
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

เรื่อง  รายช่ือผูหมดเหตุผอนผันการเขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ 

ประจําปการศึกษา 2565 
 -------------------------------------------------- 

  

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไดมีประกาศ ฉบับลงวันท่ี 11 มีนาคม 2559, ฉบับลง

วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560, ฉบับลงวันท่ี 8 มีนาคม 2560, ฉบับลงวันท่ี 12 มีนาคม 2561, ฉบับลงวันท่ี 5 มีนาคม 

2562,และฉบับลงวันท่ี 6 มีนาคม 2563 จํานวน 6 ฉบับ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ผอนผันการเขารับการตรวจ

เลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ นั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมท่ี 47/2543 ลงวันท่ี 10 

กุมภาพันธ 2543 เรื่อง การมอบอํานาจให รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี และอาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัย

ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ี 008/2561 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2561 เรื่อง การลงนามในประกาศของมหาวิทยาลัย 

จึงประกาศรายชื่อผูหมดเหตุผอนผันการเขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ ประจําปการศึกษา 

2565 จํานวน 81 ราย ดังนี้ 

  ท่ี     รหัสนักศึกษา  ช่ือ-สกุล                        คณะ                         หมดเหตุเนื่องจาก 

  1 59708632 นายกษิดิศพัฒน วงษบุญมี บริหารธุรกิจ   จบการศึกษา 

  2 60701616 นายวงศพัทธ พรหมพาณิชย  นิเทศศาสตร   จบการศึกษา 

3 60706077 นายพีกัญญา บัวเพชร  ศิลปศาสตร   จบการศึกษา 

4 60707130 นายอัษฏาวุธ ธนะศรีสืบวงศ ศิลปศาสตร   จบการศึกษา 

5 60707705 นายธนพล โสมประยูร เทคโนโลยีสารสนเทศ  จบการศึกษา 

6 60707750 นายปณิธ ิ ธรรมสนิท บริหารธุรกิจ   จบการศึกษา 

7 60707921 นายธีรวัจน วราวุฒ ิ  บริหารธุรกิจ   จบการศึกษา 

8 60708399 นายเกริกฤทธิ์ อภัยพันธ นิเทศศาสตร   จบการศึกษา 

9 60709034 นายกรกช สุวรรณชัยรบ นิเทศศาสตร   จบการศึกษา 

10 60709161 นายสุรวุธ อุทัยแยม เทคโนโลยีสารสนเทศ  จบการศึกษา 

11 60709826 นายกิตติภณ โพธิ์แสง  บัญชี    จบการศึกษา 

12  60711247 นายณัชพล เฟองฟู  โลจิสติกสและซัพพลายเชน จบการศึกษา 

13 60712040 นายหฤษฎกุล ยั่งยืน  บริหารธุรกิจ   จบการศึกษา 

14 61703647 นายรักษิตกันต ลุนตะวัน เทคโนโลยีสารสนเทศ  จบการศึกษา 

15 61700120 นายบูรณภิภพ วารายานนท ศิลปศาสตร   จบการศึกษา 

16 61700233 นายนทีธร เกิดโภคา นิเทศศาสตร   จบการศึกษา 

17 61700411 นายอัษฏาวุธ ทุมมา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  จบการศึกษา 

18 61700548 นายสุเมธ อดทน  บริหารธุรกิจ   จบการศึกษา 

19 61700757 นายมนัสชัย เขตรประดิษฐ โลจิสติกสและซัพพลายเชน จบการศึกษา 
           

                   20  61701221... 
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  ท่ี     รหัสนักศึกษา  ช่ือ-สกุล                        คณะ                         หมดเหตุเนื่องจาก 

20 61701221 นายทงกฤษ มุสิกา   โลจิสติกสและซัพพลายเชน จบการศึกษา 

21 61701327 นายณัฐชัย สวางแจง เทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษา 

22 61701632 นายครรชิต ยอดทอง บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 

23 61702106 นายธนกฤต เหมวิรัชชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ  จบการศึกษา 

24 61702613 นายสหเทพ มีนา โลจิสติกสและซัพพลายเชน จบการศึกษา 

25 61703423 นายศุภากร       ใจใส เทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษา 

26 61703714 นายนนทวัฒน หุตะโชติสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษา 

27 61703865 นายนภดล อุปชัย บริหารธุรกิจ จบการศึกษา 

28 61704613 นายพนาวุฒิ เฉลิม นิเทศศาสตร จบการศึกษา 

29 61705618 นายฐาปกรณ ตุลาพันธ นิเทศศาสตร จบการศึกษา 

30 61706271 นายปริพุฒิ เสือสืบสิงห โลจิสติกสและซัพพลายเชน จบการศึกษา 

31 61706682 นายธราธิป วันเพ็ง โลจิสติกสและซัพพลายเชน จบการศึกษา 

32 617006904 นายจิรายุทธ พงษชมพร ศิลปศาสตร จบการศึกษา 

33 61707752 นายธรพล ศรีธรรม บริหารธุรกิจ จบการศึกษา 

34 61708808 นายวีรชิต รังสี นิเทศศาสตร จบการศึกษา 

35 61708911 นายดนุพร ทองเปรียบ นิเทศศาสตร จบการศึกษา 

36 61709389 นายชวัลวัฒน กังวาลเนาวรัตน บริหารธุรกิจ จบการศึกษา 

37 61709694 นายณัฐวุฒิ ผจงกิจกําธร บริหารธุรกิจ จบการศึกษา 

38 61710131 นายคณิศร สารพัฒน โลจสิติกสและซัพพลายเชน จบการศึกษา 

39 61710679 นายวัฒิภัทร มากฉาย โลจสิติกสและซัพพลายเชน จบการศึกษา 

40 61700307 นายอภิวิชญ หอมชื่น บริหารธุรกิจ จบการศึกษา 

41 61711718 นายปฏิพัทธ พิลาโสภา โลจสิติกสและซัพพลายเชน จบการศึกษา 

42 61711718 นาอนุวัช เล็กจันทึก โลจสิติกสและซัพพลายเชน จบการศึกษา 

43 61711756 นายเอกราช จังจันศรี โลจสิติกสและซัพพลายเชน จบการศึกษา 

44 61711838 นายธิติ อรุณนพรัตน เทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษา 

45 61712066 นายเนติพงษ เมตตา โลจสิติกสและซัพพลายเชน จบการศึกษา 

46 61712179 นายสุรเชษฐ เฉลิมวงษ เทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษา 

47 61712206 นายวัรภัทร ทิพยสุข โลจสิติกสและซัพพลายเชน จบการศึกษา 

48 61712244 นายประชา โคตรจันทร ศิลปศาสตร จบการศึกษา 

49 61702960 นายยุทธจักร มัติโก เทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษา 

50 62035792 นายสุขุม หงษทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษา 

51 62702115 นายศราวุธ ผองผิว โลจิสติกสและซัพพลายเชน จบการศึกษา 
 

                                 52  62702444… 
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  ท่ี      รหัสนักศึกษา             ช่ือ-สกุล                            คณะ                       หมดเหตุเนื่องจาก 

52 62702444 นายอนุพัฒน เผือกสะอาด โลจิสติกสและซัพพลายเชน จบการศึกษา 

53 62702451 นายเมฆินทร ตาคีย เทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษา 

54 62703603 นายนราศักดิ์ ผลทรัพย บริหารธุรกิจ จบการศึกษา 

55 62703634 นายกฤษณะ ขันเสนาะ บริหารธุรกิจ จบการศึกษา 

56 62703812 นายอภิชัย บุญโต เทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษา 

57 62704057 นายภานุวัฒน รื่นรวย บริหารธุรกิจ จบการศึกษา 

58 62704742 นายพุฒิพงศ คําดี เทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษา 

59 62704817 นายจตุพล สังระมาตร เทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษา 

60 62705110 นายธนันณัฏฐ กิติกรเศรษฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษา 

61 62707963 นายวัฒนชัย วงษแปน บริหารธุรกิจ จบการศึกษา 

62 62710619 นายรักษวิทย ศรีสวาง บริหารธุรกิจ จบการศึกษา 

63 62711258 นายณัฐฐภัสพงศ ดีลุนชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษา 

64 63700648 นายจตุพร แจงลอย บริหารธุรกิจ จบการศึกษา 

65 63703232 นายพงศธร ไขกระโทก โลจิสติกสและซัพพลายเชน จบการศึกษา 

66 63704782 นายณัฐพนธ ทรัพยเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษา 

67 63705927 นายณัฐพงษ พวงจิตร บริหารธุรกิจ จบการศึกษา 

68 63706888 นายณัฐนนท ศิลวัฒน เทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษา 

69 63708559 นายสมมิตร นกแกว บริหารธุรกิจ จบการศึกษา 

70 63710919 นายสิทธิภาคย รําไย บริหารธุรกิจ จบการศึกษา 

71       59707199 นายรังสิมันต แสนเวียง        เทคโนโลยีสารสนเทศ ลาออก 

72       60707856 นายสุจินดา โตงาม นิเทศศาสตร ลาออก 

73 60708666 นายพิชุตม สะหิรัญ บริหารธุรกิจ ลาออก 

74 60710660 นายธนัช เหลือวรา         บริหารธุรกิจ ลาออก 

75 61705985 นายฉัตรมาคล มุขจั่น ศิลปศาสตร ลาออก 

76 61711876 นายกรณดนัย แกวเกิด บริหารธุรกิจ ลาออก 

77 61713749 นายสุรนารท     เนื่องจํานงค      บริหารธุรกิจ ลาออก 

78 63704833 นายวรพล        พุทธนิมนต       บริหารธุรกิจ ลาออก 

79 63711825 นายชนัลถนันท  วรรณสุทานนท  ศิลปศาสตร ลาออก 

80 60709894 นายจิรทีปค       ฆารพันธ          นิติศาสตร ยายวิทยาเขต 

81 62702311 นายอภิศักดิ์       สุดงาม            ศิลปศาสตร                          พนสภาพ     

  
 

           ใหผูมีรายชื่อ... 
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 ใหผูมีรายชื่อดังกลาวไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกตามวัน เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด 

ในหมายเรียกเขารับราชการทหาร (สด.35) ตามภูมิลําเนาทหารของตนเอง  
 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  
     

          ประกาศ   ณ   วันท่ี   10   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565    

                          
                   (รองศาสตราจารย ดร.ชาติชาย อิสรัมย)  

             รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

       รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


