
 

ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

เร่ือง  รายช่ือผู้หมดเหตุผ่อนผนัการเข้ารับการตรวจเลอืกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ 

ประจําปีการศึกษา 2563 
-------------------------------------------------- 

 

  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, ฉบบัลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2562 และฉบบัลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 จาํนวน 8 ฉบบั 

เร่ือง รายช่ือนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิผอ่นผนัการเขา้รับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ นั้น อาศยัอาํนาจ

ตามคาํสั่งมหาวทิยาลยัศรีปทุมท่ี 47/2543 ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2543 เร่ือง การมอบอาํนาจให้ รองอธิการบดี 

วทิยาเขตชลบุรี และอาศยัอาํนาจตามคาํสั่งมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ท่ี 008/2561 ลงวนัท่ี 23 มกราคม

2561 เร่ือง การลงนามในประกาศของมหาวทิยาลยั จึงประกาศรายช่ือผูห้มดเหตุผอ่นผนัการเขา้รับการตรวจเลือก

ทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ ดว้ยเหตุต่าง ๆ จาํนวน 83 ราย  ดงัน้ี 
  

  ที ่    รหัสนักศึกษา                   ช่ือ-สกุล                                   คณะ            หมดเหตุเน่ืองจาก 

  1. 58710425 นายภูมิพฒัน์ รุจิโรจน์ธาํรง นิเทศศาสตร์   จบการศึกษา     

  2. 59705079 นายวชิญะ พิยารักษ ์ โลจิสติกส์และซพัพลายเชน    จบการศึกษา     

  3. 58703337 นายสิทธิพล นนทชยั นิเทศศาสตร์      จบการศึกษา     

  4. 59706416 นายสมบูรณ์ ทูลทอง เทคโนโลยสีารสนเทศ      จบการศึกษา     

  5. 60708084 นายปณชยั เปรมศิริสกุล เทคโนโลยสีารสนเทศ      จบการศึกษา     

  6. 59700269 นายชยัภทัร พรหมศิริ เทคโนโลยสีารสนเทศ      จบการศึกษา     

  7. 57706378 นายอชิระ สิงห์โตทอง เทคโนโลยสีารสนเทศ      อายคุรบกาํหนด     

  8. 57707304 นายปรเมศวร์ บวัแกว้ ศิลปศาสตร์      อายคุรบกาํหนด     

  9. 57703828 นายกนก รัตนวจิิตร เทคโนโลยสีารสนเทศ      จบการศึกษา     

10. 57708570 นายปริญญา โอรักษ ์ โลจิสติกส์และซพัพลายเชน    จบการศึกษา     

11. 58702414 นายปิติวงศ ์ มุ่งสันติสุข นิเทศศาสตร์      จบการศึกษา     

12. 58709197 นายนวภู พสิษฐ ์ บริหารธุรกิจ      จบการศึกษา     

13. 57709791 นายสุกฤษฎ์ิ พลูพุฒ ศิลปศาสตร์      จบการศึกษา     

14. 58701440 นายศุภชยั บุญไสย เทคโนโลยสีารสนเทศ      จบการศึกษา     

15. 58706596 นายกิตติ สารียงั นิเทศศาสตร์      จบการศึกษา     

16. 58707286 นายบวรวชิ กล่อมตระกลู นิเทศศาสตร์      จบการศึกษา     

17. 58707591 นายณฐัธีร์ ลว้นธนเศรษฐ ์ นิติศาสตร์      จบการศึกษา     

18. 58707902 นายวทิยา พนักลัน่ โลจิสติกส์และซพัพลายเชน    จบการศึกษา     

19. 58709604 นายวรวทิย ์ บุน้สุนเฮง็ นิเทศศาสตร์      จบการศึกษา  

                            20. 59701973...   
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  ที ่    รหัสนักศึกษา                   ช่ือ-สกุล                                   คณะ            หมดเหตุเน่ืองจาก 

 20. 59701973 นายพงษศ์กัด์ิ จนัทสังข ์ โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 

 21. 59705353 นายวษิณุ กาวนิ บญัชี  จบการศึกษา 

 22. 59710530 นายอิทธินนชยั อินทราชมหาวงศ ์ บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 

 23. 58701279 นายภาณุพงศ ์ เพง็ดี บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 

 24. 58704010 นายแดนเนียล โฮกเกอร์เบิกเกอร์ ศิลปศาสตร์  จบการศึกษา 

 25. 58705039 นายปรมินทร์ สุวชิากรพงศ ์ นิเทศศาสตร์  จบการศึกษา 

 26. 58710216 นายติณณภทัร เรืองฤทธ์ิ ศิลปศาสตร์  จบการศึกษา 

 27. 59702841 นายสิทธิชยั ทองศรี นิติศาสตร์  จบการศึกษา 

 28. 59703935 นายสุทธิรักษ ์ ทองแกว้ยวน บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 

 29. 59704118 นายยรรยง ไชยดารา เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 30. 59706978 นายจุลินทร์ นนพล โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 

 31. 59709853 นายเทพประสิทธ์ิ ชวลิตนิติธรรม ศิลปศาสตร์  จบการศึกษา 

 32. 59710181 นายธนนท ์ นวนไทย เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 33. 59710376 นายศกัรินทร์ เรืองฤทธ์ิ บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 

 34. 59710749 นายณฏัฐากร วเิศษสุวรรณ นิเทศศาสตร์  จบการศึกษา 

 35. 59710910 นายอติวชิญ ์ ศรีประทีป นิติศาสตร์  จบการศึกษา 

 36. 60700882 นายกฤษฎา วะริวงศ ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 37. 60703109 นายธนัวา ไชยสงคราม เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 38. 60703630 นายพิทกัษช์น พลพิทกัษ ์ โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 

 39. 60703654 นายเจษฎา อศัวสุวรรณกลู เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 40. 60704666 นายจกัรภทัร สุภาภรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 41. 60704762 นายกิตติพงศ ์ แจ่มจรูญ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 42. 60708539 นายชวลิต สาริยา โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 

 43. 59700492 นายชชัวาลย ์ แสนศรี เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 44. 59701199 นายสุรพศั บุญคง นิติศาสตร์  จบการศึกษา 

 45. 59703442 นายอษัฎายธุ สมบุญมาก เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 46. 59704238 นายฟิล วคิ บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 

 47. 59706214 นายเมธานนท ์ วฒิุสารคุณ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 48. 59707137 นายภาคิน กองแกว้ บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 

 49. 59709562 นายอษัฎาวฒิุ จนัทร์ตรี โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 

 50. 59709942 นายปฐม นามกร นิติศาสตร์  จบการศึกษา 

 51. 59712458 นายศุภกฤต ศรีเอม นิติศาสตร์  จบการศึกษา

                                                                                                                        52. 61705290... 



3 

 

  ที ่    รหัสนักศึกษา                   ช่ือ-สกุล                                   คณะ            หมดเหตุเน่ืองจาก 

 52. 61705290 นายนฐัติพล อินทร์รุกขา โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 

 53. 61710542 นายรณชยั ธิมาภรณ์ บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 

 54. 61711201 นายอสันี บุญโชติ บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 

 55. 58701135 นายพรเทพ โกยประถม ศิลปศาสตร์  จบการศึกษา 

 56. 59708656 นายชาญวทิย ์ กวา้งนอก เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 57. 59710256 นายกฤติน ป้ันดี เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 58. 60705952 นายภิญโญ ปานพรม โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 

 59. 58703539 นายศกัด์ิศิริ ศรีมงคล นิเทศศาสตร์  จบการศึกษา 

 60. 57707260 นายจารุกิตต์ิ ผวิแดง โลจิสติกส์และซพัพลายเชน อายคุรบกาํหนด 

 61. 59710009 นายจารุกิตต์ิ จีระออน บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 

 62. 58704445 นายปรีชานนท ์ ปัทมะคมัภ ์ ศิลปศาสตร์  จบการศึกษา 

 63. 57710961 นายติณณภพ จนัทร์ฉาย โลจิสติกส์และซพัพลายเชน อายคุรบกาํหนด 

 64. 58704387 นายอภิสิทธ์ิ พุดหอ้ย บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 

 65. 58704483 นายภาสกร ทองเจริญ นิเทศศาสตร์  จบการศึกษา 

 66. 58709748 นายวฒิุชยั ประทุม โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 

 67. 59705360 นายสิทธิชยั ดวงรัตน์ บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 

 68. 59710198 นายสุตนนัท ์ อินบวั บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 

 69. 58710007 นายเจษฎากร พิณพยงุพงษ ์ โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 

 70. 60703147 นายดสักร วงัวารี บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 

 71. 61706339 นายสรศกัด์ิ ปาสองหอ้ง เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 72. 61711496 นายพลาธิป เปาอินทร์ โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จบการศึกษา 

 73. 59711415 นายอภิชาติ แซ่จึง เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 74. 58705604 นายศุภวฒัน์ เอมศิริ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 75. 58702072 นายสหรัฐ ฉิมบา้นไร่ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 76. 58703128 นายกิจจา พลเภรีย ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 77. 60700368 นายสิทธิกร ศรีสัมฤทธ์ิ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 78. 60703298 นายรัชพล นราสงค ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ  จบการศึกษา 

 79. 61701745 นายณชัพล จนัทรคุปต ์ บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 

 80. 56710229 นายอชิรสิทธ์ิ พนัธ์ุเขียว นิเทศศาสตร์  อายคุรบกาํหนด 

 81. 56704941 นายวนัชนะ ปลัง่ศรี นิติศาสตร์  จบการศึกษา 

 82. 56709542 นายศกัด์ินรินทร์ มะลิวลัย ์ บญัชี  อายคุรบกาํหนด 

 83. 59711631 นายวชัรวทิย ์ จริยา บริหารธุรกิจ  จบการศึกษา 

           ใหผู้มี้รายช่ือดงักล่าว... 
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 ใหผู้มี้รายช่ือดงักล่าวไปรายงานตวัในวนัตรวจเลือกตามวนั เวลา  และสถานท่ีท่ีกาํหนด 

ในหมายเรียกเขา้รับราชการทหาร (สด.35) ตามภูมิลาํเนาทหารของตนเอง  
 

 จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  
     

                      ประกาศ   ณ   วนัท่ี   14   สิงหาคม  พ.ศ. 2563  
    

                                                                                  
        (รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย   อิสรัมย)์  

            รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

                              รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี 

 

  

 


