
ประกาศรายช่ือนักศึกษา 
ขอผอนผันเขารับราชการเปนทหารกองประจําการระหวางการศึกษาหรือเรียนรู  ประจําป  2562

เมื่อนักศึกษาตรวจสอบรายช่ือแลวใหปฏิบัตดิังน้ี 

• นักศึกษาท่ีมีชื่อผอนผันฯ แลว ใหไปรายงานตัว ใน วัน เวลา และสถานท่ี  

ตามหมายเรียก (สด.35)

• มหาวิทยาลัยฯ จะสงเอกสารการผอนผันฯ ไปยังจังหวัดท่ีตองไปรายงานตัว โดยท่ีนักศึกษา

ไมตองมารับเอกสารใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ

• นักศึกษาตองไปรายงานตัวตามหมายเรียก (สด. 35) ทุกป  หากไมไปรายงานตัว สิทธิการ

ผอนผันฯจะส้ินสุดลง และถือเปนความผิดตามกฎหมาย

• สิทธิการผอนผันฯ จะส้ินสุดลงเมื่อ พนสภาพการเปนนักศึกษา คือ

o สําเร็จการศึกษา

o พนสภาพการเปนนักศึกษา โดย เกรดเฉล่ียไมถึงเกณฑ, ขาดการติดตอกับ

มหาวิทยาลัย, ลาออก, ถูกไลออก และ

o อายุครบ 26 ป บริบูรณ



อ ำเภอ จังหวัด
1 5811011540052 จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ 2539 ประเวศ กรุงเทพมหานคร
2 5811011732016 มณฑล คงทน 2539 เมืองราชบุรี ราชบุรี
3 5811011732051 ธีระพัฒน์ สุพินิจ 2539 ดอนตาล มุกดาหาร
4 5811011805057 ภัทรพงษ์ หลานเศษฐา 2540 หนองแขม กรุงเทพมหานคร
5 5911011030013 นราธิป ห้วยหงษ์ทอง 2541 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
6 5911011340045 วัชรินทร์ ถ่ีถ้วน 2541 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
7 5911011445004 พิเชษฐ แก้วคุ้ม 2541 บางใหญ่ นนทบุรี
8 5911011445087 ชัยอรัญ เผือกอุดม 2541 ประเวศ กรุงเทพมหานคร
9 5911011445103 กฤษฎา หม่ืนสมฤทธ์ิ 2541 บางใหญ่ นนทบุรี
10 5911011445115 กรรชัย ชนะวรรณ 2541 หนองแขม กรุงเทพมหานคร
11 5911011445129 ณัฐวุฒิ ทองอินทร์ 2541 หนองเสือ ปทุมธานี
12 5911011445160 ศุภวิชญ์ หงส์เจริญชัย 2541 ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
13 5911011445172 ปุราเชษฐ์ จันทมิน 2541 หล่มสัก เพชรบูรณ์
14 5911011445177 สหภาพ ตันกันยา 2541 กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
15 5911011446039 จิรกิตต์ิ วารินทร์สวัสด์ิ 2541 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
16 5911011446051 อนันดา ชาค ามูน 2541 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
17 5911011446081 จิระพงศ์ ทองสันตะ 2541 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
18 5911011446120 กวิน มุ่งหมาย 2541 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
19 5911011448022 ชัยวัฒน์ อิงทอง 2541 หนองไผ่ เพชรบูรณ์
20 5911011448027 พาณิชพล นิลนวล 2541 บ้านลาด เพชรบุรี
21 5911011460029 ประเสริฐ ศรีวรานนท์ 2541 เมืองราชบุรี ราชบุรี
22 5911011460111 ปวรุฒม์ ถิระเลิศพานิชย์ 2541 เมืองนครพนม นครพนม
23 5911011470019 อนุวัตร กันเกียว 2541 หล่มเก่า เพชรบูรณ์
24 5911011470054 วรพล ทองโสภา 2541 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
25 5911011470064 สิริวุฒิ วชิรปาละวงศ์ 2541 บางกรวย นนทบุรี
26 5911011510064 ยุทธภูมิ ลักษวุธ 2541 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
27 5911011510103 กิตติพงศ์ เริงสุทธ์ิ 2541 ปักธงชัย นครราชสีมา
28 5911011520012 วศิน เท่ียงธรรม 2541 อัมพวา สมุทรสงคราม
29 5911011520026 ณัฐพนธ์ เปาเล้ง 2541 ท่าแซะ ชุมพร
30 5911011540027 นราวิชญ์ ไข่ทา 2541 บางบัวทอง นนทบุรี
31 5911011540049 ธนิตพัฒ ภูริพันธ์ุภิญโญ 2539 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
32 5911011570020 นนทนันท์ สามัญบุตร 2541 เมืองกระบ่ี กระบ่ี

หมำยเหตุ

รำยช่ือนักศึกษำ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ขอผ่อนผันเข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจ ำกำรระหว่ำงกำรศึกษำหรือเรียนรู้ ประจ ำปี 2562

ภูมิล ำเนำทหำรตำมใบส ำคัญ
ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ สกุล เกิด พ.ศ.
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อ ำเภอ จังหวัด
หมำยเหตุ

ภูมิล ำเนำทหำรตำมใบส ำคัญ
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33 5911011570039 นิซัซวาน นิเดร์หะ 2541 ยะหร่ิง ปัตตานี
34 5911011570051 อนาวิน ทองค า 2541 บางบัวทอง นนทบุรี
35 5911011570059 วัชรากร ปังอุทา 2541 เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
36 5911011570079 อาทิตย์ ฉัตรหิรัญ 2541 ประเวศ กรุงเทพมหานคร
37 5911011570120 ทินภัทร สร้อยทอง 2541 เมืองสระแก้ว สระแก้ว
38 5911011570144 พงศกร อาษาราษฎร์ 2541 เกาะยาว พังงา
39 5911011570156 วีรพล นามขม 2541 บางบัวทอง นนทบุรี
40 5911011802009 นพรัตน์ แสงหิรัญ 2541 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
41 5911011802012 กรธวัช อัศวภูมิ 2540 พระนคร กรุงเทพมหานคร
42 5911011802020 ณธภณ ภูมิธนนนท์ 2541 บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
43 5911011802035 มงคลชัย แก้วภมร 2541 บางปลาม้า สุพรรณบุรี
44 5911011802072 อภิวัฒน์ วรรณแจ่ม 2541 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
45 5911011804030 ภัทรพงษ์ ทับปัญญา 2541 อุบลรัตน์ ขอนแก่น
46 5911011805005 ธนานันท์ สน่ันก้อง 2541 เมืองกระบ่ี กระบ่ี
47 5911011805061 ไพริทัช จันทร์เพชร 2541 เมืองตรัง ตรัง
48 5911011814011 เอกณรุณ เรืองบุญโชติ 2541 บางใหญ่ นนทบุรี
49 5911011820101 ปฏิพัทธ์ วิวัฒนานนท์ 2541 บางพลี สมุทรปราการ
50 5911011836028 ภาราดร กัลพงษ์ 2541 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
51 5911011836085 เก่งกาจ ก่ิงแก้ว 2540 ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
52 5911011836089 ภัทรชระ ภักดีโชติ 2541 บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร
53 5911011940012 จักรดุลย์ เลียบส่ือตระกูล 2541 หันคา ชัยนาท
54 5911011940025 วัชรพล อินเกสร 2541 จอมทอง กรุงเทพมหานคร
55 5911011940042 อภิสิทธ์ิ นัทธี 2541 ขลุง จันทบุรี
56 5911011940049 จรรศธร องค์สรณะคมกุล 2541 บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร
57 5911011940053 จิรยุทธ จ้อยปาน 2541 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
58 5911011940069 อานนท์ ข ามณี 2541 อู่ทอง สุพรรณบุรี
59 5911011940072 เศรษฐ์ บ่อกลาง 2541 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
60 5911011940081 วสุรัตน์ พุทธา 2541 บ้านโป่ง ราชบุรี
61 5911011940083 สุรวุฒิ พานิช 2541 บางกรวย นนทบุรี
62 5911011940112 ชินกฤต ศรีสุทธี 2541 นครชัยศรี นครปฐม
63 5911012760026 สุขพัฒน์ อักขราภรณ์ 2541 พุนพิน สุราษฎร์ธานี
64 5911012760047 จิติวงศ์ เกตุสุวรรณ์ 2541 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
65 5911012760073 ไกรภพ จันทร์กอง 2541 บางมูลนาก พิจิตร
66 5911012760079 สมรักษ์ อบพล 2540 คลองหาด สระแก้ว
67 5911012760094 พชรพล กรานแก้ว 2541 บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
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อ ำเภอ จังหวัด
หมำยเหตุ

ภูมิล ำเนำทหำรตำมใบส ำคัญ
ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ สกุล เกิด พ.ศ.

68 5911012760189 ณัฐกิตต์ิ หนูน้อย 2541 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
69 5911012760277 ศรัณย์ โปสรักขะกะ 2541 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
70 5911020660001 สิริชัย เฮงอาภรณ์ 2541 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
71 5911020660015 ภัทรภณ วันแอเลาะห์ 2541 อรัญประเทศ สระแก้ว
72 5911020660020 ชัยกิตต์ิ พิพัฒน์ผลสกุล 2541 พระประแดง สมุทรปราการ
73 5911029510005 ธวัช นารี 2541 ย่านตาขาว ตรัง
74 5911029510017 ภาคภูมิ แก้วประดิษฐ 2541 ห้วยยอด ตรัง
75 5911029510061 นายทรงวุฒิ นาคพล 2541 ปะเหลียน ตรัง
76 5911029721011 พงศ์ปภาพ คงส าเร็จ 2541 คลองท่อม กระบ่ี
77 5911029721036 ธนาตย์ มารักษา 2541 หาดใหญ่ สงขลา
78 5911029721038 ฐาปกรณ์ ชมภูธง 2541 ปากพนัง นครศรีธรรมราช
79 5911050320047 กฤษฎา ศึกคละจิต 2541 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
80 5911050721009 กิตติพัฒน์ พานิช 2541 หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
81 5911050721013 สรยุทธ โฉมงาม 2541 สามชุก สุพรรณบุรี
82 5911050721031 กฤติธี กมลนาวิน 2541 บางบ่อ สมุทรปราการ
83 5911050721032 ธนกร เพียรชอบ 2541 เมืองตราด ตราด
84 5911056150013 ภานุวัตร ชูราศรี3 2541 พุนพิน สุราษฎร์ธานี
85 5911056150040 นิธิศ คุ้มเดช 2541 รือเสาะ นราธิวาส
86 5911056150042 จักรี สลับศรี 2541 กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
87 5911056160058 วีรภัทร นาคสกุล 2540 บางพลี สมุทรปราการ
88 5911056160111 ชัยพร เจริญวัฒนาเลิศ 2541 ดุสิต กรุงเทพมหานคร
89 5911056180017 โชคศักด์ิดา สารขัติ 2541 วังเหนือ ล าปาง
90 5911056604005 เติงพงศ์ สุพรรณพงศ์ 2541 สัตหีบ ชลบุรี
91 5911056604026 สรวิศ ร่มโพธ์ิชี 2541 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
92 5911056721073 ศุภสิทธ์ิ อยู่เย็น 2541 ตะก่ัวป่า พังงา
93 5911056721090 ปัณณวัฒน์ สุขสนาน 2541 ห้วยยอด ตรัง
94 5911056721111 ณัฐพงศ์ อินทภาพ 2541 ตากใบ นราธิวาส
95 5911056721127 สิทธิพล ไทยบัณฑิตย์ 2541 บางกรวย นนทบุรี
96 5911056721133 วัชรพล ฉัตรทอง 2541 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
97 5911056721154 พศวีร์ หนูลาย 2541 หาดใหญ่ สงขลา
98 5911056721181 รัชพล โลบุญ 2541 โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
99 5911056721183 ณรงค์ฤทธ์ิ แซ่ขอ 2541 เมืองระนอง ระนอง
100 5911056721185 ศรัณย์ พรหมศรีสุข 2541 เมืองนครพนม นครพนม
101 5911056722002 ธนชิต จุลมณี 2541 บางนา กรุงเทพมหานคร
102 5911056722018 ธรรมรัตน์ ทรายขาว 2541 เมืองกระบ่ี กระบ่ี
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103 5911056722050 ธนพนธ์ อุตมะชัย 2541 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
104 5911056722070 ธนรุจ มุกดามณี 2541 บางกรวย นนทบุรี
105 5911056722090 จารุวิทย์ จิตต์กุล 2541 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
106 5911056723023 กายสิทธ์ิ ศิริพัฒนสมชาย 2541 จอมทอง กรุงเทพมหานคร
107 5911056723027 พฤกษ์ จารุโกมลศิลป์ 2541 เมืองลพบุรี ลพบุรี
108 5911056723040 วสุธร สันติเจริญเลิศ 2541 บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
109 5911056990052 ชัชวีร์ ศุภผล 2541 สัตหีบ ชลบุรี
110 5911056990078 ชวนันท์ รู้ขาย 2541 ค้อวัง ยโสธร
111 5911081721025 มานะ ย่ิงพิทักษ์กุล 2540 ปัว น่าน
112 6011011446002 จักรกฤษณ์ เย่ือสูงเนิน 2541 นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
113 6011011446004 ศรัณย์ ทรัพย์สุวรรณ 2541 หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ
114 6011011446006 อัษฏาวุธ เหมืองอุ่น 2541 เมืองแพร่ แพร่
115 6011011448002 ศรัณย์ วังปรีชา 2541 หาดใหญ่ สงขลา
116 6011011448035 อานนท์ บุญดา 2541 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
117 6011011460011 พลภัทร พรหมสมบัติ 2541 ปลายพระยา กระบ่ี
118 6011011460022 ภาคิน ลาภพูน 2541 นครชัยศรี นครปฐม
119 6011011470026 พชร อุสาหะ 2541 เมืองตรัง ตรัง
120 6011011480015 ธราธร อุ้มชู 2541 เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
121 6011011491022 ขวัญชัย อินทวัฒน์ 2541 อินทร์บุรี สิงห์บุรี
122 6011011510002 รัฐศิริ ทองท้วม 2541 ตะพานหิน พิจิตร
123 6011011541001 สุวิชา ปรีชา 2541 สิชล นครศรีธรรมราช
124 6011011541002 ไพโรจน์ เล็กสวาท 2541 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
125 6011011796010 อติรุจ กิจการ 2541 ท้ายเหมือง พังงา
126 6011011796011 ฐิติวัฒน์ อร่ามโชติ 2541 บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร
127 6011011796022 อธิวัฒน์ ช้ินเจริญ 2541 สตึก บุรีรัมย์
128 6011011802007 กิตติกร สูงสุด 2541 ขนอม นครศรีธรรมราช
129 6011011802016 ธีรวิทย์ รักษาชาติ 2541 สิชล นครศรีธรรมราช
130 6011011803006 พสธร ตันวิสุทธ์ิ 2541 เมืองลพบุรี ลพบุรี
131 6011011814015 ภัคพล มีวรรณเลิศกุล 2541 หนองแค สระบุรี
132 6011011940001 สมิทธ์ เหลืองสมานกุล 2541 เมืองนครปฐม นครปฐม
133 6011011940005 สมพร จันทร์เปรม 2541 บางพลี สมุทรปราการ
134 6011012760001 ธนทัต บุญน า 2541 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
135 6011012760006 กานต์ หงษ์ขจร 2541 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
136 6011012760025 กณพ อัจนากิตติ 2541 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
137 6011012760027 ธนานพ ศรีตระกูล 2541 บางพลัด กรุงเทพมหานคร
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138 6011012760030 ปิยวัฒน์ สงเคราะห์ 2541 รัตภูมิ สงขลา
139 6011022446026 ธนนันท์ บ ารุงพฤกษ์ 2541 คลองหอยโข่ง สงขลา
140 6011022446029 ณัฐศักด์ิ ชุมคง 2541 สะเดา สงขลา
141 6011022446109 อิสยาห์ บุดสีทา 2541 เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
142 6011022446231 ธันวา บูรณวนิช 2541 บ้านผือ อุดรธานี
143 6011022446285 นราวิชญ์ สารค าแปง 2541 เมืองน่าน น่าน
144 6011022446293 ธนากรณ์ มีสมบูรณ์ 2541 ท่ายาง เพชรบุรี
145 6011029721015 รณภพ ทองแจ้ง 2541 เมืองตรัง ตรัง
146 6011050721008 จงรัก หลินศรี 2541 ภูเวียง ขอนแก่น
147 6011050721015 ธนกร ภมร 2541 แก่งกระจาน เพชรบุรี
148 6011056160004 ทศพร ธีรทัตตานนท์ 2541 บางกรวย นนทบุรี
149 6011056160046 มัทธิว ย่ังยืนเกษมสุข 2541 นาวัง หนองบัวล าภู
150 6011056180007 สวิตต์ ผดุงรัตน์ 2541 ท่าปลา อุตรดิตถ์
151 6011056601007 ศิวกานต์ โรจน์สุกิจ 2541 ก่ิงอ าเภอละหานทราย บุรีรัมย์
152 6011056605016 สิทธิโชค ค าหลอม 2541 ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
153 6011056721004 ปวริศ บุตรศรี 2541 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
154 6011056721018 รุ่งโรจน์ สุขเฉลิม 2541 บางพลี สมุทรปราการ
155 6011056721058 พีรพล เย็นสันเทียะ 2541 ศรีเทพ เพชรบูรณ์
156 6011056721060 วรวุธ อภิบาลศรี 2541 เมืองตราด ตราด
157 6011056721061 กนกศักด์ิ เขียวบุญแย้ม 2541 บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
158 6011056721063 สุทัศน์ ลาวงษ์ 2541 เพ็ญ อุดรธานี
159 6011056721084 ศุภมิตร อนันต์วรนาถ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
160 6011056725017 เจตะศิลป์ ดอกไม้ 2541 บ้านไผ่ ขอนแก่น
161 6011080320011 ภูธเนศ วิสาติ 2541 ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
162 6011081721018 พงศกร ปัญญาอินทร์ 2541 เวียงสา น่าน
163 6011081721029 เอกนุพัทธฺ ปันทา 2541 เสริมงาม ล าปาง
164 6011081721030 นายธีรดนย์ แสนก่อ 2541 ดอยหล่อ เชียงใหม่
165 6011081721047 วณัฐพงศ์ ธงชัย 2541 ป่าแดด เชียงราย
166 6011081721050 กฤษฎ์ิ สการะเศรณี 2541 แม่เมาะ ล าปาง
167 6111011340033 ธัญธรณินทร์ เผ่ือนพิทักษ์ 2541 คันนายาว กรุงเทพมหานคร
168 6111011802003 พัชพนธ์ ฟูเฟ่ือง 2541 คลองสาน กรุงเทพมหานคร
169 6111011809006 อนาวิน ทองใบ 2541 ไทรน้อย นนทบุรี
170 6111011809036 อนุวัฒน์ แดงสว่าง 2558 กระบุรี ระนอง
171 6111011814005 ธนสาร ด านา 2541 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
172 6111011814007 อลังการ อังคุระษี 2540 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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173 6111029448001 วรทรรศน์ พัฒนโกวิท 2541 เมืองตรัง ตรัง
174 6111056160026 พิพัฒนะพงษ์ ธีรากิจ 2541 ท่าช้าง สิงห์บุรี
175 6111056160125 จิรวัฒน์ เกิดส าอางค์ 2540 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
176 6111056330033 ศิรวิชญ์ กรองมีคุณ 2541 ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
177 6111056721138 บุญชนะ ภูครองทอง 2541 บางบ่อ สมุทรปราการ
178 6111056725009 ณภัทร สกุลธนเพชร 2541 เมืองอุดรธานี อุดรธานี
179 6111080320006 ธนาคาร ห้วยหงษ์ทอง 2541 ปากพลี นครนายก

กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มกรำคม 2562 
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