
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ดําเนินการสงหลักฐานสําคัญ/ บัญชีรายชื่อนักศึกษา ไปยังจังหวัด

ตามภูมิลําเนาทหารของนักศึกษาเรียบรอยแลว ดังมีรายชื่อปรากฏตามทายนี้ และขอแจงขอมูลเพิ่มเติมดังนี้

1.  กองทัพบก  จะทําการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจําป 2564        เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564  

แตไมเกินวันที่ 20 เมษายน 2564  ความละเอียดตามประกาศกองทัพบก เรื่อง ชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับ

ราชการทหารกองประจําการ ประจําป 2564  ลว 29 มกราคม 2564  (ที่แนบมา)

2.  ใหนักศึกษานําหมายเรียกเขารับราชการทหาร (แบบ สด 35)   ไปติดตอสัสดีอําเภอ ตามภูมิลําเนาทหาร 

เพื่อยืนยัน วัน เวลา สถานที่ตรวจเลือกฯ อีกครั้งหนึ่ง  พรอมขอตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิผอนผันฯ ดวย

3.  นักศึกษาที่มีรายชื่อขอผอนผันฯ  จะตองไปแสดงตนและรายงานตัวใน วัน เวลา สถานที ่ที่กําหนดตาม

หมายเรียกเขารับราชการทหาร (แบบ สด 35)  ดวยตนเองเทานั้น  หากหลีกเลี่ยงไมไปรายงานตัวตามหมายเรียกฯ จะมี

ความผิดตามกฏหมาย

1.  ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด 9)

2.  หมายเรียกเขารับราชการทหาร (แบบ สด 35)

3.  บัตรประจําตัวประชาชน

4.  ผูที่ "สําเร็จการศึกษา" แลว   ใหแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา  เชน  ประกาศนียบัตร/ใบปริญญาบัตร

ตอคณะกรรมการ เพื่อใชสิทธิในการลดวันรับราชการทหาร

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 รายชื่อที่ปรากฏทายนี้ คือ รายชื่อนักศึกษาที่ดําเนินการสงคํารองฯ/หลักฐานสําคัญ ในหวงที่มหาวิทยาลัยฯ

กําหนด เทานั้น

(ขอมูลนี้ใชเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ขอผอนผันฯ เทานั้น)

เอกสารที่ตองเตรียมไปแสดงตอคณะกรรมการ ในวันตรวจเลือกฯ มีดังนี้

รายชื่อนักศึกษาผูขอผอนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจําป 2564
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อําเภอ/เขต จังหวัด

1 นาย นิสสรณ  ศฤงคาร เมืองเชียงราย

2 นาย ปวริศ  มะณีอาย เมืองเชียงราย

3 นาย พิทักษพล  ปะระทา เวียงเชียงรุง

4 นาย วรรณศาสตร  ราชสมศรี เวียงปาเปา

5 นาย ภคนันท  อินทรเกษตร เมืองเชียงใหม

6 นาย ฮิโรยูกิ  ยามาโมโต เมืองเชียงใหม

7 นาย ณัฐชรักษ วู สันกําแพง

8 นาย วรท  ชัยเนตร ดอยเตา

9 นาย โสภณัฐ  ผัดอูป แมแจม

10 นาย จักรภัทร  ยศโต สันทราย

11 นาย สรวิชญ  วงคมาน ทาวังผา

12 นาย โชคอนันต  คํารัตน ทาวังผา

13 นาย ปรัชญากร  ยะตา เมืองพะเยา

14 นาย กอบชัย  เพียรยิ่ง เชียงคํา

15 นาย ศิริชัย  เอี่ยมสอาด เมืองแพร

16 นาย ธันยบูรณ  เรือนคํา เดนชัย

17 นาย ปารณัท   ประพฤติธรรม เมืองลําปาง ลําปาง อว 78/ 549

18 นาย ปกรณ  รมไทรทอง เมืองกาฬสินธุ

19 นาย วิศรุต  ไกยราช สมเด็จ

20 นาย หนึ่งศรัณย  ปรึกไธสง สมเด็จ

21 นาย ณฐนนท  ฤทธิ์ตา เมืองขอนแกน

22 นาย ชยุตม  สมภักดี เมืองขอนแกน

23 นาย พศพันธ  พันธุมณี เมืองขอนแกน

24 นาย คมชาญ  นันเจริญ พล

25 นาย ศตวรรษ  แสงทอง พล

26 นาย กฤษณะ  ดีสาย กระนวน

อว 78/ 544

อว 78/ 545

อว 78/ 546

อว 78/ 547

อว 78/ 548

อว 78/ 572

อว 78/ 573

    อางอิงหนังสือ     

 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  ที่ อว 78/.............

ลว 3 ก.พ. 64

รายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ขอผอนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ  ประจําป 2564

ซึ่งจะไดรับการผอนผันฯ ไมตองเขากองประจําการในคราวที่มีคนพอ ตามมาตรา 29 (3) 

เชียงราย

เชียงใหม

พะเยา

แพร

กาฬสินธุ

ขอนแกน

ลําดับ ชื่อตัว - ชื่อสกุล
ภูมิลําเนาทหาร

นาน
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27 นาย วรากร  ลิ้มสุวัฒน เมืองชัยภูมิ

28 นาย ปฏิภาณ  โสรัจจ เมืองชัยภูมิ

29 นาย เขตโสภณ  ไชยชาติ เมืองชัยภูมิ

30 นาย สรวิชญ  คําภีระ เมืองชัยภูมิ

31 นาย นราวิชญ  พยัคฆมะเริง เมืองนครราชสีมา

32 นาย คามิน  ศิริวัชระกุล เมืองนครราชสีมา

33 นาย กรชกาย  ปฏิญญาศักดิ์ เมืองนครราชสีมา

34 นาย ปารย  ลีฬกาญจนากุล ปากชอง

35 นาย เสฎฐวุฒิ  ตรีวิมลโอภาส ปากชอง

36 นาย จิรวัฒน  จงปลูกกลาง ดานขุนทด

37 นาย ธีรดนย  เกลอกระโทก เสิงสาง

38 นาย ปณณธร  ไทยเพ็ชร เมืองบุรีรัมย

39 นาย ปฏิภาณ  จันทรกูล หนองกี่

40 นาย วิชญภาส  อิสริยะวัฒน นางรอง

41 นาย สุธี  เพชรฤทธิ์ กระสัง

42 นาย ภานุวัฒน  บุญอุดม พยัคฆภูมิพิสัย

43 นาย ออมทรัพย  โงวศิริ โกสุมพิสัย

44 นาย ภวิศ  ธีระรัตนนุกูลชัย เมืองรอยเอ็ด

45 นาย สิรภพ  ภูเขาใหญ ธวัชบุรี อว 78/ 578

46 นาย ณัฐภูมิ  พันชะวะนัด ศรีสมเด็จ

47 นาย ธนกรณ  สุขะ เมืองเลย

48 นาย สุกฤษฎิ์  เที่ยงภักดิ์ วังสะพุง

49 นาย ธนชาติ  ปองคําสิงห เมืองสกลนคร

50 นาย กฤติธี  อุดมฤทธิ์ เมืองสกลนคร

51 นาย เมธาสิทธิ์  เกตุรักษ สวางแดนดิน อว 78/ 580

52 นาย พิทยนัน  แพงพา สวางแดนดิน

53 นาย ธีรภัทร  งอยจันทรศรี เตางอย

54 นาย เชิดศักดิ์  โลเกตุ ทาตูม

55 นาย มงคล  สุขจิตร ปราสาท

56 นาย ภัทรพล  ประสิทธิ์ กันทรารมย ศรีสะเกษ อว 78/ 582

57 นาย ทศพร  จิตจักร ทาบอ หนองคาย อว 78/ 583

58 นาย ธีรภัทร  ภูยอดนิล น้ําโสม อุดรธานี อว 78/ 584

59 นาย คณิน   เจริญสัตยธรรม วารินชําราบ อุบลราชธานี อว 78/ 585

อว 78/ 581

อว 78/ 574

อว 78/ 575

อว 78/ 576

อว 78/ 577

อว 78 / 579

บุรีรัมย

มหาสารคาม

รอยเอ็ด

เลย

สกลนคร

สุรินทร

ชัยภูมิ

นครราชสีมา
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60 นาย ศิวัช  ชูชื่นพฤกษาพันธ เมืองกําแพงเพชร

61 นาย พีรพงษ  ลุนชัยภา พรานกระตาย อว 78/ 555

62 นาย วชิรวิทย  รัตนะศศิธร พรานกระตาย

63 นาย ภัทรธาดา  เดชมา สรรคบุรี ชัยนาท อว 78/ 556

64 นาย วัชรฉัตร  สวนสามแกว เมืองนครปฐม

65 นาย กษิดิศ  ขจรศักดิ์ชัย เมืองนครปฐม

66 นาย กฤตเมธ  ขจรศักดิ์ชัย เมืองนครปฐม

67 นาย จุลจักร  มหาวิจิตร เมืองนครปฐม

68 นาย ธีรภัทร  ประทุมแกว สามพราน

69 นาย กรวิชญ  ขุนทรง บางเลน

70 นาย นฤบดี  เลี้ยงอํานวย กําแพงแสน

71 นาย ริชธนา  พรสมบูรณศิริ ดอนตูม

72 นาย พิชัยยุทธ  เกตุสะอาด พุทธมณฑล

73 นาย กัณฐกะ  รัชตะปติ นครชัยศรี

74 นาย กฤตภาส  บุญจันทร เมืองนครสวรรค

75 นาย ธนกฤต  กัลพันธุ ลาดยาว

76 นาย จตุภูมิ  พัวพันธ เมืองนนทบุรี

77 นาย วัชรนนท  อติวิรัชตชัย บางบัวทอง

78 นาย อนันตวัฒน  พิมพเกตุ ปากเกร็ด

79 นาย ธนาคม  ยมนา ปากเกร็ด

80 นาย อาทิตย  รอดทอง ปากเกร็ด

81 นาย โชติธนา  เจียมจิรชาติ บางกรวย

82 นาย สุภาพงษ  จันคํา บางกรวย

83 นาย วรัญู  พงษพานิช เมืองปทุมธานี

84 นาย ณัฏฐวัชร  จเรสิทธิกุลชัย เมืองปทุมธานี

85 นาย ณภัทร  วนรังสิกุล เมืองปทุมธานี อว 78/ 560

86 นาย วัชรพล  โภคสวัสดิ์ คลองหลวง

87 นาย พศิณ  อินทรขาว คลองหลวง

88 นาย ปุณยวีร  พุมภิญโญ บางปะอิน

89 นาย เลิศวิทย  เชื้อธวัช วังนอย อว 78/ 561

90 นาย กันตภณ  คงลาภ อุทัย

91 นาย วรภพ  ศิวเวทพิกุล เมืองพิจิตร

92 นาย กิตติพัฒน  ใจกาวิล เมืองพิจิตร

อว 78/ 557

อว 78/ 558

อว 78/ 559

อว 78/ 562

กําแพงเพชร

นนทบุรี

ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา

พิจิตร

นครปฐม

นครสวรรค
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93 นาย บดินทร  อยูดี พรหมพิราม พิษณุโลก อว 78/ 563

94 นาย วิษณุ  คําอุน หนองไผ

95 นาย กิตติศักดิ์  นุมมาก หนองไผ

96 นาย ธีรวัฒน  ศรีตะลหฤทัย หลมสัก

97 นาย จิรายุ  มะโนรส วังโปง

98 นาย วรัญู  ทองดง เมืองลพบุรี

99 นาย รายคํา  คําเขียว เมืองลพบุรี

100 นาย พนรัตน  พูลผล เมืองสมุทรปราการ

101 นาย สิทธิโชค  ภูดิททรัพยเจริญ เมืองสมุทรปราการ

102 นาย ทฐษพัฒน  สุขธัมรงค เมืองสมุทรปราการ

103 นาย ภราดร  สุขสมัย บางบอ

104 นาย วรพล  อินทรนุม บางพลี

105 นาย ภูมิ  อิ่มเรืองศรี พระประแดง

106 นาย นนทกร  มหัศฆะกาญจนะ เมืองสมุทรสาคร

107 นาย วีรภัทร  สินสุขอภิรมย กระทุมแบน

108 นาย ชยกร  นพสันติ กระทุมแบน อว 78/ 567

109 นาย ศิวดล  สกุลเต็ม กระทุมแบน

110 นาย ชานน  ขวัญชูด กระทุมแบน

111 นาย ณัฐนันทน  กลอมถึก เมืองสุโขทัย สุโขทัย อว 78/ 568

112 นาย นฤกานต  ชางสมบุญ สองพี่นอง

113 นาย ยศภัทร  กาฬษร เดิมบางนางบวช

114 นาย ชาญวิทย  ธัญญเจริญ ดานชาง อว 78/ 569

115 นาย ธีรภัทร  เขียนจินดา อูทอง

116 นาย สรศักดิ์  ศรีบุญเพ็ง อูทอง

117 นาย นัฐพร  ออนนิ่ม โพธิ์ทอง

118 นาย ธนพงศ  อินอุไร โพธิ์ทอง

119 นาย ธีระ  บลันชารด เมืองอุทัยธานี

120 นาย วรภัทร  วงฉยา บานไร

121 นาย ทัชจิรัสย  โพธิปกษรักษา เมืองจันทบุรี

122 นาย พีรวัส  ธีรเศรษฐธํารง เมืองจันทบุรี อว 78/ 550

123 นาย วริทธิ์  เสมสฤษดิ์ นายายอาม

124 นาย ธนรัตน  สละหงษ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา อว 78/ 551

อว 78/ 564

อว 78/ 565

อว 78/ 566

อว 78/ 570

อว 78/ 571

เพชรบูรณ

ลพบุรี

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

สุพรรณบุรี

อางทอง

อุทัยธานี

จันทบุรี
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125 นาย อารยะ  แมนดวง เมืองชลบุรี

126 นาย ชนะชล  บุญภักดี เมืองชลบุรี

127 นาย ปวรินท  ผองศรี ศรีราชา

128 นาย ปณิธิ  เลิศอาภาจิตร ศรีราชา

129 นาย สิรวิชญ  รุจีระศิริกุล ศรีราชา

130 นาย เมธี  เบาพิมพา บางละมุง

131 นาย บรูซ ราม สเทราบ บางละมุง

132 นาย คเนศ  โพธาพันธ สัตหีบ

133 นาย ศิริบุญ  สุภาจารุวงศ เมืองระยอง

134 นาย ธีรินทร  วรงคชยกุล เมืองระยอง

135 นาย ภูมิสิษฐ พาทีทิน เมืองระยอง

136 นาย ชนาธิป  กิตติอมรวัฒนา นิคมพัฒนา

137 นาย พันธยศ  สิริกุลธนภาคย แกลง

138 นาย วรินทร  เกงธีระวัฒน วัฒนานคร

139 นาย อภิสิทธิ์  สุดโท เขาฉกรรจ

140 นาย ปฐวี  นกจันทร ทามะกา

141 นาย ถิรายุทธ  ศรีเพชรดี ทามะกา

142 นาย ธนัตถ  จิตวิริยะ ทามวง

143 นาย สุรดิษ  อนุกรรณ ทามวง

144 นาย พงศพิสุทธิ์  วิริยา ทามวง

145 นาย ธนวรรธ  ฉวีรัตน เลาขวัญ

146 นาย ครรชิต  บุญสุขสถาพร สามรอยยอด

147 นาย ณัฐภัส  วณิชธนภัทร หัวหิน

148 นาย รณภูมิ  บรรเลง ปราณบุรี

149 นาย วรวัฒน  พิมโสดา ปราณบุรี

150 นาย ทินภัทร  กลิ่นดี บานลาด

151 นาย ธนพงษ  วงศมีศักดิ์ ทายาง

152 นาย สรวิศ  เอี่ยมสมบูรณ บางแพ

153 นาย ธนวันต  อุดมโภชน ดําเนินสะดวก อว 78/ 543

154 นาย ณัฐกิตต  ธรรมเวช สวนผึ้ง

155 นาย ยุทธ  ชูทิพย เมืองกระบี่

156 นาย ธนพล  เตชาธรรมนันท อาวลึก อว 78/ 586

157 นาย วรากร  เพชรทอง เหนือคลอง

อว 78/ 541

อว 78/ 542

อว 78/ 552

อว 78/ 553

อว 78/ 540

อว 78/ 554

ชลบุรี

ระยอง

สระแกว

กาญจนบุรี

ประจวบคีรีขันธ

เพชรบุรี

ราชบุรี

กระบี่
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158 นาย ตรัย  ติวเถาว เหนือคลอง กระบี่ อว 78/ 586

159 นาย พีรดนย  ทยาวิทิต เมืองชุมพร

160 นาย ภาสกร  ฤกษพล สวี อว 78/ 587

161 นาย สุริยา  พลาหล ทาแซะ

162 นาย ภัคพล  ออง เมืองตรัง

163 นาย พีรพัฒน  เองฉวน เมืองตรัง

164 นาย พชร  ปากวาง หวยยอด

165 นาย สุรพศ  กังฮา ยานตาขาว

166 นาย คณาพงษ   จิระนภารัตน เมืองนครศรีธรรมราช

167 นาย พัทธนันท  เหลืองเพชรงาม เมืองนครศรีธรรมราช

168 นาย ตนน้ํา  ลิ้มโอภาส  พันนุเดช เมืองนครศรีธรรมราช

169 นาย พงศกร  อูสกุลวัฒนา เมืองนครศรีธรรมราช

170 นาย ภูมิภัสร  เมียนแกว เมืองนครศรีธรรมราช

171 นาย เดชาวุฒิ  วิริกุลเจริญ เมืองนครศรีธรรมราช

172 นาย ภูริเดช   อารมณสวะ ทาศาลา

173 นาย นิติเทพ   สุขหลังสวน ทุงใหญ

174 นาย ณัฐพงษ  มะณี บางขัน

175 นาย ภัคพงศ  จิตจํา พิปูน

176 นาย สันติภูมิ  มัจฉาชาญ พรหมคีรี

177 นาย พันธกานต  ศิริสุข สิชล

178 นาย จิรภาส  ฤทธิ์ลิขิต ระแงะ

179 นาย อัสรี  อีซอ ตากใบ

180 นาย ฟารรีส  กาญจนสดุง เมืองปตตานี

181 นาย อิมรอน  หะยียูโซะ โคกโพธิ์

182 นาย มูฮัมมัดอัซมี   สามะอาลี ยะรัง อว 78/ 591

183 นาย ลุตฟ  เจะแว ยะรัง

184 นาย มูฮัมหมัดอาลาวีย  สาเระ ยะรัง

185 นาย อิชยเกตุ  พงศวงประเสริฐ เมืองพัทลุง พัทลุง อว 78/ 592

186 นาย ภาคิน  บุญลอม เมืองภูเก็ต

187 นาย สิทธินนท  สุทธิธรรมานนท เมืองภูเก็ต

188 นาย ปยกร จูนเฮา  เยา เมืองภูเก็ต

189 นาย ศุภกฤต  อยูเย็น ถลาง

190 นาย ทัศดี  ฐิติมหาศาล เมืองระนอง ระนอง อว 78/ 594

อว 78/ 588

อว 78/ 589

อว 78/ 590

อว 78/ 593

ชุมพร

ตรัง

นครศรีธรรมราช

นราธิวาส

ปตตานี

ภูเก็ต
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191 นาย สมิทธิ์  เส็มสันติ์ ละงู

192 นาย โซเฟยน  พลาสิน ควนกาหลง อว 78/ 595

193 นาย ณัฐพงษ  มานีกามัน ควนโดน

194 นาย วัชรปญญา  ปนสวัสดิ์ หาดใหญ

195 นาย ปยวัฒน  อุทิตสาร หาดใหญ

196 นาย ภูมิเทพ  ผองพรรณแข หาดใหญ

197 นาย เอกกมล  พรหมเจียม หาดใหญ

198 นาย ธนภัทร  ทางรัตนสุวรรณ หาดใหญ

199 นาย อิทธิพัทธพล  ชัยพัฒนาการ หาดใหญ

200 นาย กวีวัฒน  จันทรัศมีภัทรา หาดใหญ

201 นาย ชวกร  โลหะกิจเสริมสกุล หาดใหญ

202 นาย อภิวุฒิ  จําปาเงิน เมืองสงขลา

203 นาย อธิป  เอียดเอก นาทวี

204 นาย ธนภัทร  วรกุล ระโนด

205 นาย ณัฐพงศ  จักรวัติ สิงหนคร

206 นาย หัสนัยน  แซตัน สะเดา

207 นาย สมิชฌน  สุรัฐชนานนท เมืองสุราษฎรธานี

208 นาย ศิรวิทย  ศุภศิลป เมืองสุราษฎรธานี

209 นาย ปฏิภาณวัฒน  ทําวรจักรสีหโชติ เกาะสมุย อว 78/ 597

210 นาย วรวิทย  จันทรบุรมย เกาะสมุย

211 นาย ภูริเดช  เพชรขาว เคียนซา

212 นาย พัชรกฤษฏิ์  กุณฑล เมืองยะลา

213 นาย นลธวัช  เเซตั้ง เมืองยะลา

214 นาย นาวิน  จงศิริวรรณชัย เบตง

215 นาย สยาม  ชีพเจริญรัตน เบตง อว 78/ 598

216 นาย ปรัชญา  แซลอ เบตง

217 นาย ณัฐพัชร  ชุมชวย ยะหา

218 นาย โซฟาน  ดอเสาะ รามัน

219 นาย วิชญะ  พิทักษภาวศุทธิ ดุสิต

220 นาย เอกบุรุษ  วรพิศาล บางเขน

221 นาย ภาวัช  ชวจิรโรจ บางเขน อว 78/ 539

222 นาย ภานุวัตน  ทองมี บางกะป

223 นาย ธนดล  ตระกูลวิไลวรรณ บางกะป

อว 78/ 596

กรุงเทพฯ

สตูล

สงขลา

สุราษฎรธานี

ยะลา
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224 นาย อิทธิพัฒน  อารยะการกุล พระโขนง

225 นาย บินิต กุมาร  ซาฮี ยานนาวา

226 นาย รุก ลูคัส  โอแกน พญาไท

227 นาย กษิดิ์เดช  จันทราวิสุทธิ์ บางกอกใหญ

228 นาย กรวีร  กูรุง ตลิ่งชัน

229 นาย ปวัน  เพิ่มสกุล ตลิ่งชัน

230 นาย ธนพัฒน  สหัสนันท ตลิ่งชัน

231 นาย ชยากร  งามกาญจนรัตน บางขุนเทียน

232 นาย หัสดิน  สุขโกกี บางขุนเทียน

233 นาย กรวิชญ  วงคธนสมบัติ บางขุนเทียน

234 นาย ชยามร  จารุวิศิษฏศรี ภาษีเจริญ

235 นาย จิรัฎฐ  จิรศิริฐานนท ภาษีเจริญ

236 นาย กิตติธรรศ  ฤดีรุจนวงศ หนองแขม

237 นาย อิศวรรธ  สมใจหมาย หนองแขม

238 นาย ณัฐดนัย  ปราณีณัฐวีร ราษฎรบูรณะ

239 นาย อภิสิทธิ์  โชตะวัน บางพลัด

240 นาย คลังบุญ  ดรบัณฑิต ดินแดง อว 78/ 539

241 นาย ธีริทธิ์  แสงซื่อ สาธร

242 นาย วรสิทธิ์  บุญญาล้ําเลิศ สาธร

243 นาย สวิตต  อัมพรวิศรุต สาธร

244 นาย ชานน  เพ็งทะเล บางชื่อ

245 นาย บรรณวัชร แซลี้ ประเวศ

246 นาย เจมส  แกวอนันต ประเวศ

247 นาย พศิน  ล่ําซํา ประเวศ

248 นาย กรัน  ปาเทลา คลองเตย

249 นาย กรดนัย  สมานไทย สวนหลวง

250 นาย บุริศร  ธรฤทธิ์ สวนหลวง

251 นาย ศักดิพัฒน  ทรัพยอัประไมย จอมทอง

252 นาย กฤตบรรพต  ทูไพเราะ จอมทอง

253 นาย วีระศักดิ์  ทองดี จอมทอง

254 นาย ภรัฏฐพล  ดานสินพันธ จอมทอง

255 นาย ชัยวัฒน  ชอบสาร ดอนเมือง

256 นาย เอกดนัย  สนธิไชย ราชเทวี

กรุงเทพฯ
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257 นาย ธนพนธ  เบญจบัณฑิต ลาดพราว

258 นาย ปวเรศ  พรชัยประสาทกุล ลาดพราว

259 นาย นรเศรษฐ  พัฒนางกูร บางแค

260 นาย สรวิชญ   ฉ.โรจนประเสริฐ บางแค

261 นาย ศุภวิชญ  จันทสาร สายไหม

262 นาย วศิน  เหมสงวน คันนายาว

263 นาย อนันดา  ศุภสารธนะจินดา วังทองหลาง

264 นาย ตรัณ  บินอุมา คลองสามวา

265 นาย พงศพิศุทธิ์  ธรรมจารุวัฒน คลองสามวา

266 นาย กิตติกานต  โลว คลองสามวา

267 นาย ภูมิรพี  ผองอําไพ ทวีวัฒนา

268 นาย ชนชัย  ดุษฎีปรีชา ทวีวัฒนา

269 นาย ตฤณ  ตารพล ทุงครุ

270 นาย ชัฏชยุตม  โรงคํา บางบอน

หมายเหต ุ:    นักศึกษาที่สงหลักฐานขอผอนผันฯ ผานคณะตนสังกัด ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  แตไมมี

รายชื่อขอผอนผันฯ ตามขางตน ใหติดตอขอตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมไดที่  หมายเลขโทรศัพท  02 849 4509 

(อภิชญา) ไมเกินวันที่  5  มีนาคม  2564  ในวันและเวลาราชการ

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

24/2/2564

กรุงเทพฯ อว 78/ 539
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