
บ้าน 
เลขท่ี

หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์
บ้าน 
เลขท่ี

หมู่ท่ี แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณีย์

1 นายปรีชา รัตนะ 40
นายคาน รัตนะ              
นางรัตติยา รัตนะ

40 7 ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 40 7 ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 340

2 นายพีรธัช คนยืน 40
นายโสภา คนยืน             
 นางทองประเสริฐ คนยืน

32 6 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร 49120 32 6 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร 49120 279

3 นายณัฐพงศ์ นารีนุช 40
นายชัยวิชิต นารีนุช        
นางลัดดา นารีนุช

95 6 นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 95 6 นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 449

4 นายอลงกรณ์ สร้อยค าหลา 40
นายทวีศักด์ิ สร้อยค าหลา 
นางราตรี สร้อยค าหลา

8/11 ศรีบุญเรือง เมือง มุกดาหาร 49000 8/11 ศรีบุญเรือง เมือง มุกดาหาร 49000 5

5 นายปรมินทร์ คนไว 40
นายเป่ียมศักด์ิ คนไว       
นางสุมาลี คนไว

220 3 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 49120 220 3 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 49120 296

6 นายปณิธาน เสนานาค 40
นายณรงค์ชัย เสนานาค  
นางทองมอญ เสนานาค

57 6 หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร 49160 57 6 หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร 49160 42

7 นายนลธวัฒน์ พรมอวน 40
นายทองดี พรมอวน       
นางสุฑาพร พรมอวน

363 16 ค าป่าหลาย เมือง มุกดาหาร 49000 363 16 ค าป่าหลาย เมือง มุกดาหาร 49000 238

8 นายสิทธิศักด์ิ โทนสิมมา 40
นายณรงค์ศักด์ิ โทนสิมมา 
นางสมคิด โทนสิมมา

121 2 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 121 2 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 ก578

9 นายดนัย อุปลา 40
นายรุ่งศักด์ิ อุปลา          
นางสดใส พะยอม

8 5 หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร 49110 8 5 หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร 49110 47

10 นายพิสิฐพงศ์  เนตรวงค์ 40
นายประยุทธ  เนตรวงค์  
นางสุนันทา  หาคุ้มคลัง

150 3 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 49140 150 3 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 49140 128

11 นายรัฐธรรมนูญ คุ้มโพน 40
ร.ต.บุญเล้ียง คุ้มโพน       
นาง รมิดา คุ้มโพน

97 4 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 97 4 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 290

12 นายระพีพัฒน์ บุญรักษ์ 40
นายแมน บุญรักษ์         
นางหวานใจ บุญรักษ์

32 5 บ้านซ่ง ค าชะอี มุกดาหาร 49110 32 5 บ้านซ่ง ค าชะอี มุกดาหาร 49110 149

13 นายธราธร  ผาทอง 40
นายเอียว  ผาทอง          
นางคุ้มคิด  ชาวเขา

186 13 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 49140 186 13 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 49140 38

14 นายวัชรินทร์  อุปครุธ 40
นายสุริยา อุปครุธ         
นางสมสมัย อุปครุธ

209 9 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 49140 209 9 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 49140 188

15 นายสมรักษ์ ผุยค าสิงห์ 40
นายสง่า ผุยค าสิงห์       
นางแก้ว ผุยค าสิงห์

21 7 ค าอาฮวน เมือง มุกดาหาร 49000 21 7 ค าอาฮวน เมือง มุกดาหาร 49000 142

ท่ีอยู่ปัจจุบัน สด.9 
เลขท่ี

บัญชีรายช่ือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดมุกดาหาร
ท่ีสมควรได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  ประจ าปี 2560 (คัดเลือก เมษายน 2561)

ล าดับ ช่ือ - สกุล
เกิดปี
 พ.ศ.

ช่ือบิดา-มารดา
ภูมิล าเนาตามมารตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร
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ท่ีอยู่ปัจจุบัน สด.9 
เลขท่ี

บัญชีรายช่ือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดมุกดาหาร
ท่ีสมควรได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  ประจ าปี 2560 (คัดเลือก เมษายน 2561)

ล าดับ ช่ือ - สกุล
เกิดปี
 พ.ศ.

ช่ือบิดา-มารดา
ภูมิล าเนาตามมารตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร

16 นายเนติวุฒิ  ทองออน 40
นายค า  ทองออน         
นาง กาศ  ทองออน

70 14  โพนทราย เมือง มุกดาหาร 49000 70 14  โพนทราย เมือง มุกดาหาร 49000 383

17 นายวรพล คนไว 40
นาย ศรีอาน คนไว        
นาง บุญร่วม คนไว

68 6 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 49120 68 6 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 49120 193

18 นายภัทรกฤต กลางประพันธ์ 40
นายดุสิต กลางประพันธ์  
นางกุสุมาวดี กลางประพันธ์

103/1 1 บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร 49160 39 - มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 130

19 นายปริญญากร วุฒิพิศุทธ์ิกุล 40
นายอดินันท์ วุฒิพิศุทธ์ิกุล
นางชุติพร วุฒิพิศุทธ์ิกุล

68 7 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร 49120 68 7 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร 49120 313

20 นายอภิวัฒน์ ไชยยงค์ 40
นายสัญญา ไชยยงค์      
นางสมส่วน ไชยยงค์

328 8 ค าอาฮวน เมือง มุกดาหาร 49000 328 8 ค าอาฮวน เมือง มุกดาหาร 49000 153

21 นายอภิสิทธ์ิ บับพาน 40
นายศิริพงษ์ บับพาน      
นางวรนุช บับพาน

164 13 นาโสก เมือง มุกดาหาร 49000 164 13 นาโสก เมือง มุกดาหาร 49000 432

22 นายธวัชชัย  ผิวเหลือง 40
นายด ารงค์  ผิวเหลือง    
นางสาวยุลี  แดงบุตร

1 2 บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร 49120 1 2 บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร 49120 142

23 นายศุภชัย เช้ือค าจันทร์ 40
นายชาตรี เช้ือค าจันทร์    
นางทรงรัฐ  เช้ือค าจันทร์

174 6 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 49140 174 6 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 49140 212

24 นายนัธวัฒน์ กุลสุทธ์ิ 40
นายวันเฉลิม กุลสุทธ์ิ     นาง
เยาวลักษณ์ พาลึก

1 7 บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร 49150 1 7 บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร 49150 123

25 นายอลงกรณ์ สงวนสิทธ์ิ 40
นายอภิชาติ สงวนสิทธ์ิ  นาง
ทิวาพร สงวนสิทธ์ิ

2 9 นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 49102 2 9 นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 49102 135


