
รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

กรุงเทพมหานคร 1 นายระพีพัฒน์ สุวรรณกุล  
 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
กระบี่ 1 นายนันทพงศ์ ตันติ์ทวิสุทธิ์  

 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

กาญจนบุรี 1 นายจารุเดช ดอนพรหมะ  
 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕  
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

จันทบุรี 
1 นายณภัทร บ ารุงการ  
2 นายธนวัฒน ์ ธรรมวงษ์  

 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

ฉะเชิงเทรา 1 นายคมกริช บุญสร้าง  
 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
ชัยภูมิ 1 นายศุภกร กริ่งสันเทียะ  

2 นายธนดล ประเสริฐแท่น  
 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

นครราชสีมา 1 นายวิสุทธิ์ จ่าโนนสูง  
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
ชลบุรี ๑ นายคเณศ คีรีวรรณ์  

๒ นายราเมศวร์ สุขสนอง  
๓ นายพัลลภ สุวรรณโชต ิ  
๔ นายธนาดล สุราราช  
๕ นายณพงศ์ชัย ด่านนอก  
๖ นายธนดล งามข า  
7 นายธีรภัทร บุญราศี  
8 นายรัชชานนท์ สิทธิชัย  
9 นายธีระพล ศรีลาแสง  

10  นายชยพล ศรีอินทร์สุทธิ์  
11 นายอเนก กล้ากสิกิจ  
12 นายกฤษฎา พรานพิทักษ์  
13 นายคุณาสิน สัจจะโชคธรรม  
14 นายณัฐวุฒิ ประสินเดิม  
15 นายสดายุ จุกสีดา  
16 นายธีรวุฒ ิ นาคสมบูรณ์  
17 นายภูวิศ สมใจ  
18 นายวสวัตติ์ อิทธิวรกุล  
19 นายธนโชต ิ ทองสุข  
20 นายจิรวัฒน์ ไชยโย  
21 นายผเดชไชย แพงเกาะ  
22 นายพีรดนย์ เขียวม่วง  
23 นายกรุณพล เฟ้ือแก้ว  
24 นายปรินทร อินสองใจ  
25 นายศุภกิจ สุขวัฒนะ  
26 นายวทัญญู จันทร์ศักดา  
27 นายณัฐพล พงษ์ธีระพล  
28 นายวรรธนะ ปรีดาธรรม  
29 นายอนุพงศ์ มีสมสินธุ์  
30 นายฤกษ์ชัย แก้วครวญ  

 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
ชลบุรี 31 นายอัมรินทร์ อ่ิมนาค  

32 นายจักรพันธ์ นาคอุดม  
33 นายสรธัญ สุล านาจ  
34 นายสหฤทธิ์ หมอกแฉ่ง  
35 นายณัฐพงษ์ ปานคง  
36 นายวิทยา เปรมสุขดี  
37 นายธนพงษ์ พันธ์พงษ์  
38 นายอกนิษฐ์ ดีเด่น  
39 นายพิพัฒน์ ฉวีวงษ ์  
40 นายทัตพล อุดม  
41 นายระพีพัฒน์ มนต์ก่ิงเพชร  
42 นายนทีธร ภูมินทร์  
43 นายธนาวุฒิ ประทีปะผลิน  
44 นายจิรวัฒน์ วิเศษสิทธิ์  
45 นายธีร์จุฑา โหราศาสตร์  
46 นายธีรภัทร์ ลมุล  
47 นายพรรศธรณ์ ธีรวัฒนพงศ์  
48 นายวรพล มนจู  
49 นายวรกันต์ หวังคุ้มกลาง  
50 นายธนพล ค าแก้ว  
51 นายวรเมธ ยาหิง  
52 นายสกุลวัฒน์ วานิชย์โรจน ์  
53 นายธิติ ศิริจัด  
54 นายพิสิทธิ์ กลิ่นกุหลาบ  
55 นายสุรยุทธ สุขเสน  
56 นายปรานต์ ปานพันธ์  
57 นายธนพล สุวรรณโฆษิต  
58 นายนครินทร์ ธิค าลอง  
59 นายอาทิตย์ อินทวงศ์ษา  
60 นายสิทธิพงษ์ ศรีมงคล  

 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
ชลบุรี 61 นายกิตติศักดิ์ มีเหม  

62 นายครรชิต ฆ้องเล็ก  
63 นายจีรวิทย์ เกตุสาลี  
64 นายพงศ์ศิริ เพ็ญจันทร์  
65 นายนิฤวัฒณ์ บุตรน  าเพชร  
66 นายธนดล เสน่ห์พูด  
67 นายอัครวิชญ์ พัดไธสง  
68 นายพรรษชล ใจขาน  
69 นายสมพล บุปผา  
70 นายนภัส เปียลพ  
71 นายยุทธการ ผาสุก  
72 นายชีวิพัฒน์ สมพอง  
73 นายจิรายุทธ หมั่นท า  
74 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว  
75 นายฐิติพงศ์ เอ่ียมประชา  
76 นายพิชิตชัย สังวาลย์วงษ ์  
77 นายพัฒนพงศ์ เจริญดี  
78 นายธีรพงศ์ มานะต่อ  
79 นายกฤตภาส ชื่นวัฒนมงคล  
80 นายศรัณย์ ศิริสัมพันธ์  
81 นายพีรดนย์ ปราณีตพลกรัง  
82 นายพงศ์พฤทธิ์ เชยงูเหลือม  
83 นายธนชัย ประเสริฐ  
84 นายสิทธิพงศ์ แสงแก้ว  
85 นายพชร พันธ์พินิจ  
86 นายศุภชัย สุขวารี  
87 นายพรพล แซ่ตั ง  
88 นายวรชน ศิริกุลณ์  
89 นายณัฐพล ศรีอุดมวัฒน์  
90 นายกรดนัย รัตนธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
ชลบุรี 91 นายนันทวัฒน์ จารย์โพธิ์  

92 นายอดิศร สิงห์สนั่น  
93 นายธนวัฒน ์ จันทะรัตน์  
94 นายอภิสิทธิ์ ศัตรูพ่าย  
95 นายฐิติพร สง่างาม  
96 นายจักรพงศ์ มะณีโชติ  
97 นายจักรพรรดิ โพธิสาร  
98 นายกสิวัฒน์ ดีมั่น  
99 นายภาณุพงศ์ สังขมณี  

100 นายสิทธินนท์ สีดากุล  
101 นายปริญญา ปทุมทอง  
102 นายณัชพล นพเก้า  
103 นายฐาปกรณ์ อังกูรตรีรัตน์  
104 นายธีระพัฒน์ ถุงทอง  
105 นายชวินโรจน ์ ประทีปสุขปกรณ์  
106 นายพันธ์กร ที่รัก  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ (แผ่นที่ ๑) 

จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
นครศรีธรรมราช 1 นายศรัณย์ภัทร อุปศรี  

 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

นครสวรรค์ 1 นายวิกรานต์ กวางแก้ว  
 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
บึงกาฬ 1 นายกฤตยชญ์ ค าภูมี  

 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

ปราจีนบุรี 1 นายธนโชต ิ บุญมี  
2 นายณัฐยกรทร์ พุทธสุวรรณ์  

 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
พิจิตร 1 นายเจษฎา ยอดปัญญา  

 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

พิษณุโลก ๑ นายอภิวัฒน์ โพธิ์ทอง  
2 นายพิพัฒน์ ดีเจริญ  

 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

เพชรบูรณ์ ๑ นายนุติ ฮาดแมน  
2 นายประจักษ์กรา ศรีธรรมมา  

 
 
 



รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
แพร่ 1 นายสหชาติ จันทร์ศรี  

 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕  
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
ร้อยเอ็ด 1 นายอุดมศักดิ์ มะอาจเลิศ  

 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕  
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
ลพบุรี 1 นายวีระพล อินทร์อยู่  

 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕  
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

เลย 1 นายชวนากร โสประดิษฐ  
 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕  
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

ศรีษะเกษ 1 นายพลวัฒน์ วชิระจ าปา  
2 นายธวัฒน์ชัย พิทักษ์  

 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕  
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
สงขลา 1 นายพลณฤทธิ์ พลสิทธิ์  

 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕  
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

สมุทรปราการ 1 นายชุติพงศ์ ดิษฐลิ้ม  
2 นายกีรติ จุ้ยจิตร  

 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
ระยอง 1 นายธงชัย สหายสุข  

2 นายสุพศิน ศิริพันธ์  
3 นายเจษฎากร คุ้มเดช  
4 นายชาคริต ปั้นทอง  
5 นายวสันต์ ม้ามงคล  
6 นายพิสิษฐ์ จอมทรักษ์  
7 นายอภิชาต ศรีจักร  
8 นายรัฐชวุธ สร้อยศิริ  
9 นายศิริวัฒน์ เสียงเพราะ  

10 นายชุติวัต รัดแรง  
11 นายเรวัตร มาวงศ์เดือน  
12 นายธีรภัทร ศิลาโคตร  
13 นายต่อลาภ โพธิเตี ยอ่วม  
14 นายวรวุฒ ิ เจิมด ี  
15 นายธีรภัทร์ เหลืองอร่าม  
16 นายธนวัฒน ์ ม่วงไหมทอง  
17 นายภาณุวิชญ์ เลาะสมบูรณ์  
18 นายภาดล แซ่ห่าน  
19 นายณัฐกิตติ์ เขื่อนแก้ว  
20 นายณัฐดนัย พรมป้อ  
21 นายภพธร พันธ์เขียว  
22 นายปัญญากร บุตรดีวงษ์  
23 นายกาณปฏิพงศ์ มุกดาผล  
24 นายศักรินทร์ สังข์ทอง  
25 นายจิระวัฒน์ ศรีหว้าสะโสม  
26 นายสุรพงษ์ องอาจวุฒิชัย  
27 นายกิตติศักดิ์ ขจรนาม  
28 นายรวินทร์ เมืองทอง  
29 นายวงศธร มีโรง  
30 นายโชว ์ อึเคดะ  

 31 นายรชต ศรีทอง  
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕  
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

สมุทรสาคร 1 นายพลาธิป อัศวเศรษฐี  
 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕  
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
สุรินทร์ 1 นายมินธาดา ศรีเสริม  

2 นายเชษฐา สุโพธิ์  
3 นายอนุชา สุโพธิ์  
4 นายนัฐพงษ์ ศรีโพนทอง  
5 นายจิตรภาณุ ศรีผุย  
6 นายอัครมินทร์ เชื อกุล  

 
รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕  

จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
หนองคาย 1 นายภูวดล อดกลั น  

 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕  
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

หนองบัวล าภู 1 นายณัฐนันท์ โสมบุตร  
 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕  
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
อุดรธานี 1 นายกิตตินันท์ จ าปาหอม  

 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕  
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 
อุตรดิตถ์ 1 นายจตุรานนท์ บัวพินิจ  

 
 

รายช่ือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี ๒๕๖๕  
จังหวัด ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ 

อุบลราชธานี 1 นายศุภกร ตั งจิตพิริยะกุล  
2 นายฐิติศักดิ์ ปรากฏหาญ  

 


