
1 116310441212-2 นายนนทชัย  ช่องป่า 		วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

2 116330441203-9 นายกฤษณะ   อุณหกานต์ 		วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

3 116330441226-0 นายพงศธร  โต๊ะช่ืนดี 		วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

4 116330441227-8 นายปวรปรัชญ์  อ่องรุ่งเรือง 		วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

5 116330441234-4 นายศักดินา  ชินายศ 		วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

6 116340441226-9 นายชัยมงคล  ชีสังวรณ์ 		วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

7 116340441249-1 นายดลยวัต  นันทกิจ 		วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

8 116310441116-5 นายพัทธดนย์  หว่างรักษาวงษ์ 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

9 116330441103-1 นายฉัตรชัย   หงส์สุนันท์ 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

10 116330441109-8 นายทรัพย์มงคล  วิญญูกูล 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

11 116330441116-3 นายสิทธิกูล  รอดขาว 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

12 116330441123-9 นายภูมินทร์  จ าชาติ 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

13 116330441135-3 นายสาธิน  ตาเสือ 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

14 116330441152-8 นายนราธิป  ใจดี 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

15 116330441153-6 นายณัฐวุฒิ   ชะสอนรัมย์ 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

16 116330441154-4 นายธนภัทร  กาเรียน 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

17 116330441155-1 นายภูมิภักษ์  เฉลิมวัฒน์ 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

18 116330441157-7 นายจิรายุ  อุปถัมภ์ 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

19 116310400077-8 นายเดโชมัย   ธนะไพบูลย์ วิศวกรรม

20 116310400092-7 นายอภิวัฒน์  ยอดเกิด วิศวกรรม

21 116310400233-7 นายมนต์ไทย  แดนกมล วิศวกรรม

22 116310400320-2 นายปรัชญา  สุขโข วิศวกรรม

23 116310400395-4 นายอัมรินทร์  ด ารง วิศวกรรม

24 116310400426-7 นายกฤษเรศ  ประเสริฐสุข วิศวกรรม

25 116310400593-4 นายศราวุธ  แสงใส วิศวกรรม

26 116310400604-9 นายสุธาศิน  ไชยบุตร วิศวกรรม

27 116310400618-9 นายภัทรเดช  อริยพฤกษ์ วิศวกรรม

28 116310400630-4 นายณรงค์ศักด์ิ  พูลศรี วิศวกรรม

29 116310400660-1 นายเกียรติบัตร  กระออมแก้ว วิศวกรรม

30 116310414027-7 นายวีรยุทธ  บุญยัง วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

31 116310414039-2 นายประกฤษฏ์  ประสิทธ์ิเขตกิจ วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

32 116310414041-8 นายจิรายุทธ  น้อยแสง วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

33 116110400032-7 นายญาณวุฒิ  หินสูงเนิน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

34 116110400033-5 นายฐิติ  ท้าวศรีสกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

35 116110400170-5 นายสรชัช  งามจารุสิน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

36 116110462001-7 นายยุทธศักด์ิ  รัตนประทีป วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

37 116110462002-5 นายปฏิญญา  ตะบูนพงษ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

38 116110462017-3 นายกายเพชร  สุกพราว วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

39 116110462054-6 นายเผด็จศึก   แจ้งบุรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

40 116110462056-1 นายนพพล  ศรีเพชรพูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

41 116210400085-3 นายพงศธร  เสียดขุนทด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

42 116210400191-9 นายชานนท์  พฤฒิสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

43 116210400197-6 นายฐานทัพ  ถาวรประเสริฐ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

44 116210400268-5 นายยสิศร   วงศาโรจน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

45 116210400318-8 นายเอกบดินทร์  โพธ์ิวัน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

46 116210400356-8 นายศรเทพ  เหลาสิงห์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

47 116210400372-5 นายไพบูลย์  วงค์ทองดี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

48 116210400411-1 นายอนุวัฒน์  บุญประสพ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

49 116210462009-8 นายกสิพัฒน์  สุขศิริ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

50 116210462026-2 นายสหัชชัย   เล้ียงประเสริฐ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

51 116210462036-1 นายนฤดล    บุญทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

52 116330462012-8 นายภูรีภัทร  ธรชูนันท์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

53 116330462030-0 นายธนภูมิ  แสนพันธ์ุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

54 116110471018-0 นายธีรภัทร  เซ็นหลวง วิศวกรรมเคมี

55 116110471036-2 นายวีรพล  พลายจุมพล วิศวกรรมเคมี

56 116110471058-6 นายณัฐวุฒิ  สายตา วิศวกรรมเคมี

57 116110471097-4 นายธนากร  วงสุวรรณ์ วิศวกรรมเคมี

58 116210400019-2 นายชัชพงศ์  ป้อมตรี วิศวกรรมเคมี

59 116210400062-2 นายนพรัตน์  นาคทอง วิศวกรรมเคมี

60 116210400163-8 นายเอกพันธ์  ช้อนพิมาย วิศวกรรมเคมี

61 116210400263-6 นายภาณุวิชญ์  สีทา วิศวกรรมเคมี

62 116210400407-9 นายสรายุทธ  สุวรรณการ วิศวกรรมเคมี

63 116210471009-7 นายณัฐพนธ์  กลึงกระจ่าง วิศวกรรมเคมี

64 116210471014-7 นายพรรษธร  ฐิตะสิริรัชต วิศวกรรมเคมี

65 116210471033-7 นายเอกภัทร  พลับเจ็ดร้ิว วิศวกรรมเคมี

66 116210471044-4 นายทศพร  เพ็ชร์ย้ิม วิศวกรรมเคมี

67 116210471056-8 นายปภาวิน  แผ่นทอง วิศวกรรมเคมี

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

68 116210471072-5 นายรัฐวชิราวิทย์  บุญโจม วิศวกรรมเคมี

69 116210471073-3 นายสุทธิศักด์ิ  นาพิมพ์ วิศวกรรมเคมี

70 116110452011-8 นายพีรพัฒน์  ศรีกระโทก วิศวกรรมเคมีส่ิงทอและเส้นใย - เคมีและสีส่ิงทอ

71 116110400171-3 นายสหวรรษ  ทองเรือง วิศวกรรมเคร่ืองกล

72 116110400175-4 นายอภิชัย  แสงประดิษฐ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

73 116110431001-5 นายพงศธร  จุ่นเจริญ วิศวกรรมเคร่ืองกล

74 116110431013-0 นายฐปกร  สายระดา วิศวกรรมเคร่ืองกล

75 116110431020-5 นายธนโชติ   เนตยานันท์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

76 116110431036-1 นายพงศกร  กิมะพงศ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

77 116210400040-8 นายธนพนธ์  เงินดี วิศวกรรมเคร่ืองกล

78 116210400045-7 นายธนาดุล  โพธ์ิทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล

79 116210400072-1 นายบรรณวัชร  ธรรมวิจิตร วิศวกรรมเคร่ืองกล

80 116210400184-4 นายจิตรกร  มีมุข วิศวกรรมเคร่ืองกล

81 116210400211-5 นายทวีวัฒน์  ทรัพย์สุทธิภาสน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

82 116210400218-0 นายธนกาญจน์  เมะกี วิศวกรรมเคร่ืองกล

83 116210400279-2 นายวสรรชัย  เจริญข า วิศวกรรมเคร่ืองกล

84 116210400313-9 นายอานัส  แอนดริส วิศวกรรมเคร่ืองกล

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

85 116210400322-0 นายณัฐดนัย  วังกุ่ม วิศวกรรมเคร่ืองกล

86 116210431002-1 นายธีรพงษ์  ประหยัด วิศวกรรมเคร่ืองกล

87 116210431011-2 นายกรวิชญ์  พิชัยบัณฑิตกุล วิศวกรรมเคร่ืองกล

88 116210431017-9 นายศุภณัฐ  ต้อขัดค า วิศวกรรมเคร่ืองกล

89 116210431022-9 นายณัฐวรรษ  กนกภัยพิพัฒน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

90 116310431011-0 นายภาคภูมิ  ธนิกกุล วิศวกรรมเคร่ืองกล

91 116330431002-7 นายชัยชนะ   ไทยนันทน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

92 116330431005-0 นายวสวัตต์ิ   ช่ืนทรัพย์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

93 116330431009-2 นายธนดล   วงศ์ษา วิศวกรรมเคร่ืองกล

94 116330431012-6 นายวรเมธ   พอใจ วิศวกรรมเคร่ืองกล

95 116330431015-9 นายทัศนัย   ปภุสสโร วิศวกรรมเคร่ืองกล

96 116330431033-2 นายชัยสิทธ์ิ  แสงสว่าง วิศวกรรมเคร่ืองกล

97 116330431034-0 นายธนวินท์  เย่ียมวาณิชนันท์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

98 116330431038-1 นายบุรินทร์  เป็นเครือ วิศวกรรมเคร่ืองกล

99 116330431042-3 นายภัคพงษ์  สุทธิสา วิศวกรรมเคร่ืองกล

100 116330431053-0 นายพัสกร  ระวงษ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

101 116330431054-8 นายวงศธร  ดวงไข วิศวกรรมเคร่ืองกล

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

102 116330431055-5 นายคชสาร  เกิดมี วิศวกรรมเคร่ืองกล

103 116330431063-9 นายกฤษณพงศ์   ไชยรถ วิศวกรรมเคร่ืองกล

104 116330431064-7 นายพิชิตชัย  รถทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล

105 116330431072-0 นายธนบดี  สุขประเสริฐ วิศวกรรมเคร่ืองกล

106 116330431082-9 นายวีรภัทร  โตรด วิศวกรรมเคร่ืองกล

107 116340431026-5 นายกิตติศักด์ิ  อ๊อสมาน วิศวกรรมเคร่ืองกล

108 116340431047-1 นายภานุพงษ์  ลายน้ าทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล

109 116110414015-6 นายธนพงษ์  ธะนะแก้ว วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

110 116110414025-5 นายพัทธพล  ธรรมสารสมบัติ วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

111 116110414044-6 นายอธิวัฒน์  ฟักประไพ วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

112 116210400003-6 นายกฤษกร  คงสริ วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

113 116210400061-4 นายนนทพัฒน์  รอดมณี วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

114 116210400229-7 นายธีรภัทร  ปานก าเหนิด วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

115 116210400234-7 นายนพรัตน์  ศรีสุวรรณ วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

116 116210400253-7 นายพนมทวน  ภิรมย์ชม วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

117 116210400282-6 นายวัฒนชัย   แก้วกัน วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

118 116210414001-4 นายภูชิสส์  พุทธศรี วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

119 116210414013-9 นายทศพล  พิณทอง วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

120 116210414014-7 นายชินบัญชร  หน่อแก้ว วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

121 116210400346-9 นายปกป้อง  สุริยาทิพย์ วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า

122 116210418004-4 นายธันยธรณ์  สุขเอ่ียม วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า

123 116210418008-5 นายอนุวัฒน์  หงษ์เทศ วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า

124 116210418011-9 นายวิชชากร  ยะอินทร์ วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า

125 116210418022-6 นายโสภณ  เกตุชัย วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า

126 116210418023-4 นายป้องเกียรติ  ชูตระกูล วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า

127 116210418035-8 นายพันธวัช  พูลสวน วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า

128 116210418042-4 นายชลสิทธ์ิ  เนวิลัย วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า

129 116310418019-0 นายษษญาณ  ขันทอง วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า

130 116210400363-4 นายธนกฤต  กันล้อม วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

131 116210451012-5 นายปาณุภาค  สุขสวัสด์ิ วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

132 116210451021-6 นายวรวุฒิ  คงชัยวรกิจ วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

133 116110400069-9 นายพัสกร  ก้อนนาค วิศวกรรมไฟฟ้า

134 116110421029-8 นายกิตตินันท์  จิตรีงาม วิศวกรรมไฟฟ้า

135 116110421032-2 นายนัฐพล  บุญน ามา วิศวกรรมไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

136 116110421036-3 นายศุภกิตต์  กังวานเลิศปัญญา วิศวกรรมไฟฟ้า

137 116210400036-6 นายทวี  กล่ันฉวี วิศวกรรมไฟฟ้า

138 116210400058-0 นายธีรภัทร  แสงเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า

139 116210400120-8 นายศิวกร  สามารถกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า

140 116210400149-7 นายอภิรักษ์  อะถาพัด วิศวกรรมไฟฟ้า

141 116210400315-4 นายเกียรติศักร์  โพทะจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

142 116210400402-0 นายภัทเรศ  ศรีเหลือง วิศวกรรมไฟฟ้า

143 116210421009-8 นายสรศักด์ิ  ชนะฤทธ์ิ วิศวกรรมไฟฟ้า

144 116210421010-6 นายอดิศร  คงดิษ วิศวกรรมไฟฟ้า

145 116210421011-4 นายชลิต   สิทธิโชค วิศวกรรมไฟฟ้า

146 116210421014-8 นายปลวัชร  คงทองวัฒนา วิศวกรรมไฟฟ้า

147 116210421017-1 นายอาทิตย์  บุญสุภาพ วิศวกรรมไฟฟ้า

148 116210421022-1 นายธีรวัฒน์   เชียงค า วิศวกรรมไฟฟ้า

149 116330421001-1 นายภูชิชญ์  ท่ังทอง วิศวกรรมไฟฟ้า

150 116330421007-8 นายวรัญชัย   ชูพรม วิศวกรรมไฟฟ้า

151 116330421012-8 นายชินภัทร์   พยับเดช วิศวกรรมไฟฟ้า

152 116330421031-8 นายพิสิฐพงศ์  มูลรัสศรี วิศวกรรมไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

153 116330421037-5 นายณัฐพล  จันทร์เขียว วิศวกรรมไฟฟ้า

154 116330421042-5 นายณัฐวุฒิ  อาจปักษา วิศวกรรมไฟฟ้า

155 116330421050-8 นายกวิน  เกตุชม วิศวกรรมไฟฟ้า

156 116330421063-1 นายศุภณัฐ  อ่อนหวาน วิศวกรรมไฟฟ้า

157 116330421074-8 นายธนโชติ  วงษ์แปลง วิศวกรรมไฟฟ้า

158 116110400096-2 นายสฤษฎ์พงศ์  แก้ววิเศษ วิศวกรรมโยธา

159 116110400111-9 นายอมเรศ  บุญอินทร์ วิศวกรรมโยธา

160 116110411004-3 นายปฐมพงษ์  จูพัฒนกุล วิศวกรรมโยธา

161 116110411051-4 นายพีรวัฒน์  โชติมณี วิศวกรรมโยธา

162 116110411052-2 นายธนโชติ  คล่องแคล่ว วิศวกรรมโยธา

163 116110411059-7 นายไชยประเทศ  ไชยศล วิศวกรรมโยธา

164 116110411061-3 นายจิรพัฒน์  ค้ืววงศ์งาม วิศวกรรมโยธา

165 116210400006-9 นายกิตติศักด์ิ  ค าแคว่น วิศวกรรมโยธา

166 116210400130-7 นายสัณห์  ทองศิริ วิศวกรรมโยธา

167 116210400145-5 นายอดิศักด์ิ  ศรีแก้ว วิศวกรรมโยธา

168 116210400222-2 นายธรรมวิทย์  ราศี วิศวกรรมโยธา

169 116210400231-3 นายธีรวัฒน์  แสนยากร วิศวกรรมโยธา

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

170 116210400342-8 นายธีรภัทร  เจริญมาก วิศวกรรมโยธา

171 116210400374-1 นายฐานันดร  ด าสง วิศวกรรมโยธา

172 116210400390-7 นายดนุนันท์  โชคมีทรัพย์ วิศวกรรมโยธา

173 116210400413-7 นายอิสรานุวัฒน์  การีซอ วิศวกรรมโยธา

174 116210411004-1 นายวริศ  ถึงมุสิก วิศวกรรมโยธา

175 116210411009-0 นายชิษณพงศ์  วีระจิตต์ วิศวกรรมโยธา

176 116210411011-6 นายปารมี  สินสร้างบุญ วิศวกรรมโยธา

177 116210411015-7 นายกลวัชร  ทิพย์ประเสริฐสุข วิศวกรรมโยธา

178 116210411019-9 นายรัฐกานต์  พุ่มทิม วิศวกรรมโยธา

179 116210411021-5 นายศุภวิชญ์  มีบุญมาก วิศวกรรมโยธา

180 116330411008-8 นายพันธกานต์   คะเนนอก วิศวกรรมโยธา

181 116330411043-5 นายกันตพงษ์  ทานจิตร์ วิศวกรรมโยธา

182 116340411002-0 นายชนาธิป  ขาวน้ าเงิน วิศวกรรมโยธา

183 116340411008-7 นายวิรุฬห์กิจ  บัวซา วิศวกรรมโยธา

184 116340411019-4 นายมานพ  จริยา วิศวกรรมโยธา

185 116340411043-4 นายเจษฎา  จ้ินต่ัน วิศวกรรมโยธา

186 116340411061-6 นายภูมิมินทร์   เพ็ชรจินดา วิศวกรรมโยธา

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

187 116330403004-7 นายสิทธิชัย   ธณชิตปัญญาวัฒน์ วิศวกรรมระบบราง

188 116330403006-2 นายภัทร   หอมจันทร์ วิศวกรรมระบบราง

189 116330403028-6 นายธนกร  ป้อมประยูร วิศวกรรมระบบราง

190 116330403044-3 นายภาณุวัฒน์  ห่อทรัพย์สิน วิศวกรรมระบบราง

191 116210473022-8 นายสิทธิชัย  จ าปาทอง วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์

192 116210473048-3 นายสราวุฒิ  รสปุ้ง วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์

193 116210473049-1 นายธนายง  ขาวพิมล วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์

194 116210473050-9 นายอมรินทร์  อ่อนคูณ วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์

195 116210473057-4 นายกีรติ  ศรีภุมมา วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์

196 116210473061-6 นายอดิศักด์ิ  เสืออินโท วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์

197 116310473024-2 นายธีรพงศ์  ภาคาโชติ วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์

198 116330472012-6 นายออมสิน  งามกระแสสินธ์ุ วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมอุตสาหกรรมพลาสติก

199 116330472044-9 นายลิขิต  อ่วมข า วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมอุตสาหกรรมพลาสติก

200 116330472057-1 นายภาณุพงศ์  วงษ์ขนิษฐ์ วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมอุตสาหกรรมพลาสติก

201 116330472060-5 นายศราวุฒิ  เอ่ียมย่ิง วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมอุตสาหกรรมพลาสติก

202 116110451042-4 นายรัตนชัย  เอ่ียมภู่ วิศวกรรมส่ิงทอ

203 116110400071-5 นายพีรพล  พิมพ์แก วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

204 116110416023-8 นายเศรษฐพงศ์  สีม่วงอ่อน วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

205 116210400098-6 นายพุฒิพงศ์  มูลผล วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

206 116210400109-1 นายรติพงษ์  สมจารี วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

207 116210400151-3 นายอมีร  เรืองปราชญ์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

208 116210400215-6 นายธนกร  คูรอนตอง วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

209 116210400216-4 นายธนกฤต  มหาชัย วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

210 116210400244-6 นายปฏิพัทธ์  จ้อยแก้ว วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

211 116210400247-9 นายปัณณธร  ชลชาติบดี วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

212 116210400295-8 นายศุภวิชญ์  ข าทราย วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

213 116210400349-3 นายนันทวัฒน์  ขันตุ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

214 116210400360-0 นายฐกฤต  งามเจริญ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

215 116110417004-7 นายวสันต์  ขันทอง วิศวกรรมอาหาร

216 116110417023-7 นายปพนศักด์ิ  กล้าแข็ง วิศวกรรมอาหาร

217 116210400205-7 นายณัฐปกรณ์  จันทนา วิศวกรรมอาหาร

218 116210417005-2 นายธนวัฒน์  เอ่ียมสอาด วิศวกรรมอาหาร

219 116210417016-9 นายณัฐฐินันท์  โพธ์ิเพชร วิศวกรรมอาหาร

220 116210417024-3 นายอภิวัฒน์  ใยบัว วิศวกรรมอาหาร

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

221 116310461226-7 นายณัฐวัฒน์  จ่ันแจ้ง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

222 116310461238-2 นายไพศาล  ธรรมโชติ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

223 116330461209-1 นายสุภัทร   งามสุด วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

224 116330461210-9 นายเอกสิทธ์ิ   อินอนงค์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

225 116330461216-6 นายศตวรรษ  สวนสุข วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

226 116330461223-2 นายวีรภัทร  บุญพรมมา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

227 116330461236-4 นายวรวัฒน์  อ่อนเงิน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

228 116330461239-8 นายธณาวุฒิ  อุตอามาต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

229 116330461249-7 นายชินภัทร  ชนะบุญ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

230 116330461270-3 นายธนพงษ์  กกฝ้าย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

231 116340461210-8 นายสหัสวรรษ  เทพรัตน์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

232 116340461227-2 นายวรากรณ์  มีเป่ียม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

233 116340461228-0 นายจิรโชติ  จงดี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

234 116340461229-8 นายชนะศักด์ิ  คงบุญพร้ิง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

235 116110400022-8 นายจิรภัทร  ตีรทรานนท์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

โทรคมนาคม

236 116110400097-0 นายสหสวรรษ  อัครมหาสมบัติ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

โทรคมนาคม

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

237 116110400177-0 นายเอกพิสิฐ  เข่งดี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

โทรคมนาคม

238 116110461226-1 นายณัฐวีร์  สุขสุเมฆ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

โทรคมนาคม

239 116210400059-8 นายธีรภัทร์  เหมมาลา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

โทรคมนาคม

240 116210461210-3 นายมนตรี  พุศลพงษ์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

โทรคมนาคม

241 116210461212-9 นายสยมภู  งามนิธิชุณหกุล
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

โทรคมนาคม

242 116210461215-2 นายณัฐภัทร  ศรีมหาดไทย
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

โทรคมนาคม

243 116210461217-8 นายธนุ  สุริวงษ์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

โทรคมนาคม

244 116210461220-2 นายสรเกียรติ  วงค์ขัณ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

โทรคมนาคม

245 116210461222-8 นายสัณห์พิชญ์  ชัยวิเศษ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

โทรคมนาคม

246 116210461224-4 นายอธิวัฒน์  เย็นพันธ์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

โทรคมนาคม

247 116210461225-1 นายภูวนารถ  โฮมวงศ์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

โทรคมนาคม

248 116210461235-0 นายพรชัย  บุญจันทร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

โทรคมนาคม

249 116110461310-3 นายหฤษฎ์  นาฮิม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

ส่ือสารโครงข่าย

250 116110461317-8 นายรณรงณ์  สายทอง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

ส่ือสารโครงข่าย

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

251 116110461332-7 นายทิวากร  อินกา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

ส่ือสารโครงข่าย

252 116110461348-3 นายดนัย  วรรณทวี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

ส่ือสารโครงข่าย

253 116210400214-9 นายทัศมา  เรืองทอง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

ส่ือสารโครงข่าย

254 116210400262-8 นายภาณุวัฒน์  กฤษล้วน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

ส่ือสารโครงข่าย

255 116210400307-1 นายอรงกรณ์  ชุ่มดี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

ส่ือสารโครงข่าย

256 116210400384-0 นายคณิน  จันทร์ศรีรัตน์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

ส่ือสารโครงข่าย

257 116210461301-0 นายธราธิป  พูลสวัสด์ิ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

ส่ือสารโครงข่าย

258 116210461307-7 นายพันกร  ทรงสวัสด์ิวงศ์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

ส่ือสารโครงข่าย

259 116210461311-9 นายณัฐวุฒิ  อ่อนน้อม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

ส่ือสารโครงข่าย

260 116210461313-5 นายนนทกานต์  สร้อยสุวรรณ์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

ส่ือสารโครงข่าย

261 116210461322-6 นายบุญญฤทธ์ิ  มุงขุนการ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

ส่ือสารโครงข่าย

262 116210461326-7 นายฐานันดร์  แสงปานดี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

ส่ือสารโครงข่าย

263 116210461335-8 นายกฤษดา    รูปโสม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

ส่ือสารโครงข่าย

264 116210461336-6 นายณัฐสิทธ์ิ  สุทธศรี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

ส่ือสารโครงข่าย

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

265 116110461120-6 นายวงศกร  แก้วเทศ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

266 116210461122-0 นายวิทวัส  หาสุข
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

267 116210461123-8 นายอภิวัฒน์  เพชรมาก
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

268 116210461133-7 นายอภิวัฒน์  พันดา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

269 116210461135-2 นายนัฐนัย  ปัททุม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

270 116210461139-4 นายธีรวัฒน์  เอ่ียมสังข์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

271 116210461145-1 นายกันตพิชญ์  เขียวสัมฤทธ์ิ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

272 116210461146-9 นายเชษฐา  จันทร์เพ็ญ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

273 116210461150-1 นายคมกริช    จ้องสาระ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

274 116110461418-4 นายภูชิชญ์  กล่ินเจริญ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

275 116110461431-7 นายกฤษฎา  สามปรุ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

276 116110461434-1 นายชัชพงษ์  สืบสกุล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

277 116210461414-1 นายพลชาติ  พลายเนาว์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

278 116210461420-8 นายศานติพล  สมสวย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

279 116210461425-7 นายอลังการ  พลายตานี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

280 116210461433-1 นายชลภัทร  ชินโฮง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

281 116210461438-0 นายวุฒิภัทร  อุทธสิงห์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

282 116210461443-0 นายพงศกร  พลันการ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

283 116310461453-7 นายสุรวิช  เรืองศรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

284 116110400021-0 นายจิรพันธ์ุ  จันทร์ศิริตระกูล วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

285 116110441106-0 นายถิรยุทธ  ชาญประไพ วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

286 116110441108-6 นายทรรศกร  บุดดา วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

287 116110441122-7 นายศิษฎิพงค์  สะเตโช วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

288 116110441142-5 นายวิชรัตน์  เน่ืองเม็ก วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

289 116210400066-3 นายนวพล  เครือยศ วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

290 116210400192-7 นายชาลทอง   บุญคล้อย วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

291 116210400232-1 นายนครินทร์   พิษาภาคย์ วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

292 116210400321-2 นายณัชพงศ์  ชุบกลาง วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

293 116210400352-7 นายอนุสรณ์  หาสุข วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

294 116210441102-7 นายวรปรัชญ์  ส ารวมจิต วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

295 116210441110-0 นายธรรมรัฐ  ภารัสสะ วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

296 116210441111-8 นายภัทรธร  นาคฤทธ์ิ วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน



การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือ  ขอให้ด าเนินการลงช่ือรับทราบในช่องกลุ่มของตัวเอง  พร้อมด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งให้เรียบร้อย  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า

สละสิทธ์ิการขอผ่อนผัน และจะต้องไปเกณฑ์ทหาร เพ่ือจับใบด า ใบแดง หากจับได้ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้เรียน นศท. หรือ 

เรียนแต่ไม่จบช้ันปีท่ี 3

กลุ่มท่ี 2 จบ นศท.ช้ัน

ปีท่ี 3
หมายเหตุ

แบบส ำรวจกำรขอผ่อนผันทหำร

297 116210441116-7 นายภูริทัต    เพ็ชรสวัสด์ิ วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

298 116210441118-3 นายธนกร    รักพงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

299 116110441238-1 นายต้นตาล  พลเสน วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ

300 116110441245-6 นายไชยวัฒน์  รอบรู้ วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ

301 116210400185-1 นายจิรวัฒน์  ประสพสิน วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ

302 116210400296-6 นายสรศิลป์  มุกดา วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ

303 116210400414-5 นายเกรียงวุฒิ  ค าอ่อน วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ

304 116210441205-8 นายรังสรรค์  เสียงไพเราะ วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ

305 116210441212-4 นายปรมินทร์  สกุลศิริสุข วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ

กลุ่มท่ี 1 ให้ลงช่ือรับทราบและรีบ

ด าเนินการ ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือจองคิวส่ง

เอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี              

 11 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  พร้อมปร้ิน

บัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานมาส่งตาม

วัน เวลาท่ีจองคิว

กลุ่มท่ี 2 ให้ลงช่ือรับทราบและด าเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทาง QR CODE เม่ือกรอก

ข้อมูลเสร็จแล้วนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการ

ใด ๆ ท้ังส้ิน








































