
 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

เร่ือง  รายช่ือนักศึกษาทีม่ีสิทธ์ิได้รับการผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลอืก 

ทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจําปี พ.ศ. 2563 

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

 ตามท่ีมหาวทิยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีประกาศฉบบัลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2562 เร่ือง การขอ

ผอ่นผนัการเขา้รับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ ประจาํปี พ.ศ. 2563 และกาํหนดใหน้กัศึกษายื่น

หลกัฐานระหวา่งวนัท่ี  1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 นั้น อาศยัอาํนาจตามคาํสั่งมหาวทิยาลยัศรีปทุม ท่ี 47/2543

ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2543 เร่ือง การมอบอาํนาจให ้ รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี และอาศยัอาํนาจตามคาํสั่ง

มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ท่ี 008/2561 ลงวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เร่ือง มอบหมายการลงนามใน

ประกาศของมหาวทิยาลยั จึงประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการผอ่นผนัฯ  จาํนวน 77 ราย  ดงัน้ี 
 

 ที่ ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา คณะ        ช้ันปี  / หลักสูตร 

 1. นายรักษิตกนัต ์ ลุนละวนั 61003647 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี 1/4 

 2. นายจิรวฒัน์ ทรัพยอุ์ดม 61705670 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 1/4 

 3. นายภานุวฒัน์ ร่ืนรวย 62704057 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 2/4 

 4. นายพุฒิพงศ ์ คาํดี 62704742 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 2/4 

 5. นายฐาปกรณ์ ตุลาพนัธ์ 61705618 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 2/4 

 6. นายภคัพล ไพรมณีวงศ ์ 62709843 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 2/4 

 7. นายชยัวฒัน์ วงษห์อย 60711432 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 2/4 

 8. นายเริงฤทธ์ิ ปล้ืมสาํราญ 61700024 บญัชี    ปีท่ี 1/4 

 9. นายอษัฎาวธุ ทุมมา 61700411 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 1/4 

   10. นายณฐัชยั สวา่งแจง้ 61701327 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 1/4 

   11. นายศุภากร ใจใส่ 61703423 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 1/4 

   12. นายวรีชิต รังษี 61708808 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 1/4 

   13. นายณฐัวฒิุ ผจงกิจกาํธร 61709694 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 1/4 

   14. นายวรพล ชลวานิช 61712439 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 2/4 

   15. นายอนุพฒัน์ เผอืกสะอาด 62702444 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 2/4 

   16. นายเมฆินทร์ ตาคีย ์ 62702451 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 2/4 

   17. นายธนวฒัน์ ทองสวา่ง 62702608 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 1/4 

   18. นายปิยวฒัน์ ปาลพนัธ์ุ 62702982 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 2/4 

   19. นายกฤษณะ ขนัเสนาะ 62703634 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 2/4   

 20. นายวสุ เมาจา 62705014 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 2/4 

   21. นายธนนัณฏัฐ กิติกรเศรษฐ์ 62705110 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 2/4 

   22. นายกฤตนพ... 
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 ที่ ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา คณะ        ช้ันปี  / หลักสูตร 

   22. นายกฤตนพ สุขเกษม 62706033 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 1/4 

   23. นายพีระดนย ์ วอ่งไว 62706639 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี 1/4 

   24. นายวรรธนยั ลงสุวรรณ 62707134 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 2/4 

   25. นายกิตตินนัท ์ ชวลิตนิติธรรม 62707716 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 2/4 

   26. นายจรัลพิพศั โรจน์บุญทรณ์ 62709052 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 1/4 

   27. นายธนภูมิ งามสะพร่ัง 62709398 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 

   28. นายสุปัญญา เสนาะรักษ ์ 62710253 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี 1/4 

   29. นายชวนิ หงษเ์จริญ 62710722 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 

   30. นายจกัรกฤษ สุขแสวง 62712417 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 

   31. นายนฤเบศวร์ สุทธเนตร 60708926 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 2/4 

   32. นายกิตติศกัด์ิ หอมกรุ่น 62708115 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 3/4 

   33. นายกิตติธชั มีเจริญ 62707425 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 2/4 

   34. นายคณิศร สารพฒัน์ 61710131 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 

   35. นายวณิชชา วมิลธรรม 61707865 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 1/4 

   36. นายนราศกัด์ิ ผลทรัพย ์ 62703603 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 3/4 

   37. นายธนิวฒัน์ จงเรียน 61712124 นิติศาสตร์   ปีท่ี 2/4 

   38. นายประชา โคตรจนัทร์ 61712244 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี 2/4 

   39. นายสุรเชษฐ์ เฉลิมวงษ ์ 61712179 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 1/4 

   40. นายพนาวฒิุ เฉลิม 61704613 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 2/4 

   41. นายพงศพ์ณิช ขวญัจุน 62700379 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 

   42. นายอาทิตย ์ ทองแฉลม้ 61710066 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 

   43. นายศราวธุ ผอ่งผวิ 62702115 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 2/4 

   44. นายยทุธนากร อินทร์ปาล 59706036 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี 3/4 

   45. นายคมสันต ์ จนัทร์อมัพร 61706839 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 1/4 

   46. นายชยัณรงค ์ สาผาย 62710791 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 

   47. นายอษัฎาวธุ ธนะศรีสืบวงศ ์ 60707130 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี 2/4 

   48. นายเนติพงษ ์ เมตตา 61712066 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 

   49. นายณฐกร ป่ินโมรา 62705665 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 2/4 

   50. นายคธาศกัด์ิ อว้นลํ่า 62711025 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี 1/4 

   51. นายพชร ฉตัรแกว้ทอง 62711816 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี ¼ 

   52. นายอภิชยั บุญโต 62703812 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 3/4 

   53. นายศุภณฐั เอกกาํลงักุล 62711501 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 1/4 

   54. นายสุรพศั… 
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 ที่ ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา คณะ        ช้ันปี  / หลักสูตร 

   54. นายสุรพศั วงษถ์าวรเรือง 62704191 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 

   55. นายจีโน่ สนุป 60710766 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี 2/4 

   56. นายนพดล อุปชยั 61703865 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 1/4 

   57. นายสุเมธ อดทน 61700548 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 1/4 

   58. นายสหเทพ มีมา 61702613 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 

   59. นายนนทวฒัน์ หุตะโชติสกุล 61703714 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 1/4 

   60. นายธราธิป วนัเพง็ 61706682 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 

   61. นายวฒิุภทัร มากฉาย 61710679 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 2/4 

   62. นายรังสิมนัตุ ์ ภุมมาลกัษ ์ 62709381 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 

   63. นายนทีธร เกิดโภคา 61700233 นิเทศศาสตร์   ปีท่ี 2/4 

   64. นายพชร คงชีพ 62710753 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 1/4 

   65. นายจตุพล สังระมาตร์ 62704817 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 2/4 

   66. นายณรงคฤ์ทธ์ิ จรจรัญ 62707127 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 2/4 

   67. นายธนพล ศรีธรรม 61707752 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 1/4 

   68.  นายรักษว์ทิย ์ ศรีสวา่ง 62710619 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 2/4 

   69. นายอมรวศิิษฏ์ พลคร 62709925 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 1/4 

   70. นายวฒันชยั วงษแ์ป้น 62707963 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 3/4 

   71. นายพีรพฒัน์ ดีลุนชยั 62711258 เทคโนโลยสีารสนเทศ   ปีท่ี 3/4 

   72. นายทงกฤษ ์ มุสิกา 61701221 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 

   73. นายสิทธิศกัด์ิ ศรีสุข 61711749 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 2/4 

   74. นายศรัณย ์ ปานเนียม 62710013 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 1/4 

   75. นายปฏิพทัธ์ พิลาโสภา 61711718 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน ปีท่ี 2/4 

   76. นายสุริยนั คาํมตะสีลา 62703247 บริหารธุรกิจ   ปีท่ี 2/4 

   77. นายอภิศกัด์ิ สุดงาม 62712311 ศิลปศาสตร์   ปีท่ี 1/4  

    ใหผู้มี้รายช่ือดงักล่าวไปรายงานตวัในวนัตรวจเลือก  ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีกาํหนดในหมายเรียก

เขา้รับราชการทหาร (สด.35) ตามภูมิลาํเนาทหารของตนเอง 
 

 จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

              ประกาศ   ณ   วนัท่ี   6   มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 

                                                                                   
           (รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  อิสรัมย)์ 

                 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

                                                                                 รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี 
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