
ประกาศรายช่ือนักศึกษา 
ขอผอนผันเขารับราชการเปนทหารกองประจําการระหวางการศึกษาหรือเรียนรู  ประจําป  2566

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



อําเภอ/เขต จังหวัด
1 6211011540023 พัชรภีม สุขอนันต์ ท่ายาง เพชรบุรี
2 6211056725008 นที สว่างเนตร ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี
3 6311011340006 วิชชากร เท่ียงดีฤทธิ์ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
4 6311011445058 พนา ล.สกุล เมืองเชียงราย เชียงราย
5 6311011446025 ศรุติพงศ์ โกสินแก้วอํานาจกุล คลองหลวง ปทุมธานี
6 6311011446037 มกรธวัช สิทธิสินธุ์ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
7 6311011510010 พงศกร ปลอดทอง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
8 6311011571019 อธิ หอมยิ่ง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
9 6311011571037 นรนนท์ พับขุนทด ท่าวุ้ง ลพบุรี
10 6311011571054 ธิษณ์ สุรสราญวงศ์ กระบุรี ระนอง
11 6311011660024 สหฤทธิ์ จันทรเวช โพธาราม ราชบุรี
12 6311011767012 ลัญจกร ก่ิงรัตน์ ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
13 6311011796027 จิรายุทธ คูณหอม สอยดาว จันทบุรี
14 6311011802001 กฤติพงษ์ ภาคภูมิ สายไหม กรุงเทพมหานคร
15 6311011802008 นรินทร สิทธิยากรณ์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
16 6311011803004 คุณกฤษฎิ์ ศรีณรงค์วุฒิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
17 6311011940004 เจษฎากรณ์ แก้ววงษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
18 6311011940008 ภาติยะ ปิ่นก่ิงทอง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
19 6311011940011 ยศพัทธ์ อยุทธ์ยานนท์ ราษีไศล ศรีสะเกษ
20 6311022446036 ณัฐวุฒิ ฝั้นพรม เมืองลําพูน ลําพูน
21 6311022446082 สุพัฒน์ชัย พรหมทอง นาทวี สงขลา
22 6311022446178 ธนวัฒน์ ตระกูลจันทร์แสง สารภี เชียงใหม่
23 6311022446252 นวรรษกร สุระสังวาลย์ สะเดา สงขลา
24 6311022446295 นนธวัฒน์ สุรักษ์สุขศิริ เมืองระยอง ระยอง
25 6311022446318 อัครเดช หาสอดส่อง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
26 6311029721011 นิรวิทย์ สุขใส บางขัน นครศรีธรรมราช
27 6311050160003 นัทธพงศ์ โอษฐ์บาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
28 6311056160010 ชนินทร์ ทาชาติ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
29 6311056160047 ศราวุธ จั้นเขว้า สายไหม กรุงเทพมหานคร
30 6311056721068 วุฒิพร ตาลปึก บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
31 6311056721107 ภูมิพิพัฒน์ บัวหลวง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
32 6311056721111 รวิวิชญ์ สุทิน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
33 6311056721132 อิทธิฤทธิ์ พิศาลอารยา ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

บัญชีรายชื่อนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้  ประจําปี  2566

หมายเหตุ
ภูมิลําเนาทหารตามใบสําคัญ

ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล
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อําเภอ/เขต จังหวัด
หมายเหตุ

ภูมิลําเนาทหารตามใบสําคัญ
ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ สกุล

34 6311056721133 ธนากร มังกรวงษ์ หาดใหญ่ สงขลา
35 6411011001019 ธีรศักด์ิ จันทร์โนนแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
36 6411011160037 ธนบูรณ์ ดีสิงห์ เมืองนครพนม นครพนม
37 6411011160081 ปรเวศน์ วรพันธ์ ตาคลี นครสวรรค์
38 6411011160095 จอมพจน์ บัวประคองวิไล เขาย้อย เพชรบุรี
39 6411011320042 สรวิชญ์ สมายล์ เมืองปัตตานี ปัตตานี
40 6411011320053 นวพล เครื่องพันธ์ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
41 6411011445038 ชาคริต บุรกสิกร หนองจอก กรุงเทพมหานคร
42 6411011445053 ธนพร ธรรมศร ด่านช้าง สุพรรณบุรี
43 6411011445063 สืบสกุล จารุวรรณ ชุมพลบุรี สุรินทร์
44 6411011448007 จักรกฤษณ์ ทรัพย์หล่ํา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
45 6411011460008 อนันตศักด์ิ บรรผนึก เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
46 6411011460057 ธวัชชัย บัวแก้ว ราษีไศล ศรีสะเกษ
47 6411011460089 ฟุรกอน มะลี เทพา สงขลา
48 6411011460110 กฤษดา ทองใบ บางเสาธง สมุทรปราการ
49 6411011460122 อาฟิด เซ็ง เมืองปัตตานี ปัตตานี
50 6411011460125 ภพพระเดช ศิริกาญจน์ โซ่พิสัย บึงกาฬ
51 6411011480022 ชาญณรงค์ นาสว่าง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
52 6411011541038 ธีร์ธวัช งามคล้าย ท่ามะกา กาญจนบุรี
53 6411011541044 ศุภณัฐ พิศาลภัทรกิจ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
54 6411011541045 เกียรติภูมิ มีพร้อม เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
55 6411011541067 วรายุทธ เขียวแก้ว ตระการพืชผล อุบลราชธานี
56 6411011553041 นาวิน ปู่หล้า ตากฟ้า นครสวรรค์
57 6411011553051 วีรวุฒิ ธิจิ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
58 6411011553074 ปรินทร์ ชื่นรัมย์ สตึก บุรีรัมย์
59 6411011571048 คุณาธิป จรเจริญ บางใหญ่ นนทบุรี
60 6411011571062 เกียรติศักด์ิ สิงห์เวียง พนมทวน กาญจนบุรี
61 6411011660011 เด่นชัย นุ่นมัน ชะอวด นครศรีธรรมราช
62 6411011660019 อภิวิชญ์ ไยฮะนิจ พระประแดง สมุทรปราการ
63 6411011660021 ธนวิชญ์ คําแก้ว เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
64 6411011660026 วนพล วิจิตรศักด์ิ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
65 6411011733015 พัฒนพล นิชนันท์ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
66 6411011767008 อิศเรศ สารีกุล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
67 6411011767015 พีรชาดา ลี้รัตนา เมืองระยอง ระยอง
68 6411011767056 ธาดา โออินทร์ ระแงะ นราธิวาส
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อําเภอ/เขต จังหวัด
หมายเหตุ
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69 6411011767084 ปันนวรรธ พูลสุข ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
70 6411011796004 ณัฐกิตติ์ เปียงใจคํา ร้องกวาง แพร่
71 6411011796029 ตรีเพชร ธงก่ิง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
72 6411011796043 คมเกียรติ แซ่ล้อ แม่สาย เชียงราย
73 6411011803005 พิชญะ แก้วจันทร์ รัตภูมิ สงขลา
74 6411011808005 กิตติธัช แก้วดํา เบตง ยะลา
75 6411011940005 ภัทรพล อนันตสุข ท่ามะกา กาญจนบุรี
76 6411011940011 จักรกฤต จุลสิทธิ์ ท่าแซะ ชุมพร
77 6411022446054 ราชศักด์ิ สําแดงเดช เบตง ยะลา
78 6411022446072 รณฤทธิ์ ปานเพ็ง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
79 6411022446085 เทพกรณ์ ลิม ลี้ ลําพูน
80 6411022446103 ธนพัทธ์ อารยาพันธ์ นบพิตํา นครศรีธรรมราช
81 6411022446133 ธวัชชัย มณี นาทวี สงขลา
82 6411029721010 จักรภัทร เชิดชู เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
83 6411029721014 ยศพนธ์ ขุนจันทร์ หาดใหญ่ สงขลา
84 6411029721028 คีย์รัน พลัส เมืองสงขลา สงขลา
85 6411029721031 พศวีร์ ไทรงาม เมืองตรัง ตรัง
86 6411050160001 ภาสุ จารุประยงค์ ศรีราชา ชลบุรี
87 6411050160018 ภัทรภณ สาระวงษ์ สามชุก สุพรรณบุรี
88 6411050721019 ชินวัตร รัตนพรมงคล บางเลน นครปฐม
89 6411056721019 เจษฎาภรณ์ ธรรมสมบัติ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
90 6411056721052 ธนากร วัฒนาทองกุล เมืองระนอง ระนอง
91 6411056721087 ธีรเมศร์ วชิระทวีสิทธิ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
92 6411056721113 คุณาวุฒิ เจดีย์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
93 6411056721151 ภูมิธรรม แซ่หลู่ ฉวาง นครศรีธรรมราช
94 6411056721164 นรบดี มีตาดพงษ์ โพธาราม ราชบุรี
95 6411056721192 ธนกร ซุ่นหลี เมืองระยอง ระยอง
96 6411056721200 ณัฐปภัสร์ วงศ์พัชรธรรม เมืองเชียงราย เชียงราย
97 6411056721210 ณวัฒน์มงคล ศรีวงศ์ชัย เมืองอุดรธานี อุดรธานี
98 6411056726001 ฐิติวัจน์ สีหเดชวีระ หนองแขม กรุงเทพมหานคร
99 6411056726015 ชยทัต สุวรรณทัต เมืองระยอง ระยอง
100 6411056990028 ภัทรดนัย ส่งศรี เมืองพัทลุง พัทลุง
101 6411056990129 ธีรเดช นวลดั้ว จุน พะเยา
102 6411081340007 รัฐภูมิ วงศ์ใหญ่ เมืองลําปาง ลําปาง
103 6411081446001 พิเชษฐ์ สุขมูล สะเมิง เชียงใหม่
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อําเภอ/เขต จังหวัด
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104 6511011446010 วีรชัช ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา บางพลัด กรุงเทพมหานคร
105 6511011660060 ธนาธิป ยศเมฆ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
106 6511011808017 กวิน กันไพเราะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
107 6511011808056 สุประดิตย์ ฤทธิ์สันเทียะ ลําลูกกา ปทุมธานี
108 6511011809008 ภัทรพล จันทาม่วง หนองแขม กรุงเทพมหานคร
109 6511029721017 ยศภัทร พานแสนซา ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
110 6511029721036 พชร ชัยคช นาโยง ตรัง
111 6511050721009 จารุตน์ บุญแสง สัตหีบ ชลบุรี
112 6511056721031 ปฐวีร์เดช สาเสนา บางเสาธง สมุทรปราการ
113 6511056721121 ชัยมงคล พันธ์น้อยนนท์ บัวใหญ่ นครราชสีมา
114 6511056721126 ปวีณ วรงค์ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
115 6511056721143 กฤษณะ พงษ์สุธรรม ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
116 6511056726026 พรเทพ แซ่ลิ้ม หาดใหญ่ สงขลา
117 6511081721039 ณัฐดนัย ชัยปัญญา ชัยบาดาล ลพบุรี
118 6311011660011 อลงกรณ์ เวียงนนท์ สามพราน นครปฐม
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