
1.มหาวทิยาลัยฯ ได้ด าเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 นักศึกษาจะได้รับสิทธผ่ิอนผันฯ

  จนส าเร็จการศึกษา โดยมีอายุไม่เกิน 26 ปี

2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อที่อ าเภอ ณ ภมูิล าเนาทหารตามหมายเรียก (สด.35) เดือนมีนาคม 2565

3. การยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษายื่นเพียง 1 ครัง้เทา่น้ัน นักศึกษาจะได้รบัสิทธิจนส าเรจ็การศึกษา

   (ไปรายงานตัวตามหมายเรยีก (สด.35)ทกุปจีนส าเรจ็การศึกษา กรณไีม่ไปรายงานตัวตามหมายเรยีกถือว่าผิดกฎหมาย)

4.วนัรายงานตัว (ดูจาก สด.35) ใหน้ า สด.9 , สด.35 และบตัรประชาชนเพื่อแสดงตน

5. สิทธกิารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารจะส้ินสุดเมื่อ 5.1ส าเร็จการศึกษา 5.2ไม่มีสถานภาพเปน็นักศึกษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

   5.3 อายุครบ 26 ปบีริบรูณ์

6. เมื่อมีเหตุสุดวสัิยไปต่างประเทศอันเนื่องจากการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวทิยาลัยฯ ซ่ึงตรงกับวนัรายงานตัวตามหมายเรียก

   ใหน้ักศึกษาด าเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกรณีไปต่างประเทศตามมาตรา 27 (2) ก่อนเดินทาง 1 เดือน

7.เมื่อหมดเหตุการณ์ผ่อนผันไม่วา่กรณีใดๆ ใหติ้ดต่อแก่สัสดีเขต/อ าเภอตามภมูิล าเนาทหาร ภายใน 30 วนั

8. กรณีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นางสาวทศันีย์ ราไม้ งานทนุ วนิัย และสวสัดิการนักศึกษา

   อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต ในวนั เวลา ราชการ

หมายเหต ุในกรณีทนัีกศึกษเขา้ไปบนัทกึในระบบแลว้แตไ่มม่ชีื่อประกาศมหาวิทยาลยัฯเน่ืองจากทา่นไมย่ื่นหลกัฐานการผ่อนผันฯ

            ใหท้า่นด าเนนิการยื่นหลักฐานด้วยตนเองที่งานทนุ วินยั และสวัสดิการนกัศึกษา  มธ .ศูนย์รังสิต ต้ังแต่วันที่ 8 ก.พ.-18 ก.พ.2565

              หากพ้นก าหนดที่มหาวิทยาลัยฯแจ้ง ทา่นต้องไปแสดงตนตามหมายเรยีก (สด.35) มิฉะน้ันจะถือว่าผิดกฎหมาย

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล เกิดป ีพ.ศ. อ าเภอ จังหวดั เลขทะเบยีนนักศึกษา

1 นายปรัตถกร ก าลังดี 2544 เมือง กระบี่ 6309682612

2 นาย ภมูินทร์ เที่ยงตรง 2544 อ่าวลึก กระบี่ 6323765104

3 นาย เปรมยุพล วทิยะสรนิธกิุล 2544 คันนายาว กรุงเทพ 6128640114

4 นาย ปรมินทร์ ศรีศุภฤกษ์ 2544 จอมทอง กรุงเทพ 6202685498

5 นายภมูิฐวศั สัมพนัธพ์านิช 2540 ดอนเมือง กรุงเทพ 6324300059

6 นายอชิรเดช ธรีสถาพร 2543 ตล่ิงชัน กรุงเทพ 6223640183

7 นายศรชนะ ตรงใจอนันต์ 2544 ธนบรีุ กรุงเทพ 6312764233

8 นายษติิบดินทร์ อินทนา 2544 บางกอกน้อย กรุงเทพ 6206612217

9 นายนวภมูิ เข่งเงิน 2543 บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 6410470154

10 นาย ศศิน กษติินาถ 2544 บางกะปิ กรุงเทพ 6323765427

11 นายสมรักษ ์รัศมีแก้ว 2544 บางแค กรุงเทพ 6216443058

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รบัสิทธิผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 2 ประจ าปกีารศึกษา 2564

นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร จ านวน 157 ราย โปรดตรวจสอบรายชื่อและปฏบิตัิตามค าชี้แจงดังน้ี



12 นาย พนัธม์ไส พนัธุพ์นิิจ 2544 บางพลัด กรุงเทพ 6322790435

13 นาย สหรัฐ หมื่นสบู่ 2544 บางรัก กรุงเทพ 6202460066

14 นายฐาปกรณ์ โสมรักษ์ 2543 วงัทองหลาน กรุงเทพ 6430760436

15 นาย มนัสชัย อยู่สบาย 2544 ลาดกระบงั กรุงเทพ 6312761791

16 นายกฤตณัฐ วอ่งนัยรัตน์ 2544 ลาดพร้าว กรุงเทพ 6316440160

17 นายภมูิพฒัน์ ศิริสมพงษ์ 2544 ลาดพร้าว กรุงเทพ 6303610122

18 นาย ณัฐภทัร โล่หว์ชัรินทร์ 2544 หนองแขม กรุงเทพ 6316683363

19 นาย อรรณพ เบาใจ 2544 หนองจอก กรุงเทพ 6301860026

20 นายจิรัฐ ไทยบณัฑิตย์ 2544 วฒันา กรุงเทพ 6305681758

21 นายกานตพชิญ์ เชาวส์าธติ 2543 คลองสาน กรุงเทพ 6323760725

22 นายภริูต วรีกุลเทวญั 2543 ประเวศ กรุงเทพ 6206620020

23 นายธนัวา จันทมิา 2544 หนองจอก กรุงเทพ 6309684915

24 นายจักรพรรด์ิ ทองคณารักษ์ 2544 บางกะปิ กรุงเทพ 6209652061

25 นายอรรถพงศ์ โรมศรี 2544 บางขุนเทยีน กรุงเทพ 6309654579

26 นายวรเมธ รัตนทตัสิริกุล 2544 ทา่ม่วง กาญจนบรีุ 6306620086

27 นายธนพทัธ ์บริสุทธิ์ 2544 เมือง กาญจนบรีุ 6312761650

28 นาย ภริูพฒัน์ จันทะลือ 2544 กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 6302686743

29 นายอัครชัย แก้วลาย 2544 ค าม่วง กาฬสินธุ์ 6414620010

30 นายจุลจักร ภมูิเขตร 2544 ยางตลาด กาฬสินธุ์ 6409654396

31 นายภทัรพงศ์ น้อยผาง 2544 หนองเรือ ขอนแก่น 6203680217

32 นายวชัรภมูิ บวัเผ่ือน 2544 ขลุง จันทบรีุ 6208680295

33 นายรัชพล พานิชอัตรา 2544 เมือง จันทบรีุ 6212761602

34 นายภริูนทร์ ค าวงษ์ 2541 ศรีราชา ชลบรีุ 6102615215

35 นาย นพวชิช์ เอี่ยมอาษา 2544 สัตหบี ชลบรีุ 6210680341

36 นาย รนยศ กองช้าง 2544 สัตหบี ชลบรีุ 6316610135

37 นาย ธนพล พลายด้วง 2544 สัตหบี ชลบรีุ 6209681342

38 นายเส้นตรง วรรณวรรค 2544 บางละมุง ชลบรีุ 6212763350

39 นายธนพล ฉิมพลี 2544 สัตหบี ชลบรีุ 6315611068

40 นายภเูบศ ติณณ์วรเดช 2544 แก้งคร้อ ชัยภมูิ 6424650353

41 นายภาสกร เกยสูงเนิน 2544 ภเูขียว ชัยภมูิ 6310681488

42 นายศิริกานต์ หติะโกวทิ 2544 สวี ชุมพร 6312763037

43 นายไกรวชิญ์ อภยัโรจน์ 2544 ขุนตาล เชียงราย 6410746322

44 นายณัฐภทัร ทนัอินทรอาจ 2544 เมือง เชียงราย 6309659008



45 นาย กิตติพงษ ์ศรีค า 2544 เมือง เชียงราย 6209683678

46 นายหสัวรรษ เวยีงนนท์ 2544 แม่ลาว เชียงราย 6312764340

47 นาย จิฮิโร่ วงค์ค าตัน 2544 เวยีงชัย เชียงราย 6416680129

48 นาย ธรีโชติ จินา 2544 สันปา่ตอง เชียงใหม่ 6209612966

49 นายณัฐภมูิ ปนัชัย 2544 สารภี เชียงใหม่ 6212760950

50 นาย ภาคภมูิ กิจธคุิณ 2544 เมือง ตรัง 6312760157

51 นายวชรกรณ์ มณีโชติ 2541 เมือง ตรัง 6416030143

52 นายปฏพิทัธ ์สุนทรรักษ์ 2544 เมือง ตรัง 6310742611

53 นายปรัชญา ทองประดับ 2544 หว้ยยอด ตรัง 6301681810

54 นาย นิค พบิลูย์ 2544 หว้ยยอด ตรัง 6322770742

55 นายจตุรภทัร เกียรติสิน 2544 เมือง ตาก 6309681945

56 นายพรพพิฒัน์ ถินทมิ 2544 เมือง นครนายก 6416440052

57 นายวายุ บญุ สวา่ง  2544 เมือง นครปฐม  6317680376

58 นายเสฏฐนันท ์ตุถีเสาวะนิตย์ 2544 สามพราน นครปฐม 6212763806

59 นาย ศุภณัฐ ธรรมสิทธิ์ 2544 สามพราน นครปฐม 6312625129

60 นาย วศิรุต ไพศาลวฒันการณ์ 2544 เรณูนคร นครพนม 6210742190

61 นาย อธวิฒัน์ ด่านกุลชัย 2544 ครบรีุ นครราชสีมา 6301681851

62 นายชนะสิบทศิ เอื้อเฟื้อ 2544 จักราช นครราชสีมา 6312684175

63 นายมารวย หวงัหามกลาง 2544 โนนสูง นครราชสีมา 6406720067

64 นายไกรวชิญ์ เถรปญัญา 2542 ปากช่อง นครราชสีมา 6416030085

65 นาย วรีเชษฐ์ ชมกลาง 2544 เมือง นครราชสีมา 6209684239

66 นายธนภทัร์ ประคองกลาง 2544 เมือง นครราชสีมา 6409685184

67 นาย อภวิฒัน์ ขัตตะรักษา 2544 หว้ยแถลง นครราชสีมา 6301681869

68 นาย ธนกฤต หมาดประสิทธิ์ 2544 ทา่ศาลา นครศรีธรรมราช 6312763433

69 นาย ธร์ีปารมี สุขอนันต์ 2544 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 6312764092

70 นาย ปพนธร์ี สิทธโิชค 2544 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 6304682518

71 นาย ธนัตถ์ ทมิร่ืน 2543 เมือง นครศรีธรรมราช 6108680460

72 นายศุภณัฐ ชาครานนท์ 2543 เมือง นครศรีธรรมราช 6404641125

73 นายนัฐวฒิุ พชิัยกาล 2544 ลานสกา นครศรีธรรมราช 6310682817

74 นายพทุธนิันต์ ชัยบ ารุง 2543 หวัไทร นครศรีธรรมราช 6112763666

75 นาย ภาคภมูิ มากบญุ 2543 พยุหะคีรี นครสวรรค์ 6424650346

76 นาย ธน ดล  เตียงงา  2544 หนองบวั นครสวรรค์  6312760686

77 นายหรัิญ โบเทง็ 2544 ปากเกร็ด นนทบรีุ 6312760165



78 นายธรีเชษฐ ไปเร็ว 2544 เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 6322771633

79 นายธนกร ตรีภพนารถ 2544 เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 6223765360

80 นายศิพงษ ์สุวรรณปรีดี 2544 เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 6306645190

81 นายธนายุทธ วนเมธนิ 2544 บางใหญ่ นนทบรีุ 6323765138

82 นายเชาวนันท ์เกิดชื่น 2544 เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 6204640277

83 นาย ภาคิน สุไกรธิ 2541 คลองหลวง ปทมุธานี 6409035729

84 นาย วศิวะ จันทร์รุ่งโรจน์ 2544 คลองหลวง ปทมุธานี 6309659255

85 นายปณิธ ิชวะพงษ์ 2544 คลองหลวง ปทมุธานี 6312760587

86 นายเจตนิพทัธ ์ผุดวรรณา 2543 คลองหลวง ปทมุธานี 6112764532

87 นาย อัครพงษ ์ศรีเสมอ 2544 คลองหลวง ปทมุธานี 6312761270

88 นายฐานันทธ์วชั ฮ่ันสกถล 2544 ธญับรีุ ปทมุธานี 6209657086

89 นาย จิรวฒัน์ ไชยชมภู 2544 เมือง ปทมุธานี 6210742075

90 นายกษดิิศ สุวรรณ 2544 เมือง ปทมุธานี 6302460321

91 นาย ณัฐพล แสงจันทร์ 2544 เมือง ปทมุธานี 6305610070

92 นายโมไนย กระจ่างพฒัน์ 2544 ลาดหลุมแก้ว ปทมุธานี 6406680188

93 นายบรรยวสัถ์ ศิริวฒันสกุล 2544 ล าลูกกา ปทมุธานี 6212763319

94 นายฉัตรเฉลิม เจือจันทร์ 2544 ล าลูกกา ปทมุธานี 6310742090

95 นายจิรภทัร ช่วยรัมย์ 2544 สามโคก ปทมุธานี 6212763418

96 นายกมล ม่วงน้อยเจริญ 2544 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ 6412626027

97 นายฮากิม เจะโนะ 2544 ปะนาเระ ปตัตานี 6303514019

98 นาย ฟาเดล ปาโอะมานิ์ 2544 ยะรัง ปตัตานี 6409682397

99 นายพาโชค รอดภยั 2544 บางบาล พระนครศรีอยุธยา 6416614151

100 นาย ปรเมษฐ์ แสงอรุณ 2544 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 6312610105

101 นายมฤษฎา หนานเจียง 2544 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 6309611801

102 นายโยธา ส่งศฤงคาร 2544 จุน พะเยา 6210610447

103 นาย ราชภฏั เฟื่องฟู 2544 คุระบรีุ พงังา 6306681104

104 นาย ชยานินทร์ ศรีเมือง 2544 คุระบรีุ พงังา 6315611282

105 นาย ปรเมศวร์ ตุหรัน 2544 ตะกั่วทุ่ง พงังา 6312763649

106 นายณัฐภทัร น้อยนาดี 2544 เมือง พงังา 6210740293

107 นายณัฐนนท ์นาคคง 2544 ศรีนครินทร์ พทัลุง 6305681550

108 นายอัจฉริยะ ด้วงสง 2544 ศรีบรรพต พทัลุง 6301610587

109 นายธรีภทัร สุขพฒัน์ 2544 เมือง เพชรบรูณ์ 6206711134

110 นาย ศักด์ิศรี สิงหศักด์ิ 2544 เมือง เพชรบรูณ์ 6316613071



111 นายศิกวสั โลเกศเสถียร 2544 ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 6309610175

112 นายทศพร ทพิยศักด์ิ 2544 กะทู้ ภเูก็ต 6310742025

113 นาย วรีภทัร อุดร 2544 กะทู้ ภเูก็ต 6312766402

114 นายรพธีรรม สินเธาว์ 2544 เมือง มหาสารคาม 6402610031

115 นายพานเงิน สมัตถะ 2544 เมือง ยะลา 6316682340

116 นาย ภากร พนัธุพ์าณิชย์ 2544 จตุรพกัตรพมิาน ร้อยเอ็ด 6309685458

117 นายนพวนิท ์จิตจ านงค์ 2544 สุวรรณภมูิ ร้อยเอ็ด 6306611358

118 นายภาณุพงศ์ หงอสกุล 2544 เมืองระนอง ระนอง 6310740136

119 นายเสฎฐวฒิุ แซ่หา่น 2543 เมืองระนอง ระนอง 6110610703

120 นายวนัจักรี เอ็นดูราษฎร์ 2544 แกลง ระยอง 6217610234

121 นายพสิิษฐ์ รักษน์ิเวศน์ 2544 บา้นโปง่ ราชบรีุ 6302465403

122 นาย อภวิฒัน์ ขวญัธนชัยธร 2544 งาว ล าปาง 6308520037

123 นายสิทธภิาคย์ โยธี 2544 ไพรบงึ ศรีสะเกษ 6309659099

124 นายพงศกร สุนันท์ 2544 ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 6309612072

125 นายจิรวฒัน์ ชนะวฒัน์ปญัญา 2543 เมือง สกลนคร 6422771913

126 นาย ศุภลักษณ์ ศรีจ าเริญ 2544 คลองหอยโข่ง สงขลา 6419680498

127 นายภทัรมินทร์ จันทร์เมือง 2544 ระโนด สงขลา 6212761909

128 นาย กรินทร์ รัตนะพงค์ 2544 สะบา้ย้อย สงขลา 6312760405

129 นายพชร ประสานสงค์ 2544 สิงหนคร สงขลา 6209682571

130 นายศวรีะ ศรีวรัิตน์ 2544 หาดใหญ่ สงขลา 6306720399

131 นายปฐว ีสมบติั 2544 หาดใหญ่ สงขลา 6210750557

132 นาย วฒิุศักด์ิ จันทพนัธ์ 2544 บางพลี สมุทรปราการ 6312763236

133 นาย ฐิติ ชื่นบบุผา 2540 พระประแดง สมุทรปราการ 6209035101

134 นาย กิตติภพ ปากน้ า 2544 พระประแดง สมุทรปราการ 6312763524

135 นายอธบิดี พรมทา 2544 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 6324762761

136 นายวฤทธ ิทว้มประเสริฐ 2544 บางพลี สมุทรปราการ 6309680095

137 นายเมฆินทร์ เสวนันา 2544 เมืองสระแก้ว สระแก้ว 6212760745

138 นาย ภรีู รัชตะเดชาโชติ 2544 เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ 6312763938

139 นายทศพล ธญัญ์สุกแสง 2544 หนองหญ้าไซ สุพรรณบรีุ 6304610113

140 นายวชัรพล เถียรสวสัด์ิ 2544 สองพี่น้อง สุพรรณบรีุ 6205680579

141 นายวรกฤต มากจันทร์ 2544 บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี 6305620061

142 นายภานุวชิญ์ ช่วยศรี 2544 พระแสง สุราษฎร์ธานี 6401682205

143 นาย สิทธชิัย แนบสุข 2544 ทา่ตูม สุรินทร์ 6312760033



144 นายณัฐพล พตัราภรณ์วโิรจน์ 2544 เมือง สุรินทร์ 6312760132

145 นาย อภสิิทธิ ์โพธิส์ลิด 2544 โพนพสัิย หนองคาย 6409683387

146 นาย ภานนต์ ภสัสรศิริ 2544 เมืองอ่างทอง อ่างทอง 6312761973

147 นาย ไวทนิ พรมโสภา 2544 เมือง อ านาจเจริญ 6312760199

148 นายวศิรุต ชัยธสิาร 2544 เมือง อ านาจเจริญ 6312766329

149 นาย ภวูดร ไชยวฒักุลกิจ 2544 ลืออ านาจ อ านาจเจริญ 6303612045

150 นายนพนันท ์สุกุ 2544 หวัตะพาน อ านาจเจริญ 6404681261

151 นาย ทวตัร เดอ ฮาส 2544 นายูง อุดรธานี 6322771625

152 นายวริทธิน์ันท ์ พรหมอารักษ์ 2544 หนองหาน อุดรธานี 6301682453

153 นาน เอเชีย อ่อนพรม 2544 ลับแล อุตรดิตถ์ 6404682350

154 นายยศธร วรรณวตัร 2544 กุกข้าวปุ้น อุบลราชธานี 6330760619

155 นายสุรโรจน์ กอมณี 2544 โขงเจียม อุบลราชธานี 6312761106

156 นายณัฐพร แก้วมณี 2544 เดชอุดม อุบลราชธานี 6409682710

157 นายพร้อมไพบลูย์ แสงจันทร์ 2544 เดชอุดม อุบลราชธานี 6312761718

งานทุน วินัย และสวัสดากรนักศึกษา
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