
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
เร่ือง  รายช่ือนักศึกษาทีม่ีสิทธ์ิได้รับการผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลอืก 

ทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
-------------------------------------------------------------------  

 ตามท่ีมหาวทิยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีประกาศฉบบัลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 เร่ือง การขอ
ผอ่นผนัการเขา้รับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจ าการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 และก าหนดให้นกัศึกษายื่น
หลกัฐานระหวา่งวนัท่ี  2 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 นั้น อาศยัอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ี 47/2543
ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2543 เร่ือง การมอบอ านาจให ้รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี และอาศยัอ านาจตามค าสั่ง
มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ท่ี 008/2561 ลงวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เร่ือง มอบหมายการลงนามใน
ประกาศของมหาวทิยาลยั จึงประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการผอ่นผนัฯ  จ  านวน 92 ราย  ดงัน้ี 
 

 ที่ ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา คณะ        ช้ันปี  / หลักสูตร 
 1. นายศุภกฤต ศรีเอม 59712458 นิติศาสตร์   ปีท่ี 2/4 
 2. นายณฐัพชัญ ์ พิศาลอคัรธนากร 60703983 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 2/4 
 3. นายบูรณ์พิภพ วารายานนท ์ 61700120 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี 1/4 
 4. นายปริพุฒิ เสือสืบสิงห์ 61706271 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 
 5. นายชยัภทัร พรหมศิริ 59700269 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 3/4 
 6. นายธนพล โสมประยรู 60707705 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 1/4 
 7. นายปฏิภาณ บุญสมพงษ ์ 61702048 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 2/4 
 8. นายชชัวาลย ์ แสนศรี 59700492 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 3/4 
 9. นายสุรพศั บุญคง 59701199 นิติศาสตร์   ปีท่ี 3/4 
 10. นายธนทตั จนัทารักษ ์ 59701240 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 3/4 
 11. นายวรากร ตาวงศ ์ 59703377 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 3/4 
 12. นายอษัฎายธุ สมบุญมาก 59703442 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 3/4 
 13. นายฟิล วคิ 59704238 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 3/4 
 14. นายเมธานนท ์ วฒิุสารคุณ 59706214 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 2/4 
 15. นายภาคิน กองแกว้ 59707137 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 3/4 
 16. นายศรัณญ ์ แสงชยัภูมิ 59707428 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 2/4 
 17. นายวรเมธ แกว้วนันา 59707846 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 3/4 
 18. นายวรวุฒิ เกตุการณ์ 59708327 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 3/4 
 19. นายนที ย ัง่ยนื 59709106 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 3/4 

          20. นายอษัฎาวฒิุ… 
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   ที่ ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา คณะ        ช้ันปี  / หลักสูตร 
 20. นายอษัฎาวฒิุ จนัทร์ตรี 59709562 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 3/4 
 21. นายปฐม นามกร 59709942 นิติศาสตร์   ปีท่ี 3/4 
 22. นายธนากร กุลวจิิตร์สานต ์ 59711559 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 3/4 
 23. นายรณกร ญานผดุ 60701421 บญัชี    ปีท่ี 1/4 
 24. นายวงศพทัธ พรหมพาณิชย ์ 60701616 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 2/4 
 25. นายศุภกญัจน์ วภิาตะจิตร์ 60704104 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 1/4 
 26. นายปวริศ สุขววิฒัน์ 60704173 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 2/4 
 27. นายพีระพล ฉายวงศ ์ 60704433 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 1/4 
 28. นายธิติฏฐ ์ ชา้งดว้ง 60708135 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 
 29. นายสุรวธุ อุทยัแยม้ 60709161 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 1/4 
 30. นายอดิชาติ เกียนประโคน 60710108 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 1/4 
 31. นายณชัพล เฟ่ืองฟู 60711247 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 
 32. นายวรชยั เช้ือเงิน 60712379 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 1/4 
 33. นายธนภูมิ เพง็อาทิตย ์ 60712588 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี 1/4 
 34. นายภควฒัน์ งามวงศว์าน 61700257 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 3/4 
 35. นายณฐัพงศ ์ เอิบอ่ิม 61700264 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 2/4 
 36. นายภูวนนท ์ ทรัพยสิ์น 61702000 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 3/4 
 37. นายพงศภ์รณ์ อุดมทั้งตระกลู 61702257 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 3/4 
 38. นายแสงชยั แตงนารา 61702682 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี 1/4 
 39. นายพีระพล คงนมนาน 61703365 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 2/4 
 40. นายสุชจัจ ์ ตนัวรกุล 61703430 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 3/4 
 41. นายปวรปรัชญ ์ วถีิธรรม 61703752 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 2/4 
 42. นายณฐัวฒิุ นิละ 61704055 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 2/4 
 43. นายเจษฏา นิลพฒัน์ 61704346 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี 4/4 
 44. นายนฐัติพล อินทร์รุกขา 61705290 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 2/4 
 45. นายฉตัรมงคล มุขจัน่ 61705985 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี 3/4 
 46. นายยศนนัท ์ ชยัเจริญกุล 61706822 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี 1/4 
 47. นายชวลัวฒัน์ กงัวาลเนาวรัตน์ 61709389 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี 1/4 
 48. นายนพชยั แยม้จ านงคเ์วช 61709574 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 1/4 
 49. นายรณชยั ธิมาภรณ์ 61710542 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 3/4 
 50. นายสุธานนท ์ จูรุ่งเรือง 61710655 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 1/4 
 51. นายอสันี บุญโชติ 61711201 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 3/4 
               52. นายอภิวชิญ.์.. 
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  ที่ ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา คณะ        ช้ันปี  / หลักสูตร 
   52. นายอภิวชิญ ์ หอมช่ืน 61711307 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 1/4 
 53. นายธิติ อรุณนพรัตน์ 61711838 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 1/4 
 54. นายรัฐภูมิ หอ้มา 61711869 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 1/4 
 55. นายกรณ์ดนยั แกว้เกิด 61711876 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 1/4 
 56. นายอภิสิทธ์ิ อาจหาญ 61712028 นิติศาสตร์   ปีท่ี 1/4 
 57. นายเริงฤทธ์ิ เสนาจ 61712080 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 3/4 
 58. นายพิชเญศ เทียนชุมพนัธ์ 61712686 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 
 59. นายยทุธจกัร์ มติัโก 61712960 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 1/4 
 60. นายสุรนารท เน่ืองจ านงค ์ 61713749 นิติศาสตร์   ปีท่ี 1/4 
 61. นายธนพงษ ์ ทองค า 60706217 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 2/4 
 62. นายธราวฒิุ แกว้สวา่ง 60703476 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 1/4 
 63. นายสมปอง เก่งสาริการณ์ 60705205 นิติศาสตร์   ปีท่ี 2/4 
 64. นายธรรมวทิย ์ สุดมลทิน 61800058 บณัฑิตวทิยาลยั   ปริญญาโท 
 65. นายจารุกิตต์ิ จีระออน 59710009 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 3/4 
 66. นายณทัธชยั จงชิต 59701531 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 3/4 
 67. นายยทุธชยั แซ่เตีย 59710218 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี 3/4 
 68. นายกนัตพล เงินผดุ 60706762 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 2/4 
 69. นายปณิธิ ธรรมสนิท 60707750 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 2/4 
 70. นายสุรชยั ดงักอ้ง 60709945 นิติศาสตร์   ปีท่ี 2/4 
 71. นายหฤษฎก์ุล ย ัง่ยนื 60712040 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 2/4 
 72. นายธีรไนย ควรคิด 61703276 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 3/4 
 73. นายธนพล แสงศรี 61703978 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 3/4 
 74. นายสรศกัด์ิ ปาสองหอ้ง 61706339 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 3/4 
 75. นายธนากร มีพนัธ์ 61711225 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 
 76. นายพลาธิป เปาอินทร์ 61711496 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 2/4 
 77. นายธนพงษ ์ บริรักษ ์ 60703318 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 1/4 
 78. นายวเิชษฐ ประมูลชาติ 61702500 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 2/4 
 79. นายกรกช สุวรรณชยัรบ 60709034 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 2/4 
 80. นายเอกราช จง้จนัศรี 61711756 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 
 81. นายณฐัวฒิุ สนธิ 60712002 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 1/4 
 82. นายนนทวฒัน์ ส้มดี 61700271 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 3/4 
 83. นายณชัพล จนัทรคุปต ์ 61701745 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 2/4 
                                          84. นายพฒันพงษ.์.. 
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  ที่ ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา คณะ        ช้ันปี  / หลักสูตร 
 84. นายพฒันพงษ ์ กรศิริ 61709098 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 2/4 
 85. นายธีนศกัด์ิ อรชร 60703407 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 2/4 
 86. นายครรชิต ยอดทอง 61701632 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 1/4 
 87. นายธนวฒัน์ โยธินทะ 61701036 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 1/4 
 88. นายสงกรานต ์ ศรีย  ่า 61708562 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 1/4 
 89. นายธนากร เกิดทอง 61710042 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 3/4 
 90. นายพิชญุตม ์ สะหิรัญ 60708666 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 1/4 
 91. นายนิธิศ ติยะสันต ์ 61701512 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 1/4 
 92. นายวชัรวทิย ์ จริยา 59711631 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 3/4 
    ใหผู้มี้รายช่ือดงักล่าวไปรายงานตวัในวนัตรวจเลือก  ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีก าหนดใน
หมายเรียกเขา้รับราชการทหาร (สด.35)   ตามภูมิล าเนาทหารของตนเอง 
 

 จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

              ประกาศ   ณ   วนัท่ี   5   มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 

                                                                             
                   (รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  อิสรัมย)์ 
                         รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
                                                                            รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี 
 
 
 
 
 
 

 


