
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 

บัญชีงบหน้าผู้ขอผ่อนผันการเรียนเข้ากองประจ าการ

เชียงราย
ประจ าปีการศึกษา  2562

 
หน้าท่ี.../...

ท่ี อ ำเภอ จังหวัด หมำยเหตุ
1 นายกิตติวินท์ นิลพลับ ขุนตาล เชียงราย
2 นายชยกร วิชา เชียงของ เชียงราย
3 นายอาชีพ แซ่ซ้ง เชียงของ เชียงราย
4 นายอธิพันธ์ุ จินาจันทร์ เชียงของ เชียงราย
5 นายอนันต์สิทธ์ิ ทองดี เชียงแสน เชียงราย
6 นายณัฐดนัย ต๊ะป้อ ดอยหลวง เชียงราย
7 นายเจษฎา ยามี ดอยหลวง เชียงราย
8 นายนวพล ยกยอน เทิง เชียงราย
9 นายศักด์ิสิทธ์ิ นาแพร่ เทิง เชียงราย
10 นายศุภกรณ์ สายใจ เทิง เชียงราย
11 นายศุภกรณ์ ชัยนันต๊ะ เทิง เชียงราย
12 นายวุฒิชัย วงศ์ใหญ่ เทิง เชียงราย
13 นายประวิทย์ ชุมภูค า ป่าแดด เชียงราย
14 นายอาทิตย์ กุณา พาน เชียงราย
15 นายสุรพศ จอมจักร พาน เชียงราย
16 นายสาวิน จันทร์แสง พาน เชียงราย
17 นายนพรัตน์ ต๊ิบจ๊ะ พาน เชียงราย
18 นายขจรเกียรติ อุดหมอ พาน เชียงราย
19 นายชญานนท์ เข่ือนค าแปง พาน เชียงราย
20 นายณัฐพงษ์ เกรียงเกษม พาน เชียงราย
21 นายอาทิตย์ เท้ิมลง พาน เชียงราย
22 นายนนทกานต์ ปินตา พาน เชียงราย
23 นายต้นทางบุญ ม่วงคุ้ม พาน เชียงราย
24 นายนันทภพ โยธา พาน เชียงราย
25 นายณัฐพล มาลารัตน์ เมืองเชียงราย เชียงราย

26 นายปฏิภาณ หม้ันขัน เมืองเชียงราย เชียงราย

27 นายปาระเมษฐ ปาระมีสัก เมืองเชียงราย เชียงราย

28 นายฮารูน ตานี เมืองเชียงราย เชียงราย

ช่ือ-สกุล
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29 นายศิระวัฒน์ บุญกิจ เมืองเชียงราย เชียงราย

30 นายภาสภากร เวียงมูล เมืองเชียงราย เชียงราย

31 นายเอกนรินทร์ ตันเต๋ เมืองเชียงราย เชียงราย

32 นายกิตติพงศ์ นนทก่ า เมืองเชียงราย เชียงราย

33 นายเจษฎา จันทาพูน แม่จัน เชียงราย

34 นายเมธี ภิราษร แม่ลาว เชียงราย

35 นายกีรติสุนทร ยาวิราช แม่ลาว เชียงราย

36 นายณัฐพศ์ อินต๊ะสุข แม่ลาว เชียงราย

37 นายนันทกรณ์ เข่ือนค า แม่ลาว เชียงราย

38 นายสุทธิชัย เสาว์สิงห์ แม่ลาว เชียงราย

39 นายธนา ถาวรสันต์ แม่ลาว เชียงราย

40 นายสิทธิศักด์ิ กิจพิทักษ์ แม่ลาว เชียงราย

41 นายกวินภพ จักเงิน แม่สรวย เชียงราย

42 นายอาทิตย์ ฤทธิเดช แม่สรวย เชียงราย

43 นายพชร ขันค า แม่สรวย เชียงราย

44 นายรัฐธรรมนูญ สมพงษ์ แม่สาย เชียงราย

45 นายนภสร บางหลวง เวียงชัย เชียงราย

46 นายจิรายุ เช้ือเมืองพาน เวียงชัย เชียงราย

47 นายวรรธิษณุ นัยต๊ิบ เวียงเชียรุ้ง เชียงราย

48 นายณั,ฐนนท์ สุขสัสด์ิ เวียงเชียรุ้ง เชียงราย

49 นายอัศดาวุฒิ ปินในกุล เวียงป่าเป้า เชียงราย

50 นายไกรวิชญ นภาลัย เวียงป่าเป้า เชียงราย

51 นายจักรี สัมฤทธ์ิมีผล ฝาง เชียงใหม่

52 นายวิวัฒน์ กฤตธนวัฒน์ ฝาง เชียงใหม่

53 นายยุวพล สมพรโชคชัย แม่แจ่ม เชียงใหม่
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54 นายจักรพันธ์ ยงนิธิกรกุล แม่อาย เชียงใหม่

55 นายธนากร พันธุ สันทราย เชียงใหม่

56 นายทรงภพ บุญญาวิทย์ หางดง เชียงใหม่

57 นายสุเมธ ปัณสุวรรณ เด่นชัย แพร่

58 นายรัชชานนท์ แสนอุ้ม เมืองแพร่ แพร่

59 นายธนากร เทียมตา เมืองแพร่ แพร่

60 นายเชิดชัย วันลังกา เมืองแพร่ แพร่

61 นายเกริกชัย มะโนนัย เมืองแพร่ แพร่

62 นายณัฐวุฒิ สุขมี เมืองแพร่ แพร่

63 นายฉัตรมงคล สุตานันท์ เมืองแพร่ แพร่

64 นายก าพล วังสาคร ร้องกวาง แพร่

65 นายอานนท์ ดวงจันทร์ ลอง แพร่

66 นายภูริพงศ์ กาศวิบูลย์ สูงเม่น แพร่

67 นายณัฐวุฒิ พระค าลือ สูงเม่น แพร่

68 นายพิเชษฐ์ ขันฟู สูงเม่น แพร่

69 นายภาณุพงศ์ ใจส่วาง สูงเม่น แพร่

70 นายกิตติธัช ศรปาละ สูงเม่น แพร่

71 นายอัครเดช ดาวแดน สูงเม่น แพร่

72 นายชวัลวิทย์ จิตตรง เชียงกลาง น่าน

73 นายเสกสรรค์ จันต๊ะวงค์ ทุ่งช้าง น่าน

74 นายธาราพงษ์ ณ น่าน เมืองน่าน น่าน

75 นายเจษฏาคริต ธะนะด้วง เวียงสา น่าน

76 นายพงศกร สุทธิ เวียงสา น่าน

77 นายจิรวัฒน์ มาค า เวียงสา น่าน

78 นายปริญญา คุณารูป จูน พะเยา
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79 นายพงษ์ศักด์ิ วงค์จักร์ จูน พะเยา

80 นายเศรษฐโชค ไชยมงคล จูน พะเยา

81 นายอภิสิท์ิ ก๋ายวม เชียงค า พะเยา

82 นายภูมิพลัง กล่ินหมม เชียงค า พะเยา

83 นายศุภฤกษ์ ไชยสาร ดอกค าใต้ พะเยา

84 นายพันธกานต์ แพรกเมือง ปง พะเยา

85 นายบดินทร์ ศรีจันทร์ ปง พะเยา

86 นายธีรภัทร สมศรี ภูซาง พะเยา

87 นายภูตะวัน พะแดงโค เมืองพะเยา พะเยา

88 นายปฐมพล โพธิทาสี เมืองพะเยา พะเยา

89 นายวรวุฒิ ธรรมขันธ์ เมืองพะเยา พะเยา

90 นายณัฐสิทธ์ิ โคตรอาสา เมืองพะเยา พะเยา

91 นายคณาวุฒิ สุพกิจ ควนเนียง สงขลา

92 นายราชัน อาษา เถิน ล าปาง

93 นายนัธทวัฒน์ ครุตาพงศ์ปกรณ์ เมืองล าปาง ล าปาง

94 นายภูวดล แซ่เลา เมืองล าปาง ล าปาง

95 นายพายุ สุรเชษฐ เมือปาน ล าปาง

96 นายฤทธ์ิเดช ของมูล แม่ทะ ล าปาง

97 นายพิสิษฐ์ แก้วค าลือ แม่ทะ ล าปาง

98 นายวุฒิชัย เคร่ืองผง แม่ทะ ล าปาง

99 นายธวัชชัย พูสมศรี ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

100 นายณัฐวร ยอดปนันท์ ปาย แม่ฮ่องสอน

ISSUE  1                                                                                                 
วันบังคับใช้  1  กันยายน  2546                                                             FM 21-12


