
        กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   ไดดําเนินการนําสงบัญชีรายชื่อและหลักฐานประกอบการขอผอนผันการ

ตรวจเลือกทหารกองเกิน (เกณฑทหาร)  ไปยังจังหวัดตามภูมิลําเนาทหาร  จํานวน  222  ราย  ดังมีรายละเอียดตามทายนี้ 

เรียบรอยแลว  ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถไปตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการผอนผันฯ  ณ อําเภอ/เขต ตามภูมิลําเนาทหาร

ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

โปรดอานคําแนะนํา
               นักศึกษา ที่อยูในระหวางศึกษาเรียนรูจะไดรับการผอนผนัฯ ตามกฎกระทรวง  เมื่อย่ืนคํารองขอผอนผนัฯ 

กับมหาวิทยาลัยมหิดลแลว    นักศึกษาตองไปแสดงตนรายงานตัวเขารับการตรวจเลือกฯ  ใน

วัน เวลา และสถานท่ี ที่กําหนดตามหมายเรียก (แบบ สด 35) ในฐานะผูขอผอนผันฯ

!!! ...หากหลีกเล่ียงไมไปรายงานตัวตามหมายเรียกจะมีความผิดตามกฏหมาย…!!! 

สิ่งที่ตองเตรียมไปแสดงตอคณะกรรมการในวันตรวจเลือกฯ มี ดังนี้ 

    -   ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)

    -   หมายเรียก (แบบ สด.35)

    -   บัตรประจําตัวประชาชน

          **  สําหรับผูที่จบการศึกษาแลวใหเตรียมเอกสารเพิ่มเติม คือ

    -   คุณวุฒิทางการศึกษา เชน ประกาศนียบัตร /ปริญญาบัตร  

        (เพื่อใชแสดงสิทธิลดวันรับการทหาร)

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

14-ก.พ.-63

หมายเหตุ :    กรณี นักศึกษาที่สงหลักฐานแลวไมมีรายชื่อไดรับสิทธิผอนผันฯ ใหติดตอขอตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมที่

 โทรศัพท 02 849 4509  (คุณอภิชญา)  กอนวันที่ 10  มีนาคม 2563  ในวันและเวลาราชการ

รายชื่อนักศึกษาผูขอผอนผนัการตรวจเลือกทหารกองเกิน 

ประจําป พ.ศ. 2563



อําเภอ จังหวัด

1 นาย ถิรไท  สามคํา SC เมืองเชียงราย เชียงราย

2 นาย ภูปกรณ  ลือหาญ EG แมสรวย เชียงราย

3 นาย นวพล  มณีโชติ KA แมจัน เชียงราย อว. 78/ 0399

4 นาย วันชนะ  แซลี LA เวียงแกน เชียงราย

5 นาย ชนะไพร   เชื้อสะอาด MUIC แมลาว เชียงราย

6 นาย ศศศิ  แผนทอง MUIC สันกําแพง เชียงใหม อว. 78/ 0400

7 นาย พิพัฒนพล  ตันกุระ PY ปว นาน อว. 78/ 0401

8 นาย พัฒนายุ  เตชะวงศ NS เมืองพะเยา พะเยา

9 นาย วิทวัส  ไชยตาจักร NS จุน พะเยา

10 นาย กรวิทย  รองพืช CRS สอง แพร

11 นาย อัษฎาวุฒิ  สะเอียบคง RA สอง แพร

12 นาย เจษฎากร  ใจจิตแจม CRS เมืองลําพูน ลําพูน อว. 78/ 0405

13 นาย สุฎธวีค  ธรรมยศ VS เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ อว. 78/ 0406

14 นาย ชยาพล  ดีสุข SC เมืองลําปาง ลําปาง อว. 78/ 0404

15 นาย ดนุพล  ระดมทอง SC ดอนจาน กาฬสินธุ

16 นาย ชนาธิป  กมลนัด SC ดอนจาน กาฬสินธุ

17 นาย พรรนภ  ฟูเจริญ MUIC เมืองขอนแกน ขอนแกน

18 นาย ศักดิ์นรินทร  พิมพวันคาํ GR กระนวน ขอนแกน

19 นาย ปรเมธ  สีจันฮอย KA พล ขอนแกน อว. 78/ 0442

20 นาย พงษศักดิ์  หินเทา NW ภูเวียง ขอนแกน

21 นาย ธนพงศ  ฝกบัว CRS เขาสวนกวาง ขอนแกน

22 นาย ณัฐพงษ  ฐานวิเศษ SC เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ อว. 78/ 0443

อางอิงหนังสือ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 ที่ อว 78/.............

ลว 22  มค 63

คณะ

รายชื่อนักศึกษา ม.มหิดล ที่แสดงตนขอผอนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน (ผอนผันเกณฑทหาร)  ประจําป 2563

ซึ่งจะไดรับการผอนผันฯ ไมตองเขากองประจําการในคราวที่มีคนพอ ตามมาตรา 29 (3) 

ลําดับ ชื่อตัว - ชื่อสกลุ
ภูมิลําเนาทหาร

อว. 78/ 0402

อว. 78/ 0403

อว. 78/ 0441



อําเภอ จังหวัด

อางอิงหนังสือ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 ที่ อว 78/.............

ลว 22  มค 63

คณะลําดับ ชื่อตัว - ชื่อสกลุ
ภูมิลําเนาทหาร

23 นาย พูลศกัดิ์  มอยเปง RA เมืองนครพนม นครพนม

24 นาย ติณณ  ยามแยม SS เมืองนครพนม นครพนม

25 นาย ฌาณ  จิตรนําทรัพย SI เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

26 นาย อุกฤษฏ  ระวังพรมราช EG เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

27 นาย พัชศกรส  นามวิชัยศิริกุล RA เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

28 นาย โฆษะ  โฆษวิฑิตกุล RA ปกธงชัย นครราชสีมา

29 นาย ธนกร   เปรมฤดีชัยศักดิ์ SC พิมาย นครราชสีมา

30 นาย นันทพงศ  สุขกระโทก SS พิมาย นครราชสีมา

31 นาย กองนภา  ชองปา SS พิมาย นครราชสีมา อว. 78/ 0445

32 นาย ชวรัชต  เอี่ยมประมูล MUIC สูงเนิน นครราชสีมา

33 นาย วรายุทธ  สมัถชัย MUIC สูงเนิน นครราชสีมา

34 นาย พุทธิพรรณ  ธีระวัฒนชาติ EG สูงเนิน นครราชสีมา

35 นาย ชานน  สืบกลาง RA คง นครราชสีมา

36 นาย วีระพัฒน  โลหศิริ MUIC สีคิ้ว นครราชสีมา

37 นาย ธนวิชญ  ถิรไชยนันท MS ปากชอง นครราชสีมา

38 นาย ภูริ  นิลมัย MS จักราช นครราชสีมา

39 นาย พงษศิริชัย  สมคะเน LA แกงสนามนาง นครราชสีมา

40 นาย ธรณธันย  ยงศิริ SC หนองก่ี บุรีรัมย

41 นาย ทักษดนัย  สุขวงกฎ KA หนองก่ี บุรีรัมย

42 นาย นัฐวุฒิ  นาคนาคี TM ปะคํา บุรีรัมย อว. 78/ 0446

43 นาย จิรายุ  นวดไธสง GR พุทไธสง บุรีรัมย

44 นาย ตะวัน  คะเลารัมย SC ลําปลายมาศ บุรีรัมย

45 นาย ยุทธชัย  เพ็งแข DT พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม อว. 78/ 0447

46 นาย ศุภกร  โคตรสมบัติ NS เมืองยโสธร ยโสธร

47 นาย พงศกร  ศรีมันตะ AM ทรายมูล ยโสธร

อว. 78/ 0444

อว. 78/ 0448



อําเภอ จังหวัด

อางอิงหนังสือ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 ที่ อว 78/.............

ลว 22  มค 63

คณะลําดับ ชื่อตัว - ชื่อสกลุ
ภูมิลําเนาทหาร

48 นาย โชคชัย  แซเลง NS วังสะพุง เลย

49 นาย บุญธิญา  สาคํา NS ดานซาย เลย

50 นาย อภิศักดิ์   ไพศาล SS สวางแดนดิน สกลนคร อว. 78/ 0450

51 นาย ภพธนภัทร  จิตสมาน SS เมืองสุรินทร สุรินทร

52 นาย อชิตะ  หิรัญวงศ SC เมืองสุรินทร สุรินทร อว. 78/ 0451

53 นาย มงคลพัฒน  ธนูศิลป SC สนม สุรินทร

54 นาย เดชา  เดือนขาว NS ศรีณรงค สุรินทร

55 นาย วราวุฒิ  ศิริผล AM เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

56 นาย อดิศกัดิ์  พิมาย CRS พยุห ศรีสะเกษ

57 นาย นัฐวุฒิ  หัสสา SC เมืองหนองคาย หนองคาย

58 นาย ภาคิน  วิสุเวส SI โพนพิสัย หนองคาย

59 นาย ศิวกร  ฉ่ําผิว RA เมืองอุดรธานี อุดรธานี

60 นาย ระฟา  ตาสวาง MUIC เมืองอุดรธานี อุดรธานี

61 นาย จีราวัฒน คุณกิตติยานนท MUIC เมืองอุดรธานี อุดรธานี อว. 78/ 0454

62 นาย ศุภัท  ศรีศริิเดช PY เมืองอุดรธานี อุดรธานี

63 นาย นรบดี  ฟูจี EG หนองหาน อุดรธานี

64 นาย พชร  ใหญโสมานัง SH พิบูลยรักษ อุดรธานี

65 นาย หัสฐพล  สวางอรุณพร EG เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

66 นาย ภาสวิชญ  อินโสม KA สิรินธร อุบลราชธานี

67 นาย พิชุตม  เชียงคาํ PY เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

68 นาย สมโชค  แสนพิม RA บึงโขงหลง บึงกาฬ

69 นาย มินทร  แกวขาว SC เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

70 นาย ศุภวิชญ  รอดรักษ SC ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร

71 นาย หรรษธร  ฟกบัว DT เมืองชัยนาท ชัยนาท อว. 78/ 0426

72 นาย อนุชา  ชอฉาย KA เมืองนครปฐม นครปฐม

อว. 78/ 0453

อว. 78/ 0455

อว. 78/ 0456

อว. 78/ 0425

อว. 78/ 0449

อว. 78/ 0452



อําเภอ จังหวัด

อางอิงหนังสือ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 ที่ อว 78/.............

ลว 22  มค 63

คณะลําดับ ชื่อตัว - ชื่อสกลุ
ภูมิลําเนาทหาร

73 นาย พฤกษา  ศรีทัศนีย SS เมืองนครปฐม นครปฐม

74 นาย ปกรภพ  ทรัพยสงแสง MUIC เมืองนครปฐม นครปฐม

75 นาย กันดิศ  บุญเฉลิมศกัดิ์ SS พุทธมณฑล นครปฐม อว. 78/ 0427

76 นาย คณิศร   เสรีรัตนเกียรติ PT กําแพงแสน นครปฐม

77 นาย เอกรัตน  บุญมี EG สามพราน นครปฐม

78 นาย วราโชติ  ทํานาค MUIC สามพราน นครปฐม

79 นาย ธราดล  ปานสกุล CRS สามพราน นครปฐม

80 นาย กุลธวัช  แสนสุขสําราญ DT นครชัยศรี นครปฐม

81 นาย เชษฐณรงค  โลวพฤกมณี SI เมืองนครสวรรค นครสวรรค

82 นาย พีระพงศ  นิติธรรม ICT เมืองนครสวรรค นครสวรรค

83 นาย นนทนัตถ  เพ็ชรพิชัย SC โกรกพระ นครสวรรค อว. 78/ 0428

84 นาย บุญเก้ือหนุน  เปาทอง MUIC ชุมแสง นครสวรรค

85 นาย กิตติศักดิ์  บํารุงเขต SC แมเปน นครสวรรค

86 นาย ธนาโชติ  ธนากิตติเมธากุล SC เกาเลี้ยว นครสวรรค

87 นาย ธราธิบดี  ศรีสันต AM บางใหญ นนทบุรี

88 นาย ศักดิ์สิทธิ์  ซูกลา MUIC บางใหญ นนทบุรี

89 นาย กฤษฎา  สุขมี MUIC บางกรวย นนทบุรี อว. 78/ 0429

90 นาย ธนรัชต  เลิศสุวรรณรัชต SC บางกรวย นนทบุรี

91 นาย ชินพัทย  ศรีรัตนรัฐ MUIC ปากเกร็ด นนทบุรี

92 นาย รัชชานนท  เสวกฉิม SI ลําลูกกา ปทุมธานี

93 นาย ณภัทร  เลิศธนาผล GR ลําลูกกา ปทุมธานี

94 นาย นัฐพล  แตงออน DT บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

95 นาย จตุรพัตร  แปนณรงคชัย MS ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

96 นาย ธีรธวัช  เพ็ญตาย SC เมืองพิจิตร พิจิตร

97 นาย กฤตนันท  จันทรถอด SC สากเหล็ก พิจิตร

อว. 78/ 0430

อว. 78/ 0431

อว. 78/ 0432



อําเภอ จังหวัด

อางอิงหนังสือ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 ที่ อว 78/.............

ลว 22  มค 63

คณะลําดับ ชื่อตัว - ชื่อสกลุ
ภูมิลําเนาทหาร

98 นาย พชร  เอี่ยมสุดใจ NW บึงสามพัน เพชรบูรณ

99 นาย พศุตม  บรรยงพงศเลิศ MUIC หลมสัก เพชรบูรณ

100 นาย กิตติทัต  ชินบุตร EN เมืองลพบุรี ลพบุรี อว. 78/ 0434

101 นาย ปริวรรต  ฮวง MUIC เมืองสมทุรปราการ สมุทรปราการ

102 นาย เอกพัชร  ลิ่วสันติธนากูล MUIC บางพลี สมุทรปราการ อว. 78/ 0435

103 นาย วีราพัชร  ลภัสรุจิพงศ SC พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

104 นาย กิตติศักดิ์  พรมคาํ SC อัมพวา สมุทรสงคราม อว. 78/ 0436

105 นาย อนวัฒน วิริยะพรพิพัฒน MUIC เมืองสมทุรสาคร สมุทรสาคร

106 นาย ณัฐพงษ  เจริญผล NW บานแพว สมุทรสาคร อว. 78/ 0437

107 นาย วสวัตติ์  ตั้งอิทธิศักดิ์ ICT บานแพว สมุทรสาคร

108 นาย ศุภกานต เหลารัตนกุล ICT เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี อว. 78/ 0438

109 นาย สุทธิกาญจน สกุลรุงทรัพย MUIC เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

110 นาย ฉัตรพงศ  โชติวัชรินทร SI สามชุก สุพรรณบุรี

111 นาย ชิษณุพงศ  หนองยาง NW เมืองสระบุรี สระบุรี

112 นาย ธีรรัตน  เทพภักดี LA เมืองสระบุรี สระบุรี

113 นาย พีรณัฐ  โสกําปง SC เมืองจันทบุรี จันทบุรี

114 นาย พิชย  ฤกษวิเชียร EN เมืองจันทบุรี จันทบุรี อว. 78/ 0407

115 นาย ณัฏฐทัศน  โหหาญ EG ขลุง จันทบุรี

116 นาย ปณณวิชญ  ตันติราพันธ GR เมืองชลบุรี ชลบุรี

117 นาย เมียงซอก  จู SS เมืองชลบุรี ชลบุรี อว. 78/ 0408

118 นาย ชวพล  แสงเพิ่ม MUIC เมืองชลบุรี ชลบุรี

119 นาย อะหะเหม็ด  อัลเฮกิ MUIC บางละมุง ชลบุรี

120 นาย ศุภวิชญ  โชคอุดมพร SC เมืองตราด ตราด อว. 78/ 0409

121 นาย สพล  จิรัฐิติเจริญ MUIC ประจันตคาม ปราจีนบุรี อว. 78/ 0410

122 นาย กานต  ดานศริิสมบูรณ DT เมืองระยอง ระยอง

อว. 78/ 0439

อว. 78/ 0440

อว. 78/ 0433
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123 นาย กฤตภาส  เตารัตน EG เมืองระยอง ระยอง

124 นาย อมรวิชญ  บุญอาภา SS เมืองระยอง ระยอง อว. 78/ 0411

125 นาย วรัญู  สีดํา EG แกลง ระยอง

126 นาย นวมินทร  เดชาวงษไพโรจน EG แกลง ระยอง

127 นาย พีรยุทธ  บุตรวัน PH ทามะกา กาญจนบุรี

128 นาย ธนกร  จงประเสริฐ KA ทามะกา กาญจนบุรี

129 นาย ชาญวิทย  ทองคาํ EN ทามะกา กาญจนบุรี

130 นาย ธิติพัทธ  รุงสวางไชยเจริญ MUIC ทามะกา กาญจนบุรี อว. 78/ 0396

131 นาย คามิน  ปตธิมากร PH ทามวง กาญจนบุรี

132 นาย ณัฐวัตร  ตั้งเจริญทรัพย MS เลาขวัญ กาญจนบุรี

133 นาย ราชัน  เดอบราน MUIC ไทรโยค กาญจนบุรี

134 นาย อภิเดช  กันภัย SS เมืองประจวบครีขีันธ ประจวบคีรีขันธ

135 นาย ชมมนัส  อินฉิม KA ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ อว. 78/ 0397

136 นาย พัชรพล  นรมิตร MUIC หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

137 นาย ธรรศธฤต  อนุจารีวัฒน GR เมืองราชบุรี ราชบุรี

138 นาย สุพศิน  ชฎาดํา SH บานโปง ราชบุรี อว. 78/ 0398

139 นาย วิชยุตม  นิลรัต MS ดําเนินสะดวก ราชบุรี

140 นาย นิพล  ขันธสกุล KA ปากทอ ราชบุรี

141 นาย ปรินทร  พลับออน SI เมืองกระบี่ กระบี่

142 นาย วโรดม  แผนทอง RA เมืองกระบี่ กระบี่

143 นาย ณัฐวุฒิ  ปนทอง SC ปลายพระยา กระบี่ อว. 78/ 0412

144 นาย นภัส  ยิ่งถาวร SC ลําทับ กระบี่

145 นาย ณัฐดนัย  กลับสง SC เหนือคลอง กระบี่

146 นาย รติพงศ  นาคสะโร KA ปะทิว ชุมพร

147 นาย เจษฎา  บัวพิมาย SS สวี ชุมพร
อว. 78/ 0413
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148 นาย รัฐฐสิทธิ์  นานชา LA เมืองตรัง ตรัง

149 นาย กุลเดช  ฝงกิจ SC เมืองตรัง ตรัง อว. 78/ 0414

150 นาย พิชุตม  ชวยมี SC เมืองตรัง ตรัง

151 นาย ธีระพล  นวัตสุนทร NS เมืองนครศรธีรรมราช นครศรีธรรมราช

152 นาย จิรายุ  ขําพล MT เมืองนครศรธีรรมราช นครศรีธรรมราช

153 นาย เมธิชัย  ภิรมยรส KA ทาศาลา นครศรีธรรมราช อว. 78/ 0415

154 นาย พงศพล  ภูวกาญจนะ GR ทาศาลา นครศรีธรรมราช

155 นาย พีรสิชฌ  สิทธิรัตน RA ฉวาง นครศรีธรรมราช

156 นาย ชนาธิป  ทับทอง MT ทุงสง นครศรีธรรมราช

157 นาย พิชญ  นวเธียร RA เมืองนราธิวาส นราธิวาส

158 นาย วรรณฤทธิ์  ทิพยโอสถ SS เมืองนราธิวาส นราธิวาส

159 นาย พศวีร  ตั้งสิริวรกุล SI เมืองปตตานี ปตตานี

160 นาย กิตติธัช  นงรัตน SS เมืองปตตานี ปตตานี อว. 78/ 0417

161 นาย นาถวัฒน  ผองอารมณ EG เมืองปตตานี ปตตานี

162 นาย สุทธิเกียรต ิ ดือเระ GR โคกโพธ์ิ ปตตานี

163 นาย อุกฤษฏ  โหทอง SS กะปง พังงา

164 นาย ศรัณยู  กุลจรรยาวิวัฒน MUIC ตะก่ัวปา พังงา

165 นาย ณภัทร  อุศรัตนิวาส SC เขาชัยสน พัทลุง

166 นาย รอซี  เด็นเพ็ชรหนอง EG ตะโหมด พัทลุง

167 นาย พิชิตชัย ไมสะพราว GR กะทู ภูเก็ต

168 นาย ธีร  ตรีสิริเกษม MUIC ถลาง ภูเก็ต

169 นาย ฟรฮาน  ดาแลหมัน AM ควนโดน สตูล อว. 78/ 0421

170 นาย กนิษฐ  พิมเสน PT เมืองสงขลา สงขลา

171 นาย วงศกร  ภาวนานุโยค MT สะเดา สงขลา

172 นาย จักรกฤษณ  ธรรมเจริญ SH เทพา สงขลา อว. 78/ 0422

อว. 78/ 0419

อว. 78/ 0420

อว. 78/ 0416

อว. 78/ 0418
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173 นาย ปวีร  ศรีธัญรัตน MS หาดใหญ สงขลา

174 นาย ธนวัฒน  สุขไพศาล SI หาดใหญ สงขลา

175 นาย ดิตถกร  ศุทธิธนาธาร MUIC หาดใหญ สงขลา

176 นาย ติณณสุวีย ติณตณิ ธนเกียรติโภคิน SS พุนพิน สุราษฎรธานี

177 นาย ขบวนพล  เกตุเผือก EN กาญจนดษิฐ สุราษฎรธานี อว. 78/ 0423

178 นาย ปภพ  ชัยประเสริฐ MS เกาะสมุย สุราษฎรธานี

179 นาย สุนิวัฒน  อินทรมณี LA ทาฉาง สุราษฎรธานี

180 นาย ฟาเดล  กูแบรีมา RA เมืองยะลา ยะลา

181 นาย ชัยวัฒน  รุจิรเสรีสกุล GR เบตง ยะลา อว. 78/ 0424

182 นาย ศักดา  กองพัฒนพาณิชย PY เบตง ยะลา

183 นาย นัทธ  จําปาทิพย SS เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

184 นาย ธภัทร  สุนพงศรี MUIC เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

185 นาย ถิรกร  นานายน DT เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

186 นาย ภวิศ  พฤกษาจรีเวโรจน PY เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

187 นาย ฟลิปป  ฟราปงโบเจ MUIC เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

188 นาย สุวณัฐ  เจริญพิชิตนันท RA เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

189 นาย กษิติ์เดช  แลผดงุ GR เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

190 นาย วรวิธ  เสนีชัย GR เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

191 นาย ธนากร  สตีนบริงค MUIC เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

192 นาย อภิวุฒิ อินเพน SS เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

193 นาย วสวัตติ์  วงษศรีวิลาศ MUIC เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร

194 นาย ณโชต  เวชเฉลิมจิตร SS เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

195 นาย วริทธิ์  มะนะการคา RA เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

196 นาย วรินทร เตชะกิจเกรียงไกร MUIC เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

197 นาย ปณกฤด  ถิรสุทธ์ิภาธร MS เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
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198 นาย สิริฤกษ  กิจกําจาย DT เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

199 นาย ประสิทธิ์  ขุมหิรัญ SC เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

200 นาย ธนวินท  แสงทองพินิจ MUIC เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

201 นาย พัชรพงศ  บุญมีบวรนนท MUIC เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร อว. 78/ 0395

202 นาย อนาวิล  โชติคุโณปการ RA เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

203 นาย วรเมธ  พรธารักษเจริญ SI เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

204 นาย ปติ  จริยวัฒนสกุล MUIC เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร

205 นาย มิณทร  ยงสุวิมล SI เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

206 นาย สหภาพ  สุวรรณชาตรี LA เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

207 นาย วรโชติ  สิงหพึ่งบุญ EG เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

208 นาย กษิดิ์เดช  รอดนุสนธ์ิ LA เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

209 นาย ธารินทร  โสภโณวงศ MUIC เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

210 นาย พลทัต  สุวนิช SC เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

211 นาย กนล ทองสมุย RA เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

212 นาย มหาราษฎร  ไกรฤกษ RA เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

213 นาย ชนุตร  พิศิฏฐศกัดิ์ SS เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

214 นาย พิจิตร  เวชกุลธํารง ICT เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

215 นาย ณัฐชภัทร  ปลาบูทอง KA เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

216 นาย อรรฆธีระ  ธีระนนทมงคล MS เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

217 นาย ปถกชวิศ  กวีกิจปตติพร MUIC เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

218 นาย ธีรวัฒน  มันทุย KA เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร

219 นาย ธาม  นวลสกุล MUIC เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

220 นาย ศุภภัฎ  วิศาลพัฒนะสิน GR เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

221 นาย อิทธิกร  จงพิพิธพร RA เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร

222 นาย ศุภณัฐ  อุดมศรีผล MUIC เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร


