
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ไดรับการผอนผันการเขารบัการตรวจเลือก 

ทหารกองเกินเขากองประจําการ ประจําป พ.ศ. 2565 

------------------------------------------- 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีประกาศฉบับลงวันท่ี 28 กันยายน 2564 เรื่อง การขอ

ผอนผันการเขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ ประจําป พ.ศ. 2565 และกําหนดใหนักศึกษายื่น

หลักฐานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 นั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่ี 

47/2543 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2543 เรื่อง การมอบอํานาจให รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี และอาศัยอํานาจ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ี 008/2561 ลงวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง มอบหมาย

การลงนามในประกาศของมหาวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับการผอนผันฯ  จํานวน 59 คน  ดังนี้ 
 

 ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา คณะ     ช้ันป  / หลักสูตร 

 1. นายบูรณพิภพ  วารายานนท 61700120 ศิลปศาสตร   ปท่ี 4/4 

 2. นายปณชัย  ปญญาภาส 62703545 บริหารธุรกิจ   ปท่ี 3/4 

 3. นายรัชพล  พูลศิริมงคลชัย 62704177 บริหารธุรกิจ   ปท่ี 2/4 

 4. นายฐิติกร  โพธิจักร 62708499 บริหารธุรกิจ   ปท่ี 3/4 

 5. นายพิพัฒน  สิงหสัตย 62711378 ศิลปศาสตร   ปท่ี 3/4 

 6. นายธนกฤต  โชคพริ้งปลั่ง 62712708 นิเทศศาสตร   ปท่ี 3/4 

 7. นายพชรพล  คําคีรีกุล 63701307 ศิลปศาสตร   ปท่ี 1/4 

 8. นายธนพัฒน  กลิ่นสมาธิ 63701523 ศิลปศาสตร   ปท่ี 1/4 

 9. นายปณณธร  นกหงษ 63702415 โลจิสติกสและซัพพลายเชน  ปท่ี 2/4 

 10. นายพีรณัฐ  ทิพจร 63702600 นิเทศศาสตร   ปท่ี 1/4 

 11. นายปกรณ  จันทรโกมล 63703023 โลจิสติกสและซัพพลายเชน  ปท่ี 2/4 

 12. นายวชิรวิทย  ศรีหอมกลิ่น 63703403 โลจิสติกสและซัพพลายเชน  ปท่ี 2/4 

 13. นายวัลลภ  บุญสม 63705516 เทคโนโลยีสารสนเทศ   ปท่ี 2/4 

 14. นายศุภวรรธน  เมธาศิวารัศม์ิ 63705674 โลจิสติกสและซัพพลายเชน  ปท่ี 2/4 

 15. นายทิเบต  สําราญจิตต 63705718 นิเทศศาสตร   ปท่ี 2/4 

 16. นายวรัญู  เจริญวงษตระกูล 63706220 โลจิสติกสและซัพพลายเชน  ปท่ี 2/4 

 17. นายวีรศักดิ์  ศิริไว 63706299 ศิลปศาสตร   ปท่ี 1/4 

 18.  นายณัฐพงศ  แซตั๊น 63706302 โลจิสติกสและซัพพลายเชน  ปท่ี 2/4 

 19. นายธนพงศ  จิตรสมนึก 63706799 นิเทศศาสตร   ปท่ี 2/4 

 20. นายศิวัช  สกุลทอง 63707218 นิเทศศาสตร   ปท่ี 2/4 

 21. นายจักรกฤษณ  ชาประเสริฐ 63707270 นิเทศศาสตร   ปท่ี 2/4 

 22. นายกิตติพศ… 
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 ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา คณะ     ช้ันป  / หลักสูตร 

 22. นายกิตติพศ  ยิ่งวรพงศ 63707287 ศิลปศาสตร   ปท่ี 2/4 

 23. นายอนิรุทธิ์  สายเหงา 63707352 เทคโนโลยีสารสนเทศ   ปท่ี 2/4 

 24. นายพงศธร  เทพประวัติ 63707554 บริหารธุรกิจ   ปท่ี 1/4 

 25. นายกฤษฎา  พิศนอก 63708193 เทคโนโลยีสารสนเทศ   ปท่ี 2/4 

 26. นายณัฐกานต  ประดับศรี 63708371 โลจิสติกสและซัพพลายเชน  ปท่ี 2/4 

 27. นายจีรศักดิ์  ประดับศรี 63708388 โลจิสติกสและซัพพลายเชน  ปท่ี 2/4 

 28. นายศักยศรณ  ชํานาญธรรม 63708511 นิติศาสตร   ปท่ี 2/4 

 29. นายกิตติพงษ  สมบุญ 63709458 นิเทศศาสตร   ปท่ี 2/4 

 30. นายนัฐกานต  สุริวงศ 63710337 โลจิสติกสและซัพพลายเชน  ปท่ี 2/4 

 31. นายกฤษณพงศ  วงศานิตย 63710988 นิติศาสตร   ปท่ี 2/4 

 32. นายกลวัชร  พินจิสุวรรณ 63711003 โลจิสติกสและซัพพลายเชน  ปท่ี 2/4 

 33. นายธนวัฒน  พุมฉัตร 64700873 โลจิสติกสและซัพพลายเชน  ปท่ี 1/4 

 34. นายณัฐพงษ  ภควัตศิตานนท 64703549 นิเทศศาสตร   ปท่ี 2/4 

 35. นายปวริศร  สิริวรรณเจริญ 64703594 นิติศาสตร   ปท่ี 1/4 

 36. นายอติภูมิ  ศรีบุตรตา 64703772 โลจิสติกสและซัพพลายเชน  ปท่ี 1/4 

 37. นายภานุวิชญ  โสนลิาด 64704359 โลจิสติกสและซัพพลายเชน  ปท่ี 1/4 

 38. นายธนโชติ  ราชเพียแกว 64704424 เทคโนโลยีสารสนเทศ   ปท่ี 1/4 

 39. นายอภิสิทธิ์  เนื่องจํานงค 64705885 บริหารธุรกิจ   ปท่ี 2/4 

 40. นายธนกฤต  ภักดีชาติ 64706075 เทคโนโลยีสารสนเทศ   ปท่ี 2/4 

 41. นายธัชภูมิ  ตองกลิ่น 64706099 เทคโนโลยีสารสนเทศ   ปท่ี 3/4 

 42. นายพลพล  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 64706900 เทคโนโลยีสารสนเทศ   ปท่ี 2/4 

 43. นายศราวุฒิ  เกตุเนียม 64706917 เทคโนโลยีสารสนเทศ   ปท่ี 2/4 

 44. นายพรมพิริยะ  พรมพาล 64706986 นิเทศศาสตร   ปท่ี 2/4 

 45. นายณัฐวุฒิ  เกิดสุวรรณ 64707354 เทคโนโลยีสารสนเทศ   ปท่ี 1/4 

 46. นายวรินทร  จีวัน 64707683 นิเทศศาสตร   ปท่ี 2/4 

 47 นายภรันยู  เรดสันเทียะ 64708328 บริหารธุรกิจ   ปท่ี 1/4 

 48. นายประชาพงษ  จันทรแกว 64708448 ศิลปศาสตร   ปท่ี 1/4 

 49.. นายอนุศิษฎ  โกศรี 64708520 นิติศาสตร   ปท่ี 1/4 

 50. นายสิรวิชญ  มูลปอ 64710048 บริหารธุรกิจ   ปท่ี 1/4 

 51. นายปฏิภาณ  จันทรสุขสมบุญ 64710093 เทคโนโลยีสารสนเทศ   ปท่ี 1/4 

 52. นายสุรพัศ  ภูมิพัฒน 64710719 โลจิสติกสและซัพพลายเชน  ปท่ี 1/4 

 53. นายเนติภูมิ  อักษรดี 64710942 บัญชี    ปท่ี 1/4 

 54. นายกฤษกร… 
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 ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา คณะ     ช้ันป  / หลักสูตร 

  54. นายกฤษกร  ศาลารกัษ 64711098 โลจิสติกสและซัพพลายเชน  ปท่ี 1/4 

 55. นายวีรภัทร  มีลักษณะ 64711290 บริหารธุรกิจ   ปท่ี 1/4 

 56. นายธีรพจน  ผดุงมาตรวรกุล 64711341 บริหารธุรกิจ   ปท่ี 2/4 

 57. นายสหพล  ชํานาญ 62706451 โลจิสติกสและซัพพลายเชน  ปท่ี 3/4 

 58. นายนคเรศ  ผลเจริญ 63708528 นิติศาสตร   ปท่ี 2/4 

 59. นายธนะสิทธิ์  ลวนธนเศรษฐ 64708760 นิติศาสตร   ปท่ี 1/4 
 

    ใหผูมีรายชื่อดังกลาวไปรายงานตัวในวันตรวจเลือก  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนดในหมายเรียก

เขารับราชการทหาร (สด.35) ตามภูมิลําเนาทหารของตนเอง 
 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

      ประกาศ   ณ   วันท่ี   5   มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

                                                                 
            (รองศาสตราจารย ดร.ชาติชาย  อิสรัมย) 

                          รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

                                       รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
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