
อ้างอิงหนังสือ

มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที ่ศธ 0517/.......

อ าเภอ จังหวัด ลว 30 มค 2562

1 นาย ไพสิฐ  กันทะวงค์ MT เมืองเชียงราย เชียงราย

2 นาย ถิรไท  สามค า SC เมืองเชียงราย เชียงราย

3 นาย อับดุลอนัส  อาแว PY เมืองเชียงราย เชียงราย

4 นาย อนาวิล  โกชาร์ LA เมืองเชียงราย เชียงราย

5 นาย กิตติศักด์ิ  หารเฟือย PH เชียงของ เชียงราย

6 นาย สิเนรุ  วังปรีชา SS สันทราย เชียงใหม่

7 นาย พีระพล  บุตติ SC ฝาง เชียงใหม่

8 นาย บุญธรรม  กุลยั่งยืน SC แม่แจ่ม เชียงใหม่

9 นาย วิชยุตม์  อุดทา DT ท่าวังผา น่าน

10 นาย ชยธร  ขัดค า DT ท่าวังผา น่าน

11 นาย กฤษฎา  การินทร์ PH ท่าวังผา น่าน

12 นาย เอกวัฒน์  วุฒิยาน SI เวียงสา น่าน

13 นาย เมธาวัฒน์  ชาวส้าน EG ปัว น่าน

14 นาย นพรัตน์  ยศค าลือ DT ปัว น่าน

15 นาย อิสเรศ  ขุนลึก DT ปัว น่าน

16 นาย จิรภัทร  จันทร์เจริญ KA เมืองแพร่ แพร่

17 นาย สหรัฐ   กันยะมี AM หนองม่วงไข่ แพร่

18 นาย ยุรนันท์  บุญทวี PH แจ้ห่ม ล าปาง

19 นาย ณรงค์ฤทธิ ์ ส่ีสวัสด์ิ SC งาว ล าปาง

20 นาย นครินทร์  จายโจง GR เมืองล าพูน ล าพูน

21 นาย นิพิฐพนธ์  ศรีไม้ GR เมืองล าพูน ล าพูน

22 นาย จิรภัทร  สุนิลหงส์ IC บ้านโฮ่ง ล าพูน

23 นาย มานิต  โพธิส์าวัง NS ค าม่วง กาฬสินธุ์

24 นาย วงศธร  เอกตาแสง VS สมเด็จ กาฬสินธุ์

25 นาย เจตนันท์  เขมะประสิทธิ์ IC เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

26 นาย ธโสธร  บุญโคกสี SS เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

27 นาย วิชัย  ศรีราช PH หนองสองห้อง ขอนแก่น

ล าดบัที่ ชื่อตวั - ชื่อสกุล

ศธ.0517/ 00782

ศธ.0517/ 00783

ภูมลิ าเนาทหาร
คณะ

ศธ 0517/ 00754 

ศธ.0517/ 00784

ศธ. 0517/00785

ศธ. 0517/00786

ศธ.0517/ 00787

ศธ 0517/ 00755 

ซ่ึงจะไดร้ับการผ่อนผันฯ ไมต่อ้งเขา้กองประจ าการในคราวทีม่คีนพอ ตามมาตรา 29 (3) 

รายชื่อนักศึกษา ม.มหิดล ทีแ่สดงตนขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน (ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร)  ประจ าปี 2562



อ้างอิงหนังสือ

มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที ่ศธ 0517/.......

อ าเภอ จังหวัด ลว 30 มค 2562
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คณะ

28 นาย ปิยะพงศ์  ทันตาหะ NS บ้านไผ่ ขอนแก่น

29 นาย อนุวัฒน์  โคตรสีลา MT กระนวน ขอนแก่น

30 นาย ธนศักด์ิ  พรไพศาล MS เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ศธ 0517/ 00756

31 นาย นุติ  เตโพธิ์ SC บ้านแพง นครพนม ศธ 0517/ 00757

32 นาย บดินทร์  ชมภูศรี MS เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

33 นาย ธิติ  นิลศุภกมล EG เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

34 นาย ธนพต  เลิศธรรม MS เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

35 นาย สิทธิกร  กล้าณรงค์ LA เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

36 นาย กฤษณพงศ์  ดายดัสกร SC เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

37 นาย พิพัฒน์  พบพิมาย SC สูงเนิน นครราชสีมา

38 นาย ธนวันต์  ณรงค์เจริญพร SC หนองบุญมาก นครราชสีมา

39 นาย อภิสิทธิ ์ ทังลา SI บัวลาย นครราชสีมา

40 นาย นครินทร์  ส าอางค์กูล MS ปากช่อง นครราชสีมา

41 นาย รจิต  รจิตบูรณะกุล DT เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

42 นาย กานต์ชนก  เรือนมงคล SS เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

43 นาย นฤเบศร์  ชนะค้า SS เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

44 นาย ณัฐภัทร  เรืองบุญ MS ล าปลายมาศ บุรีรัมย์

45 นาย มนตรี  ซึมครบุรี SI ล าปลายมาศ บุรีรัมย์

46 นาย ธวัชชัย  กรรไลย์ AM สตึก บุรีรัมย์

47 นาย สุวิทย์  เนตรน้อย NS สตึก บุรีรัมย์

48 นาย ปรเมนทร์  ศรีสมบูรณ์ NS สตึก บุรีรัมย์

49 นาย วุฒิภัทร  บุญทอง LA นางรอง บุรีรัมย์

50 นาย ธวัชชัย  ลามี TM วาปีปทุม มหาสารคาม ศธ 0517/ 00760 

51 นาย นรินทร์ ทาประทุม PY เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ศธ 0517/ 00761 

52 นาย ภาณุวัฒน์  ปัญญายิ่ง MT มหาชนะชัย ยโสธร ศธ 0517/ 00762

53 นาย กรรชัย  จันทร์มณี NS เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

54 นาย สิทธิโชค  อุฒมนตรี SS พนมไพร ร้อยเอ็ด

55 นาย รุ่งเกียรติ  สุ่มมาตย์ GR เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

56 นาย ธงไชย  แซ่เวย PI เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

ศธ 0517/ 00755 

ศธ 0517/ 00758

ศธ 0517/ 00759

ศธ 0517/ 00763

ศธ 0517/ 00764 
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คณะ

57 นาย คมชาญ เรืองโชติเสถียร SC เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

58 นาย ธนานันท์ เจริญสนองกุล EG เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

59 นาย กฤต  จันทร์เจริญชัย IC เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

60 นาย เกรียงศักด์ิ พิทักษ์ศฤงคาร CRS เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

61 นาย ธนกฤต  เกิดแก้ว SC เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

62 นาย รวิภาส  อุปการกุล SC เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

63 นาย อธิชา  บุญโย NS เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

64 นาย กฤตนันท์  จ านงค์ฤทธิ์ GR ส าโรงทาบ สุรินทร์

65 นาย ไชยาวัฒน์ สังข์โสม MT สนม สุรินทร์

66 นาย ตะวัน  หารบุรุษ AM วังหิน ศรีสะเกษ

67 นาย พีรณัฐ  สิงห์ขาม SS กันทรารมย์ ศรีสะเกษ

68 นาย พรชัย  สถิตย์ PH พยุห์ ศรีสะเกษ

69 นาย ปฏิภาณ  ค าพวง DT ท่าบ่อ หนองคาย ศธ 0517/ 00766

70 นาย ศุภนัฐ  นิยมทอง EG บ้านดุง อุดรธานี ศธ 0517/ 00767

71 นาย มิ่งเมือง  สิทธิธรรม AM เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ศธ 0517/ 00768

72 นาย เสกข์  อาษาพนม CRS พรเจริญ บึงกาฬ ศธ 0517/ 00769

73 นาย นันทวัฒน์  ชูแผ้ว NW พรานกระต่าย ก าแพงเพชร

74 นาย ปรเมศ  การบรรจง MT โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร

75 นาย พีรวิชญ์  ข าอ่วม SI สรรพยา ชัยนาท ศธ 0517/ 00727

76 นาย กฤษดา  บุญเมืองรุ่งเรือง IC เมืองนครปฐม นครปฐม

77 นาย ยุทธกร  ขุนเศรษฐ NS เมืองนครปฐม นครปฐม

78 นาย จิรธัช  เรืองเนตร SS เมืองนครปฐม นครปฐม

79 นาย ปรเมศท์  ดุษฎี SC เมืองนครปฐม นครปฐม

80 นาย วิรุฬชัย  สัจจะสกุลชัย MS สามพราน นครปฐม

81 นาย อัณณพ  น้อยบุญญะ CRS สามพราน นครปฐม

82 นาย ถิรวัฒน์ ประเสริฐสังข์ LA สามพราน นครปฐม

83 นาย พิชยา  โพธิก์ัน SS สามพราน นครปฐม

84 นาย นัทที  น้อยวิไล SS สามพราน นครปฐม

85 นาย ทัตเทพ  โรจนะชูจันฒ์ SS สามพราน นครปฐม

ศธ 0517/ 00765

ศธ 0517/ 00764 

ศธ 0517/ 00726

ศธ 0517/ 00728
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คณะ

86 นาย วรเทพ  จิตวิขาม SC สามพราน นครปฐม

87 นาย ธนากร  อยู่ศิริ KA สามพราน นครปฐม

88 นาย พงษ์สิทธิ ์ ปรีชาบริสุทธิก์ุล EG ก าแพงแสน นครปฐม

89 นาย วีระชัย  แก้วชะอุ่ม CRS ก าแพงแสน นครปฐม

90 นาย รัฐพงษ์  เพชรเนียน PT บางเลน นครปฐม

91 นาย อานนท์  จินวงษ์โป๊ AM บางเลน นครปฐม

92 นาย ณัฐวุฒิ  ปฐมเจริญพรกุล SC ดอนตูม นครปฐม

93 นาย ธนกฤต  จิรวงศ์รุ่งเรือง EG นครชัยศรี นครปฐม

94 นาย ชาติโยธิน  บุญเอก IC สามพราน นครปฐม

95 นาย ดรัล  รักธัญญะการ NW เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

96 นาย ศุพัฒน์  จันทวารินทร์ SC เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

97 นาย สุกฤษฎิ ์ พรมแตง GR เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

98 นาย ธนาธิป  มาดี EG ชุมแสง นครสวรรค์

99 นาย วรากร  วนิชนพรัตน์ PY บรรพตพิสัย นครสวรรค์

100 นาย พีรวัส  เด่นวุฒิวรกาญจน์ RA เมืองนนทบุรี นนทบุรี

101 นาย ปกรณ์  ค าพลงาม LA เมืองนนทบุรี นนทบุรี

102 นาย เศรษฐศาสตร์  เกษรราช SC บางบัวทอง นนทบุรี

103 นาย สิทธิพัฒน์  สนตุ่น CRS บางบัวทอง นนทบุรี

104 นาย อนิรุต  กล่ าอุบล CRS บางบัวทอง นนทบุรี

105 นาย ธนพล  ลือชัย RA บางใหญ่ นนทบุรี

106 นาย ธนศักด์ิ  บรรจง SS บางใหญ่ นนทบุรี

107 นาย ธนิก  เชื้อไทย MS ปากเกร็ด นนทบุรี

108 นาย ธรรมจักร  วงษ์วาทย์ IC ปากเกร็ด นนทบุรี

109 นาย สิวลี  วงศ์สว่างพานิช CRS บางกรวย นนทบุรี

110 นาย ภัทพล  แฮนเซ่น IC เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

111 นาย ธราดล  ตันติพุทธ RA เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

112 นาย ชานนท์  วงษ์เพ็ง SS เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

113 นาย เมธาสิทธิ ์ จิโรจน์ไพศาล MS เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

114 นาย ศศิศ  ณพิชญ์กุล IC ธัญบุรี ปทุมธานี

ศธ 0517/ 00728

ศธ 0517/ 00729

ศธ 0517/ 00730

ศธ 0517/ 00731
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115 นาย ภคพล  วัฒนสารัช SI ธัญบุรี ปทุมธานี

116 นาย บัญชา  บัวบาน SS สามโคก ปทุมธานี

117 นาย ธรรมรัตน์  พุทธพันธ์ PH วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

118 นาย เกียรติศักด์ิ สงเคราะห์ SS วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

119 นาย วิวัฒน์  ศิลารักษ์ EG ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

120 นาย ธนพล  ศรีผดุง SS เสนา พระนครศรีอยุธยา

121 นาย สิฐิภูมิ์  ชัยวัฒน์นราธร MG บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

122 นาย กิตติภูมิ  สุทธินันทกร EG โพทะเล พิจิตร

123 นาย พิตตินันท์  ตันติภัณฑรักษ์ RA โพทะเล พิจิตร

124 นาย กมลภพ  ต้ังศรีวงศ์ PT เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ศธ 0517/ 00734

125 นาย เกียรติไพบูลย์  เชษฐมาส PY เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

126 นาย ภูมิพงศ์  สุโขทัย MT บึงสามพัน เพชรบูรณ์

127 นาย ธนาพันธ์  วิมุกตานนท์ VS ชนแดน เพชรบูรณ์

128 นาย ปณิธาน  ชาตรี KA เมืองลพบุรี ลพบุรี

129 นาย สุณัฐ  ประพาฬวงศ์ ICT เมืองลพบุรี ลพบุรี

130 นาย อัษฎาวุธ  สร้อยเพ็ชร SC เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

131 นาย ธนดล  ทองย้อย CRS บางเสาธง สมุทรปราการ

132 นาย ชัยวัฒน์  ไทรเกตุ EG พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

133 นาย วรวิศว์  ภวินท์ธนวิทย์ KA พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

134 นาย ภูริณัฐ  มั่นจีน MT บางบ่อ สมุทรปราการ

135 นาย โมไนย  วิสะสิ MT บางพลี สมุทรปราการ

136 นาย ธาวิน  จินดาเจี่ย EG พระประแดง สมุทรปราการ

137 นาย สัณห์พัสตร์  ชาวนรินทร์ EG เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

138 นาย พัชร  เทียนวิชัย MS เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

139 นาย คณิติน  พงษ์อิศรานุพร  EN เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

140 นาย กีรติ  อินคชสาร SS เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

141 นาย ธนัช  เพชราภิรัชต์ IC บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

142 นาย ณัฐวิชญ์  ธนฤดีพร IC กระทุม่แบน สมุทรสาคร

143 นาย นพรัตน์  บัวนิล SS กระทุม่แบน สมุทรสาคร

ศธ 0517/ 00733

ศธ 0517/ 00735

ศธ 0517/ 00736

ศธ 0517/ 00737

ศธ 0517/ 00731

ศธ 0517/ 00738

ศธ 0517/ 00739

ศธ 0517/ 00732



อ้างอิงหนังสือ

มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที ่ศธ 0517/.......

อ าเภอ จังหวัด ลว 30 มค 2562

ล าดบัที่ ชื่อตวั - ชื่อสกุล
ภูมลิ าเนาทหาร

คณะ

144 นาย คิมหันฒ์  แถมจันทร์ KA กระทุม่แบน สมุทรสาคร

145 นาย ชัยคุปต์  วงศ์อกนิษฐ์ KA กระทุม่แบน สมุทรสาคร

146 นาย พัฒนะ  วงศ์กาไชย NS ทุง่เสล่ียม สุโขทัย ศธ 0517/ 00740

147 นาย นพดล  พวงประเสริฐ PY บางปลาม้า สุพรรณบุรี

148 นาย ธีรพงษ์  พึง่บุญ ณ อยุธยา EG บางปลาม้า สุพรรณบุรี

149 นาย จิระวัตร  พูลมี SI ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

150 นาย ภาสกร  สร้อยระย้า PY ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

151 นาย กิตติพัทธ์  ดอกไม้เทศ SS สามชุก สุพรรณบุรี

152 นาย พลกฤต  ศรีศักด์ิ EG สองพีน่้อง สุพรรณบุรี

153 นาย ณัฐกฤต  เลออนุฤต EG เมืองสระบุรี สระบุรี ศธ 0517/ 00742

154 นาย เอกบวร  ฤทธา IC สามโก้ อ่างทอง ศธ 0517/ 00743

155 นาย กิตติธัช  เกษณา RA ลานสัก อุทัยธานี ศธ 0517/ 00744

156 นาย ณรงค์ศักด์ิ  ศรีวิรัญ SC แหลมสิงห์ จันทบุรี ศธ 0517/ 00749

157 นาย ชนาธิป  ไทยประเสริฐ SS พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

158 นายกฤตธรรม  พัดทอง SI แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

159 นาย ปรัชญา  ค าแสงดี RA บางละมุง ชลบุรี

160 นาย พิชญุตม์  โรบินสัน IC บางละมุง ชลบุรี

161 นาย ณัฐภรศิษย์  ไกรมาตร์ IC บางละมุง ชลบุรี

162 นาย พลิศร  เสมอวงษ์ IC เมืองชลบุรี ชลบุรี

163 นาย ภัทรินทร์  ต้ังมณีสุวรรณ IC ศรีราชา ชลบุรี

164 นาย จตุภัทร  มอญจัตุรัส PH สัตหีบ ชลบุรี

165  นาย เมธาพร  วัชนุภาพร EG สัตหีบ ชลบุรี

166 นาย พิสิฐ  สุวรรณพจน์ EN สัตหีบ ชลบุรี

167 นาย ธงชัย  นามบ้านค้อ RA เขาสมิง ตราด ศธ 0517/ 00752

168 นาย ณัฐพงศ์  ทรงศักด์ิศรี ICT เมืองระยอง ระยอง

169 นาย จิรพัฒน์  ชูฉัตร์ GR เมืองระยอง ระยอง

170 นาย ปิยะดิษ  เจริญธรรมกิจ SC เมืองระยอง ระยอง

171 นาย พยัค  ยิ้มอยู่ PH บ้านฉาง ระยอง

172 นาย ศิวกร  พุม่ประยูร MS บ้านค่าย ระยอง

ศธ 0517/ 00750

ศธ 0517/ 00751

ศธ 0517/ 00753

ศธ 0517/ 00739

ศธ 0517/ 00741
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173 นาย กฤษณะ  แซ่โก SC แกลง ระยอง

174 นาย ธนภัทร  สินธุวณิชเศรษฐ์ SI เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

175 นาย ชยุต  กาญจนพิจิตด ารง IC เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

176 นาย ภาคภูมิ  วิเศษสิงห์ KA เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

177 นาย ธนาธิป  โคกแก้ว SS พนมทวน กาญจนบุรี

178 นาย ชาครินทร์  ส่ือจินดาภรณ์ PY ไทรโยค กาญจนบุรี

179 นาย ธิศวรรษ  เกษตรสินสมบัติ LA สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

180 นาย ชยธร  โพธิเ์จริญ IC หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

181 นาย ธนภัทร  แสงจักร์ IC บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

182 นาย ชาญวิทย์  ศุภการ IC ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

183 นาย วุฒิชัย  แสนยานุสิน SI เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

184 นาย ศุภรัตน์  อังกินันทน์ SH แก่งกระจาน เพชรบุรี

185 นาย เนติธร  นวลละออง SS บ้านลาด เพชรบุรี

186 นาย นครินทร์  สมบัติทวีพูน IC ท่ายาง เพชรบุรี

187 นาย ภัทรวัต  จิตต์สว่าง DT ด าเนินสะดวก ราชบุรี

188 นาย บุญฤทธิ ์ จิตภูธโรจน์ RA ด าเนินสะดวก ราชบุรี

189 นาย ธนิสร  ศิริอุดมภาส PY ด าเนินสะดวก ราชบุรี

190 นาย ธนกร  ภาแสงเทียน ICT บ้านโป่ง ราชบุรี

191 นาย ดรันต์  ตันติวิชิตเวช SI บ้านโป่ง ราชบุรี

192 นาย นนทวัฐ  จงประสิทธิ์ CRS โพธาราม ราชบุรี

193 นาย พงศ์ภัค  สตามัน SC อ่าวลึก กระบี่

194 นาย มนธิติ  ชูพงศ์ SC อ่าวลึก กระบี่

195 นาย ภูวนาท  ธรรมกุลธร IC อ่าวลึก กระบี่

196 นาย ชมพล  พรหมแก้ว KA อ่าวลึก กระบี่

197 นาย ธัญพิสิฐ  โอภาสพิมลธรรม SI เมืองกระบี่ กระบี่

198 นาย ภูบดี  อภิรติธรรม SC เมืองกระบี่ กระบี่

199 นาย ภาณุพงศ์  เพชรเขาทอง EN เมืองชุมพร ชุมพร

200 นาย วุฒิภัทร  มือสันทัด ICT เมืองชุมพร ชุมพร

201 นาย ศักรินทร์  ย้วนบุญหลิม RA หลังสวน ชุมพร

ศธ 0517/00770

ศธ 0517/ 00771

ศธ 0517/00745

ศธ 0517/  00746

ศธ 0517/00747

ศธ 0517/00748 

ศธ 0517/ 00753
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202 นาย จารุวิทย์  ประภานุสิทธิ์ SC เมืองตรัง ตรัง

203 นาย สรศักด์ิ  สุวรรณ์ PT เมืองตรัง ตรัง

204 นาย ฐากูร  ไชยทอง EG ห้วยยอด ตรัง

205 นาย ยนตรการ  ทินกร SS วังวิเศษ ตรัง

206 นาย นนทพัทธ์  หาญพิชานันท์ PT เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

207 นาย ฐิรพงศ์  รักเอียด SC เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

208 นาย ธัญญ์เมธิน  ธนากมลวิวัฒน์ MS เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

209 นาย คณิน  ดาษถนิม SI ทุง่สง นครศรีธรรมราช

210 นาย ปริญญา  มะอักษร KA ทุง่สง นครศรีธรรมราช

211 นาย วัชริศ  อธิคมานนท์ IC ขนอม นครศรีธรรมราช

212 นาย ณัฐวุฒิ  สุดหนู SC ปากพนัง นครศรีธรรมราช

213 นาย ฟาเรส  แชเล็ง SS สุไหงโก-ลก นราธิวาส

214 นาย สุลฮาฟีส  เจ๊ะตาเห RA แว้ง นราธิวาส

215 นาย อัลฮายะห์  เจะหะ NW ยะหร่ิง ปัตตานี  ศธ 0517/00775

216 นาย ปรมินทร์  โภคบุตร ICT ท้ายเหมือง พังงา

217 นาย ศัจกร  ฉลาด SS ท้ายเหมือง พังงา

218 นาย มาฆะ  พัฒนพิชัย SC ตะกั่วป่า พังงา

219 นาย มโนรงค์  สนธิเศวต SC ตะกั่วป่า พังงา

220 นาย ภิภัคพงศ์  ข าตรี KA ศรีบรรพต พัทลุง ศธ 0517/  00777 

221 นาย พัทธดนย์  จีระธัญญาสกุล RA เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

222 นาย ทวีศักด์ิ  ศรีงาม SS เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

223 นาย ชนุตม์  พงษ์เจริญ CRS เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

224 นาย แมทธิว  คริสโตเฟอร์ IC เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

225 นาย ฟาอีสธ์  เชื้อสมัน PH ถลาง ภูเก็ต

226 นาย ทัตพงศ์  รัตนพันธ์ CRS ทุง่หว้า สตูล ศธ 0517/00779

227 นาย สยมชัย  อยู่ประเสริฐ SS เมืองสงขลา สงขลา

228 นาย ธนเดช  สันติปิยกุล IC สะเดา สงขลา

229 นาย นทนนท์  ช านาญผล SI หาดใหญ่ สงขลา

230 นาย กรมิษฐ์  ธัญญะศิริกุล SI หาดใหญ่ สงขลา

ศธ 0517/0772

ศธ 0517/00773

ศธ 0517/00774

 ศธ 0517/00776

ศธ 0517/00778

ศธ 0517/00780
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231 นาย ทีปกร  คงไสยา SC เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

232 นาย ณัฎฐนนท์  ปิน่นัย MS เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

233 นาย ภานุรุจ  คุณากรโยธิน KA เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

234 นาย สรณ์  ดวงสุวรรณ GR เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

235 นาย จุลจิตต์  ขนบธรรมกุล IC เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

236 นาย ศุภชัย  เหล่าบัณฑิต IC พุนพิน สุราษฎร์ธานี

237 นาย ภาสกร  ชูเมือง NS บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

238 นาย ภูภัฎ  รตจีน MS หนองจอก กทม

239 นาย ชานน  ตรงวรานนท์ IC บางรัก กทม

240 นาย ภาคิน  ตรึงจิตวิลาส IC บางรัก กทม

241 นาย ธนวินท์  จิตต์วโรดม RA บางเขน กทม

242 นาย ถิรกร  นานายน DT บางเขน กทม

243 นาย นครินทร์  นีละกาญจน์ MS บางกะปิ กทม

244 นาย ปัณณธร  บุญเอกอนันต์ RA พระโขนง กทม

245 นาย ตินนา  อู่นนทกานต์ DT พระโขนง กทม

246 นาย พีรทัศน์  พิทักษ์ธนากูล DT ลาดกระบัง กทม

247 นาย พุฒินันท์  พงษ์ภัทระวิทย์ IC สัมพันธวงศ์ กทม

248 นาย ชนกันต์  รุ่งเรืองผล CRS ธนบุรี กทม

249 นาย จักรกฤษณ์  ลีฬหา IC ตล่ิงชัน กทม

250 นาย ศุภกฤต  นาควิจิตร SS ตล่ิงชัน กทม

251 นาย ธีรพงศ์  กล้าจอหอ EG ตล่ิงชัน กทม

252 นาย พศิน  พิณวานิช MS บางกอกน้อย กทม

253 นาย ธนกฤต  เลิศทนงศักด์ิ SI บางกอกน้อย กทม ศธ 0517/00725

254 นาย อธิวัฒน์  หอมสมบัติ MT ภาษีเจริญ กทม

255 นาย ปิยะบุตร  สุขมั่นสัตย์ KA หนองแขม กทม

256 นาย ชัยชนะ  (กันต์สุธ)ี  กฤชพนัธารักษ์ CRS หนองแขม กทม

257 นาย ศรัณย์  ติดวงษา SC สาทร กทม

258 นาย ธีระเดช  ปรีชานฤตย์ SI ประเวศ กทม

259 นาย วรภาส  บุญประทานพร SS สวนหลวง กทม

ศธ 0517/00781
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260 นาย นฤพล  เหงกระโทก SI ดอนเมือง กทม

261 นาย ออมสิน  สินธุวาทิน MS ดอนเมือง กทม

262 นาย พัชระ  ต้นสาลี KA ดอนเมือง กทม

263 นาย สหรัถ  มีอุดร IC ลาดพร้าว กทม

264 นาย อัครวิญญ์  ตันตยาพงศ์ RA ลาดพร้าว กทม

265 นาย ศศิโรมณ์  คงหนูเกตุ IC บางแค กทม

266 นาย ศุภศักด์ิ  นกออก SS บางแค กทม

267 นาย สรัณพัค  ศรีโชติฐกรณ์ IC คันนายาว กทม

268 นาย ชารีฟ  ดาตูมะดา IC สะพานสูง กทม

269 นาย นนทวฒัน์  (ภัทรกฤต)  พลทิพย์ NS วังทองหลาง กทม

270 นาย ญาณวุฒิ  ภูวดลวีรกุล SS วังทองหลาง กทม

271 นาย กษิตินาถ  ประทุมรุ่ง KA คลองสามวา กทม

272 นาย คีฑ  เนน์ร่าม์ IC คลองสามวา กทม

273 นาย พัชร  พึง่พา KA คลองสามวา กทม

274 นาย สุวิจักขณ์  ศุภสิรินันท์ IC บางบอน กทม

275 นาย นรฤทธิ ์ แสงสุขหิรัญ ICT บางบอน กทม

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยมหิดลได้น าส่งรายชื่อนักศึกษาพร้อมหลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ  ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามภูมิล าเนาทหารเรียบร้อยแล้ว รวม  275  ราย ดังมีรายชื่อตามข้างต้น   ทัง้นี้  ให้นักศึกษาไปตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ

การผ่อนผันฯ  ณ อ ำเภอตำมภูมลิ ำเนำทหำร ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป      กรณี นักศึกษาทีส่่งหลักฐานแล้วไม่มีรายชื่อได้รับ

สิทธิผ่อนผันฯ ให้ติดต่อขอตรวจสอบรายชื่อเพิม่เติมที ่02 849 4509  (คุณอภิชญา)  ก่อนวันที ่10  มนีาคม 2562

กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล
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