกุล คณะวิชา / ชั้นป

คณะวิชา / ชั้นป

จังหวัด     นครสวรรค   จํานวน    1   คน

ชื่อ   -   สกุล คณะวิชา / ชั้นป

จังหวัด     สมุทรปราการ     จํานวน    1   คน

ชื่อ   -   สกุล

จังหวัด    ยโสธร      จํานวน   1  คน

คณะวิชา / ชั้นปชื่อ   -   สกุล

คณะวิชา / ชั้นป

จังหวัด     แมฮองสอน   จํานวน    1   คน

ชื่อ   -   สกุล คณะวิชา / ชั้นป

จังหวัด     เชียงราย   จํานวน    1   คน  (เพิ่ม)



ลําดับที่

1 นายพิชชากร จิ่งมาดา คอมพิวเตอรทางธุรกิจ ป.ตรี2

2 นายธีรศักดิ์ สายฟูเปง การจัดการธุรกิจ ป.ตรี 1

ลําดับที่

1 นายยุทธชัย คําทวม วศ.บ.ไฟฟา ป.ตรี1

ลําดับที่

1 นายภัคพงศ ขัติเนตร วศ.บ.ไฟฟา ภาคพิเศษ

ลําดับที่

1 นายเรืองศักดิ์ เผาตะใจ โยธา ป.ตรี1

ลําดับที่

1 นายธีรภัทร หอมนาน วศ.บไฟฟา ป.ตรี1

จังหวัด     เชียงราย   จํานวน    1   คน  (เพิ่ม2)

ชื่อ   -   สกุล คณะวิชา / ชั้นป

จังหวัด     พะเยา   จํานวน    1   คน  (เพิ่ม)

จังหวัด     เชียงราย   จํานวน    ๒   คน  (เพิ่ม1)

ชื่อ   -   สกุล คณะวิชา / ชั้นป

จังหวัด     อุตรดิตถ   จํานวน    1   คน  (เพิ่ม)

ชื่อ   -   สกุล คณะวิชา / ชั้นป

จังหวัด     พะเยา   จํานวน    1   คน  (เพิ่ม1)

ชื่อ   -   สกุล คณะวิชา / ชั้นป

ชื่อ   -   สกุล คณะวิชา / ชั้นป
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