
 
ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

เร่ือง  รายช่ือผู้หมดเหตุผ่อนผนัการเข้ารับการตรวจเลอืกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

  ตามท่ีมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ไดมี้ประกาศฉบบัลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558, ฉบบัลง
วนัท่ี 31 มีนาคม 2558, ฉบบัลงวนัท่ี 11 มีนาคม 2559, ฉบบัลงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560, ฉบบัลงวนัท่ี 8 มีนาคม
2560, ฉบบัลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 และฉบบัลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2562 จ านวน 7 ฉบบั เร่ือง รายช่ือนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิ
ผอ่นผนัการเขา้รับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจ าการ นั้น อาศยัอ านาจตามค าสั่งมหาวทิยาลยัศรีปทุม
ท่ี 47/2543 ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2543 เร่ือง การมอบอ านาจให ้ รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี และอาศยัอ านาจ
ตามค าสั่งมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ี 008/2561 ลงวนัท่ี 23 มกราคม 2561 เร่ือง การลงนามในประกาศ
ของมหาวทิยาลยั จึงประกาศรายช่ือผูห้มดเหตุผอ่นผนัการเขา้รับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจ าการ ดว้ย
เหตุต่าง ๆ จ านวน 99 ราย  ดงัน้ี 
  

  ที ่    รหัสนักศึกษา                   ช่ือ-สกุล                                   คณะ            หมดเหตุเน่ืองจาก 
  1. 57709599 นายชลธร ลานีโกว เทคโนโลยสีารสนเทศ   จบการศึกษา     
  2. 57712430 นายพีรวสั พนัธ์หมุด นิเทศศาสตร์      จบการศึกษา     
  3. 57711788 นายวรีพงษ ์ ภูสีนาค บริหารธุรกิจ      จบการศึกษา     
  4. 59707719 นายวรีพล ค ้าจุน เทคโนโลยสีารสนเทศ      จบการศึกษา     
  5. 58709964 นายชวนากร สุขดี บริหารธุรกิจ      จบการศึกษา     
  6. 57706190 นายธีระพล พุม่เจริญ บริหารธุรกิจ      จบการศึกษา     
  7. 57704929 นายวรีะพงษ ์ มากศิริ เทคโนโลยสีารสนเทศ    จบการศึกษา     
  8. 57706183 นายอนนัทชยั สืบสงวนวงศ ์ นิเทศศาสตร์    จบการศึกษา     
  9. 58701053 นายศราวธุ เผอืกขวญันาค นิติศาสตร์    จบการศึกษา     
10. 58706870 นายจิรภทัร สมมาตร บริหารธุรกิจ    จบการศึกษา     
11. 59703500 นายวฒิุชยั จิรกาวสาน บริหารธุรกิจ    จบการศึกษา     
12. 56710476 นายอรุณชยั อุมา บริหารธุรกิจ    จบการศึกษา     
13. 56712116 นายณฐัภูมิ ค าชาลี นิเทศศาสตร์    จบการศึกษา     
14. 57703791 นายภคิน กุลนิยมกุศล นิเทศศาสตร์    จบการศึกษา     
15. 57710505 นายฤทธิพร พละสิม โลจิสติกส์และซพัพลายเชน  จบการศึกษา     
16. 57700789 นายวศิน ทิพยม์งคล นิเทศศาสตร์    จบการศึกษา     
17. 57701359 นายสราวฒิุ รักทองสุข โลจิสติกส์และซพัพลายเชน  จบการศึกษา     
18. 57702241 นายวรีกานต ์ เสรีรุ่งเรืองกุล เทคโนโลยสีารสนเทศ    จบการศึกษา     
19. 57702330 นายกิจการ หิงคานนท ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ    จบการศึกษา  
                            20. 57703760...   
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  ที ่    รหัสนักศึกษา                   ช่ือ-สกุล                                   คณะ            หมดเหตุเน่ืองจาก 
 20. 57703760 นายกฤษฎา โสงขนุทด นิเทศศาสตร์  จบการศึกษา 
 21. 57705140 นายวชัรพล จีนารัตน์ โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 
 22. 57705328 นายณฐิัวฒิุ พไูม ้ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 23. 57705431 นายกุลพงษ ์ วรรณี บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 24. 57706614 นายธราวฒัน์ ก่ิงโพธ์ิสนธ์ิ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 25. 57706734 นายธีรยทุธ ดดังาม บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 26. 57706861 นายพงศกร โพธ์ิลิบ นิเทศศาสตร์  จบการศึกษา 
 27. 57706950 นายธีรพงศ ์ ขอออ้มกลาง เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 28. 57708885 นายหตัถพร เจริญบุญณะ โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 
 29. 57709075 นายปราชญา หวงัเพิ่ม บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 30. 57709260 นายพีรพนัธ์ สุขสาร บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 31. 57709486 นายถิรวฒิุ อุ่นเรือน โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 
 32. 57710752 นายธนาทิพย ์ แซ่อ้ึง เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 33. 57710947 นายสิงหา บุญประเสริฐ นิเทศศาสตร์  จบการศึกษา 
 34. 57711202 นายพอตา พรภิกานนท ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 35. 57711497 นายธชัพล รอดคง นิเทศศาสตร์  จบการศึกษา 
 36. 58705313 นายศรัณย ์ รักเสรี บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 37. 58706527 นายพีรพตัร์ มาลี บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 38. 58708894 นายภานุพงศ ์ วโิรจน์วุฒิกุล บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 39. 58710292 นายธนวรรธ ทองนุช นิเทศศาสตร์  อายคุรบก าหนด 
 40. 57703373 นายธนวฒัน์ บุญมาธนารักษ ์ นิเทศศาสตร์  จบการศึกษา 
 41. 57706385 นายนริศชยั สุขประเสริฐ นิติศาสตร์  จบการศึกษา 
 42. 57706758 นายชยพทัธ์ พว่งจีน นิเทศศาสตร์  จบการศึกษา 
 43. 57707082 นายกิตติชยั แสงดารา เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 44. 57711997 นายวรฉตัร ทศหาร ศิลปศาสตร์  จบการศึกษา 
 45. 57712098 นายธีรสิทธ์ิ อุดมวชิยัวฒัน์ นิติศาสตร์  จบการศึกษา 
 46. 57712125 นายธนภทัร ทีสกุล บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 47. 58701988 นายณฐักิตต์ิ ทองขาว นิติศาสตร์  จบการศึกษา 
 48. 58703820 นายอนุชา ปรุงนิยม บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 49. 58706712 นายยสินทร บุญญา บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 50. 58707471 นายอานนท ์ จนัทุมา บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 51. 59701846 นายชาญณรงค ์ สุวรรณ บญัชี  จบการศึกษา
                                                                                                                        52. 59701877... 
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  ที ่    รหัสนักศึกษา                   ช่ือ-สกุล                                   คณะ            หมดเหตุเน่ืองจาก 
 52. 59701877 นายพีรพงศ ์ ทวพีงศโ์ชติการ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 53. 59702149 นายสัจญาณ เล่ปะสุวรรณ์ ศิลปศาสตร์  จบการศึกษา 
 54. 59702656 นายธนภทัร สุขสนธิสมบูรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 55. 59702663 นายรัฐพล รัตนปิณฑะ บญัชี  จบการศึกษา 
 56. 59702752 นายเกียรติศกัด์ิ ภกัดี เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 57. 59702827 นายพงศธ์าริน เภาวนะ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 58. 59703315 นายพีรวสั ยมสวสัด์ิ บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 59. 59703702 นายธวชัชยั ชมดี บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 60. 59705733 นายทวบีูรณ์ โชคสวสัด์ินุกลู เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 61. 59705757 นายภาวรดา ไทยวงศ ์ บญัชี  จบการศึกษา 
 62. 59707055 นายณฐัดนยั พุฒิพงศภ์านุชิต เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 63. 59710105 นายชานนท ์ นามทอง เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 64. 58701337 นายปฏิภาณ พารา  บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 65. 60712071 นายธีระยทุธ บุญชู บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 66. 57705006 นายเสรี จ านงคธ์รรม เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 67. 57711466 นายวรลภย ์ จนัตา นิเทศศาสตร์  จบการศึกษา 
 68. 58700541 นายสุเทพ ใจอดทน บญัชี  จบการศึกษา 
 69. 57704676 นายธนาวฒัน์ ตะ๊วงครั์ตน์ บญัชี  จบการศึกษา 
 70. 57702532 นายสุรวฒิุ อ่ิมใจ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 71. 57704474 นายสุขมุ สงเคราะห์ นิเทศศาสตร์  จบการศึกษา 
 72. 57708974 นายประสิทธ์ิ แนนสินธ์ุ โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 
 73. 59707466 นายภคัวฒัน์ ภูเมด็ โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 
 74. 57707051 นายโยธิน พนมเทียน นิเทศศาสตร์  จบการศึกษา 
 75. 57707246 นายพชร เมืองสองชั้น บญัชี  จบการศึกษา 
 76. 59705106 นายณฐัวฒิุ สิทธิพรมมา เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 77. 58708952 นายจกัรพงศ ์ ลาน ้าเท่ียง บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 78. 59708567 นายวชิยั แขง็แรง บญัชี  จบการศึกษา 
 79. 56710356 นายวรากร กิติกรเศรษฐ์ นิติศาสตร์  จบการศึกษา 
 80. 57703099 นายอานนท ์ หมัน่ภกัดี นิติศาสตร์  จบการศึกษา 
 81. 57710834 นายจารุวชิญ ์ บุญยิง่ โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 
 82. 58705104 นายนฐัวฒิุ คนตรง นิติศาสตร์  จบการศึกษา 
 83. 57701537 นายชยัพฒัน์ บวัค าป้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
      84. 58703755... 
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  ที ่    รหัสนักศึกษา                   ช่ือ-สกุล                                   คณะ            หมดเหตุเน่ืองจาก 
 84. 58703755 นายไพศาล ประมวล บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 85. 59701257 นายธีรยทุธ ไชยะโอชะ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 86. 59704889 นายกรกฎ นาใจแกว้ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 87. 59704896 นายศุภกร อินทร เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 88. 58700712 นายภูวเมธ ภูมิสิทธ์ิ บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 
 89. 57700272 นายไกรสร ลิมปนเวทยส์กุล โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 
 90. 59707000 นายธีรโชติ ขาวสะอาด เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 91. 57702518 นายสุรสิทธ์ิ ค าแกว้ บญัชี  จบการศึกษา 
 92. 57703195 นายณฐัพล รักการ นิเทศศาสตร์  จบการศึกษา 
 93. 57707671 นายภทัรดล บุญเลิศ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 94. 57708861 นายอยัการ ธรรมอุปถมัภ ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 
 95. 57709784 นายวศิรุต ม่วงไหม นิเทศศาสตร์  จบการศึกษา 
 96. 57702063 นายธนกร เล็ดรอด โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 
 97. 57703188 นายชนะพนัธ์ ฝักแคเล็ก นิเทศศาสตร์  จบการศึกษา 
 98. 57705188 นายธีรวฒิุ อ่ิมใจ นิติศาสตร์  จบการศึกษา 
 99. 58702712 นายไชยวฒัน์ กมลนาวนิ นิเทศศาสตร์  จบการศึกษา 
 
 ใหผู้มี้รายช่ือดงักล่าวไปรายงานตวัในวนัตรวจเลือกตามวนั เวลา  และสถานท่ีท่ีก าหนด 
ในหมายเรียกเขา้รับราชการทหาร (สด.35)  ตามภูมิล าเนาทหารของตนเอง  
 

 จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  
     

          ประกาศ   ณ   วนัท่ี   31   สิงหาคม  พ.ศ. 2562   
       

                                                                                   
                    (รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย   อิสรัมย)์  

                         รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
                  รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี 
 
  
 


