
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ - สกุล สำขำวิชำ หมำยเหตุ

1 116310400333-5 นายสิทธิพล   ยะประสิทธ์ิ 		วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

2 116310400347-5 นายภูเบศ  แสงจันทร์อ่อน 		วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

3 116430441222-7 นายนฤสรณ์  วันชนะมงคล 		วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

4 116440441245-7 นายธนากร  บวรเวสสะ 		วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

5 116430441231-8 นายณัฐพงศ์  ปัญญา 		วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

6 116440441205-1 นายอัมรินทร์  ผลพันทิน 		วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

7 116440441226-7 นายชลสิทธ์ิ  คงจันทร์ 		วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

8 116430441236-7 นายธีรพัฒน์  แต้เจริญไชย 		วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

9 116310400561-1 นายศุทธวีร์  มณีรัตน์ 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

10 116310400232-9 นายชญานนท์  จินดาวัฒนพงศ์ 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

11 116310400204-8 นายณัฐพงษ์   พลศูนย์ 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

12 116410441130-4 นายไกรวิชญ์  หวังมาก 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

13 116310400052-1 นายเตชิต  กระเเสสินธ์ุ 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

14 116310400406-9 นายพัฒน์ชนะ  สุทธิอ านวยเดช 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

15 116310441111-6 นายปัฐภูมิ  หนูเอก 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

16 116440441124-4 นายภูริเดช   จุลพันธ์ 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

17 116440441106-1 นายนนทดา   ตันสมรส 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

18 116410441134-6 นายอนันตศักด์ิ  แก้วไฟ 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

19 116410441114-8 นายเจษฎากร  แสงประชุม 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

20 116430441147-6 นายธนธรณ์  อุษาจารุวิจิตร 	วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ

รำยช่ือนักศึกษำท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์กำรผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร คณะวิศวกรรมศำสตร์
     นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือขอให้รีบด ำเนินกำร หำกนักศึกษำไม่ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรขอผ่อนผันและจะต้องไปเกณฑ์ทหำรเพ่ือจับใบด ำ ใบแดง หำกจับได้

ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

1.กรณีนักศึกษำท่ีประสงค์จะขอผ่อนผันกำรเกณ์ทหำร      

ให้ลงทะเบียนจองคิวและส่งเอกสารส่งเอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี

 จนถึงวันท่ี 30 มกรำคม 2565  ผ่ำนทำง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  (รอบเพ่ิมเติม)      เม่ือ

ลงทะเบียนแล้วให้ปร้ินบัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานส่ง

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  ช้ัน 4 อาคาร

สวท.

2.กรณีนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ช้ันปีท่ี 3       

ให้นักศึกษา Scan QR CODE เพ่ือแจ้งสถานะเม่ือกรอกข้อมูล

เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จส้ินกระบวนการทางทหารในปีการศึกษา

 2564



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ - สกุล สำขำวิชำ หมำยเหตุ

รำยช่ือนักศึกษำท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์กำรผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร คณะวิศวกรรมศำสตร์
     นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือขอให้รีบด ำเนินกำร หำกนักศึกษำไม่ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรขอผ่อนผันและจะต้องไปเกณฑ์ทหำรเพ่ือจับใบด ำ ใบแดง หำกจับได้

ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

21 116410400578-3 นายธนสิน  สร้อยนาค วิศวกรรม

22 116410400759-9 นายพีรพัฒน์  จีนย้าย วิศวกรรม

23 116310400127-1 นายนุติพงษ์  เข็มทอง วิศวกรรม

24 116410400760-7 นายยศนนท์  ชิดชมนาท วิศวกรรม

25 116310400624-7 นายฉัตรดนัย   สีทองหลาง วิศวกรรม

26 116410400661-7 นายพีระพัชร์  วงค์แก้วอนันต์ วิศวกรรม

27 116310414002-0 นายทชภณ  สุวรรณพัฒน์ วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

28 116310414005-3 นายพละพล  เเดงทองดี วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

29 116310400090-1 นายสุธี  สิงห์โตข า วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

30 116310414016-0 นายชัยพล   จันทาบัว วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

31 116310414010-3 นายนฤเบศร์  สุภาพ วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

32 116410414035-8 นายจิรายุส  ศรีวงษ์สุข วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

33 116310414042-6 นายอภิสิทธ์ิ  ต้ังวิรุฬห์ วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

34 116310462023-7 นายปิยะ  หลามสกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

35 116210400332-9 นายวิชยุตม์  คล้ายกรุต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

36 116410462017-7 นายนาวิน  เหลาเก้ิมหุ่ง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

37 116210462001-5 นายธนทัต  มงคลคูณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

38 116210462018-9 นายธารเพชร  เน่ืองนุช วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

39 116310400176-8 นายวรเชษฐ์  น้ าดอกไม้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

40 116210462029-6 นายเอกภพ  โสติสงค์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.กรณีนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ช้ันปีท่ี 3       

ให้นักศึกษา Scan QR CODE เพ่ือแจ้งสถานะเม่ือกรอกข้อมูล

เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จส้ินกระบวนการทางทหารในปีการศึกษา
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1.กรณีนักศึกษำท่ีประสงค์จะขอผ่อนผันกำรเกณ์ทหำร      

ให้ลงทะเบียนจองคิวและส่งเอกสารส่งเอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี

 จนถึงวันท่ี 30 มกรำคม 2565  ผ่ำนทำง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  (รอบเพ่ิมเติม)      เม่ือ

ลงทะเบียนแล้วให้ปร้ินบัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานส่ง

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  ช้ัน 4 อาคาร

สวท.



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ - สกุล สำขำวิชำ หมำยเหตุ

รำยช่ือนักศึกษำท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์กำรผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร คณะวิศวกรรมศำสตร์
     นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือขอให้รีบด ำเนินกำร หำกนักศึกษำไม่ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรขอผ่อนผันและจะต้องไปเกณฑ์ทหำรเพ่ือจับใบด ำ ใบแดง หำกจับได้

ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

41 116410462002-9 นายเจตนิพัทธ์  สุทธิวิวัฒน์ชัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

42 126310462001-1 นายณัฐวัตร  เผือกทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

43 116210462035-3 นายกฤษฎา  ค ากงลาด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

44 116430462007-6 นายกริชฤทธ์ิ  ศรีค า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

45 116310400133-9 นายดนุชภร  สวยลึก วิศวกรรมเคมี

46 116310400155-2 นายวิทวัส  กาเซ็ม วิศวกรรมเคมี

47 116310400460-6 นายบารมี  สุขปัญญา วิศวกรรมเคมี

48 116310400179-2 นายชินกร  ริพิมพ์ วิศวกรรมเคมี

49 116310400434-1 นายณัฐพงศ์  ค ายอด วิศวกรรมเคร่ืองกล

50 116310431012-8 นายพุฒิกร  บุญเชิด วิศวกรรมเคร่ืองกล

51 116310431022-7 นายธีรพัฒน์  ห้วยส้ม วิศวกรรมเคร่ืองกล

52 116310431006-0 นายอิสรา  อินนวล วิศวกรรมเคร่ืองกล

53 116310431008-6 นายภูวดล  ศรีปัญญา วิศวกรรมเคร่ืองกล

54 116310400363-2 นายเตชสิทธ์ิ  คล้ายสังข์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

55 116310400110-7 นายภูริวัฒน์  ทองย้อย วิศวกรรมเคร่ืองกล

56 116310400102-4 นายขจรศักด์ิ  สุยะวงค์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

57 116310400505-8 นายวุฒิชัย  แก้วหาญ วิศวกรรมเคร่ืองกล

58 116310400519-9 นายศิริพงษ์  นิยมมาก วิศวกรรมเคร่ืองกล

59 116310400563-7 นายโกเมศ  สามคุ้มทิม วิศวกรรมเคร่ืองกล

60 116410431025-8 นายอัศนัย  กองอ่วม วิศวกรรมเคร่ืองกล

1.กรณีนักศึกษำท่ีประสงค์จะขอผ่อนผันกำรเกณ์ทหำร      

ให้ลงทะเบียนจองคิวและส่งเอกสารส่งเอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี

 จนถึงวันท่ี 30 มกรำคม 2565  ผ่ำนทำง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  (รอบเพ่ิมเติม)      เม่ือ

ลงทะเบียนแล้วให้ปร้ินบัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานส่ง

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  ช้ัน 4 อาคาร

สวท.

2.กรณีนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ช้ันปีท่ี 3       

ให้นักศึกษา Scan QR CODE เพ่ือแจ้งสถานะเม่ือกรอกข้อมูล

เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จส้ินกระบวนการทางทหารในปีการศึกษา

 2564



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ - สกุล สำขำวิชำ หมำยเหตุ

รำยช่ือนักศึกษำท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์กำรผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร คณะวิศวกรรมศำสตร์
     นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือขอให้รีบด ำเนินกำร หำกนักศึกษำไม่ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรขอผ่อนผันและจะต้องไปเกณฑ์ทหำรเพ่ือจับใบด ำ ใบแดง หำกจับได้

ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

61 116440431043-8 นายประกาศิต  โสหา วิศวกรรมเคร่ืองกล

62 116430431056-1 นายชาญชล  พงษ์เพียร วิศวกรรมเคร่ืองกล

63 116210400309-7 นายอรรถดา  นิธิโกศล วิศวกรรมเคร่ืองกล

64 116210400074-7 นายปฏิพัทธ์  บุญเรือน วิศวกรรมเคร่ืองกล

65 116440431038-8 นายวิกรานต์  ค าเรือง วิศวกรรมเคร่ืองกล

66 116430431014-0 นายณัฐนันท์  บัวตูม วิศวกรรมเคร่ืองกล

67 116430431013-2 นายอานนท์  สุขสวัสด์ิวงษ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

68 116310431001-1 นายจีระศักด์ิ  ศรีน้ าอ้อม วิศวกรรมเคร่ืองกล

69 116410431022-5 นายพงศ์พิสุทธ์ิ  หงษ์ยนต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

70 116440431054-5 นายศิรพจน์   ศิริโชตินันท์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

71 116210414007-1 นายนวรัตน์  ฉัตรแก้ว วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

72 116210414006-3 นายณัฐพงษ์  ย่านสากล วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

73 116210400175-2 นายกาญจนเสฏ  ไทยประยูร วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

74 116210400220-6 นายธนภัทร  อินทร์วิเศษ วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

75 116210400102-6 นายภูวดล  เทียนนา วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

76 116310418020-8 นายกษิบดินทร์  ชูแหวน วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า

77 116310418041-4 นายธีรภัทร  เฮ็งเส็ง วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า

78 116310418021-6 นายอภิวัฒน์  เกศจุฑารัตน์ วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า

79 116210418029-1 นายวรภัทร  จารุวัฒนไพศาล วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า

80 116310400282-4 นายนพพล  ค ามี วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

1.กรณีนักศึกษำท่ีประสงค์จะขอผ่อนผันกำรเกณ์ทหำร      

ให้ลงทะเบียนจองคิวและส่งเอกสารส่งเอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี

 จนถึงวันท่ี 30 มกรำคม 2565  ผ่ำนทำง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  (รอบเพ่ิมเติม)      เม่ือ

ลงทะเบียนแล้วให้ปร้ินบัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานส่ง

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  ช้ัน 4 อาคาร

สวท.

2.กรณีนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ช้ันปีท่ี 3       

ให้นักศึกษา Scan QR CODE เพ่ือแจ้งสถานะเม่ือกรอกข้อมูล

เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จส้ินกระบวนการทางทหารในปีการศึกษา

 2564



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ - สกุล สำขำวิชำ หมำยเหตุ

รำยช่ือนักศึกษำท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์กำรผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร คณะวิศวกรรมศำสตร์
     นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือขอให้รีบด ำเนินกำร หำกนักศึกษำไม่ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรขอผ่อนผันและจะต้องไปเกณฑ์ทหำรเพ่ือจับใบด ำ ใบแดง หำกจับได้

ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

81 116310451003-2 นายอะฟันด่ี  กะโห้ทอง วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

82 116310400099-2 นายจิรภัทร  สีมอด วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

83 116310400337-6 นายศิรธันย์  เนตรณรงค์พร วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

84 116310400661-9 นายธนพล  อุดร วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

85 116310400465-5 นายสราวุฒิ  ศรีประเสริฐ วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

86 116310400193-3 นายประเดิมชัย  ม่วงสีตอง วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

87 116310400281-6 นายอัครวินท์  ภูแข็ง วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

88 116310400444-0 นายภวพล  พงศ์สุวรรณ วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

89 116310400336-8 นายชัชรินทร์   พิมคีรี วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

90 116310400439-0 นายมณฑวรรษ  ทองมิตร วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

91 116210400219-8 นายธนธัช  บุญผ่อง วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

92 116310400476-2 นายณัฐพล  โสภา วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

93 116210451007-5 นายภูวรินทร์  แสนค า วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

94 116310400225-3 นายณัฐพล  วรวาสน์ วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ

95 116310421012-0 นายวรเมธ  ขุนศรี วิศวกรรมไฟฟ้า

96 116310400170-1 นายวีรวัฒน์  โสพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า

97 116410421013-6 นายศราวุฒิ  กลมกล่อม วิศวกรรมไฟฟ้า

98 116210421016-3 นายอรรคนิธ์ิ  เกษมศรี วิศวกรรมไฟฟ้า

99 116310400637-9 นายธรรมรัตน์  ชารีผาย วิศวกรรมไฟฟ้า

100 116310421020-3 นายธีรวัฒน์  ไชยรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1.กรณีนักศึกษำท่ีประสงค์จะขอผ่อนผันกำรเกณ์ทหำร      

ให้ลงทะเบียนจองคิวและส่งเอกสารส่งเอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี

 จนถึงวันท่ี 30 มกรำคม 2565  ผ่ำนทำง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  (รอบเพ่ิมเติม)      เม่ือ

ลงทะเบียนแล้วให้ปร้ินบัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานส่ง

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  ช้ัน 4 อาคาร

สวท.

2.กรณีนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ช้ันปีท่ี 3       

ให้นักศึกษา Scan QR CODE เพ่ือแจ้งสถานะเม่ือกรอกข้อมูล

เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จส้ินกระบวนการทางทหารในปีการศึกษา

 2564



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ - สกุล สำขำวิชำ หมำยเหตุ

รำยช่ือนักศึกษำท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์กำรผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร คณะวิศวกรรมศำสตร์
     นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือขอให้รีบด ำเนินกำร หำกนักศึกษำไม่ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรขอผ่อนผันและจะต้องไปเกณฑ์ทหำรเพ่ือจับใบด ำ ใบแดง หำกจับได้

ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

101 116310400570-2 นายปรมินทร์  วงษ์พันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า

102 116210400280-0 นายวสันต์  คันธสกุลชัย วิศวกรรมไฟฟ้า

103 116310400362-4 นายพชรพล  กาญจนเวโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้า

104 116440421013-3 นายพฤทธ์ิ  ส าแดงเดช วิศวกรรมไฟฟ้า

105 116410421028-4 นายอิสรา  ทองค า วิศวกรรมไฟฟ้า

106 116310400449-9 นายจักรเพชร  สีสาย วิศวกรรมไฟฟ้า

107 116210421015-5 นายพิชชากร  สังฆรักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า

108 116410411007-0 นายวิภู   ทองไพรวรรณ วิศวกรรมโยธา

109 116310411002-3 นายภาณุวิชญ์   ป้ันตระกูล วิศวกรรมโยธา

110 116310411016-3 นายธีรภัทร  สีกระสัง วิศวกรรมโยธา

111 116310411011-4 นายรัฐกาญจน์  เพ็ชรพ่วงพันธ์ุ วิศวกรรมโยธา

112 116310400135-4 นายภูวสิทธ์ิ  สังกรณีย์ วิศวกรรมโยธา

113 116210400364-2 นายวันชัย  อ่อนวัน วิศวกรรมโยธา

114 116310400499-4 นายธนกฤต  พงษ์โอสถ วิศวกรรมโยธา

115 116210400038-2 นายทัศนัย  ฮับซัน วิศวกรรมโยธา

116 116440411013-5 นายกิตติธัช  รักธรรม วิศวกรรมโยธา

117 116210411014-0 นายกรินทร์  ทองเพ็ชร วิศวกรรมโยธา

118 116210400166-1 นายแสงอนันต์  จันทวะโร วิศวกรรมโยธา

119 116210400150-5 นายอภิรักษ์  แถวเพีย วิศวกรรมโยธา

120 116210400223-0 นายธวัชชัย  เวฬุวนารักษ์ วิศวกรรมโยธา

1.กรณีนักศึกษำท่ีประสงค์จะขอผ่อนผันกำรเกณ์ทหำร      

ให้ลงทะเบียนจองคิวและส่งเอกสารส่งเอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี

 จนถึงวันท่ี 30 มกรำคม 2565  ผ่ำนทำง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  (รอบเพ่ิมเติม)      เม่ือ

ลงทะเบียนแล้วให้ปร้ินบัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานส่ง

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  ช้ัน 4 อาคาร

สวท.

2.กรณีนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ช้ันปีท่ี 3       

ให้นักศึกษา Scan QR CODE เพ่ือแจ้งสถานะเม่ือกรอกข้อมูล

เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จส้ินกระบวนการทางทหารในปีการศึกษา

 2564



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ - สกุล สำขำวิชำ หมำยเหตุ

รำยช่ือนักศึกษำท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์กำรผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร คณะวิศวกรรมศำสตร์
     นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือขอให้รีบด ำเนินกำร หำกนักศึกษำไม่ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรขอผ่อนผันและจะต้องไปเกณฑ์ทหำรเพ่ือจับใบด ำ ใบแดง หำกจับได้

ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

121 116210400339-4 นายเอกรักษ์  ศรีสว่าง วิศวกรรมโยธา

122 116440411043-2 นายรัฐณรงค์  สุวรรณพฤกษ์ วิศวกรรมโยธา

123 116210400126-5 นายสกฤษฏ์  พุทธรักษา วิศวกรรมโยธา

124 116430411067-2 นายธีรศักด์ิ  ขะหมิมะ วิศวกรรมโยธา

125 116310400274-1 นายวัฒนา  สานุสรณ์ วิศวกรรมโยธา

126 116430403007-8 นายจิรเมธ  ชูกล่ินหอม วิศวกรรมระบบราง

127 116310473008-5 นายสันติชัย  ศรีจ านอง วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์

128 116310473003-6 นายณัฐวุฒิ  จินะ วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์

129 116210473042-6 นายณัฐภัทร  น่วมพันธ์ุ วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์

130 116310473035-8 นายสถาพล  ทองด้วง วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์

131 116210473046-7 นายชานน  ทองนพ วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์

132 116430472002-5 นายกิตติพศ  อ่อนส าลี วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมอุตสาหกรรมพลาสติก

133 116430472031-4 นายสุทธิพงษ์  บุญลือ วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมอุตสาหกรรมพลาสติก

134 116310400128-9 นายภูริภัทร  คุณมะโคตร วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

135 116210400275-0 นายวชิรวิทย์  วงศ์วรรณา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

136 116210400267-7 นายยศวัฒน์  คูณพงษ์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

137 116210400337-8 นายบูรพา  พินยาหาญ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

138 116210400270-1 นายรัชตภูวินทร์  รุ่งอินทร์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

139 116410417032-2 นายธรัณ  ทองก่ิง วิศวกรรมอาหาร

140 116310400580-1 นายสิทธา  พรมสมบัติ วิศวกรรมอาหาร

2.กรณีนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ช้ันปีท่ี 3       

ให้นักศึกษา Scan QR CODE เพ่ือแจ้งสถานะเม่ือกรอกข้อมูล

เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จส้ินกระบวนการทางทหารในปีการศึกษา
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1.กรณีนักศึกษำท่ีประสงค์จะขอผ่อนผันกำรเกณ์ทหำร      

ให้ลงทะเบียนจองคิวและส่งเอกสารส่งเอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี

 จนถึงวันท่ี 30 มกรำคม 2565  ผ่ำนทำง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  (รอบเพ่ิมเติม)      เม่ือ

ลงทะเบียนแล้วให้ปร้ินบัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานส่ง

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  ช้ัน 4 อาคาร

สวท.



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ - สกุล สำขำวิชำ หมำยเหตุ

รำยช่ือนักศึกษำท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์กำรผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร คณะวิศวกรรมศำสตร์
     นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือขอให้รีบด ำเนินกำร หำกนักศึกษำไม่ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรขอผ่อนผันและจะต้องไปเกณฑ์ทหำรเพ่ือจับใบด ำ ใบแดง หำกจับได้

ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

141 116310417011-8 นายวุฒิชัย  จิตประชากร วิศวกรรมอาหาร

142 116210417028-4 นายพันโท  อยู่บุรี วิศวกรรมอาหาร

143 116310400186-7 นายชัยนันท์  อ่ิมเอิบ วิศวกรรมอาหาร

144 116210417037-5 นายนันทชาติ    ทองม่ัน วิศวกรรมอาหาร

145 116310400556-1 นายทักษ์ดนัย  ขันค า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

146 116310400343-4 นายอภิวัฒน์  ตรีผล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

147 116310400574-4 นายนนทกรณ์  พลแสน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

148 116310400410-1 นายธนากิตต์  พาที วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

149 116310461230-9 นายสุทธิรักษ์  แซ่เล้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

150 116310400641-1 นายทักษิณ  แผ่ผ่องพรรณ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

151 116310400306-1 นายศุภกร  เอ่ียมโต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

152 116310400433-3 นายรชภูมิ  บุญสุข วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

153 116210461214-5 นายณัฐพร   เพชรย้ิม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม

154 116210461216-0 นายต่อพงษ์  นันทดิตถ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม

155 116210461202-0 นายกมลเทพ  จันทร์ทอง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม

156 116210461318-4 นายพลวัฒน์  ขวัญทอง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมส่ือสารโครงข่าย

157 116210461312-7 นายณัฎฐกิตต์ิ  เรืองสาคร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมส่ือสารโครงข่าย

158 116210461320-0 นายภัทรชัย  พรสิงห์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมส่ือสารโครงข่าย

159 116210461309-3 นายเจนณรงค์  รุนสุภีร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมส่ือสารโครงข่าย

160 116210461302-8 นายบวรลักษณ์  ทองบางใบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมส่ือสารโครงข่าย

1.กรณีนักศึกษำท่ีประสงค์จะขอผ่อนผันกำรเกณ์ทหำร      

ให้ลงทะเบียนจองคิวและส่งเอกสารส่งเอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี

 จนถึงวันท่ี 30 มกรำคม 2565  ผ่ำนทำง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  (รอบเพ่ิมเติม)      เม่ือ

ลงทะเบียนแล้วให้ปร้ินบัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานส่ง

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  ช้ัน 4 อาคาร

สวท.

2.กรณีนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ช้ันปีท่ี 3       

ให้นักศึกษา Scan QR CODE เพ่ือแจ้งสถานะเม่ือกรอกข้อมูล

เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จส้ินกระบวนการทางทหารในปีการศึกษา

 2564



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ - สกุล สำขำวิชำ หมำยเหตุ

รำยช่ือนักศึกษำท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์กำรผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร คณะวิศวกรรมศำสตร์
     นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือขอให้รีบด ำเนินกำร หำกนักศึกษำไม่ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรขอผ่อนผันและจะต้องไปเกณฑ์ทหำรเพ่ือจับใบด ำ ใบแดง หำกจับได้

ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

161 116210461108-9 นายธนากร  จ๋ิวธรรมรงค์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

162 116210461151-9 นายธนิน   เขมาปทุมศักด์ิ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

163 116210461136-0 นายธนวัฒน์  ตุ้ยสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

164 116210461129-5 นายภูดิส  เทพไกร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

165 116210461114-7 นายธราเทพ  มหาจันทร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

166 116210461127-9 นายปรเมษฐ์  ซ่อนกล่ิน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

167 116310461435-4 นายชนุตม์  เกตุสุวรรณ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

168 116430461405-3 นายพงศ์พิสุทธ์ิ  ศิริตันหยง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

169 116310461429-7 นายจักรพรรดิ  ทองฉิม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

170 116210461423-2 นายสิรวิชญ์  ขัติวงษ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

171 116210461405-9 นายธนาสิน  ยอดสมบูรณ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

172 116310461450-3 นายสุริเยศ  ค าฝึกฝน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

173 116310461449-5 นายวีระวัฒน์  มหาชัย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

174 116310461418-0 นายวิทวัส  กล่ินข า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

175 116310461430-5 นายทนงศักด์ิ  ทาสุวรรณ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

176 116310461406-5 นายพิเชษฐไชย  รอดความทุกข์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

177 116210441101-9 นายฐานัส  ม่ังมีสิน วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

178 116210400124-0 นายศุภกิจ  เทศทวี วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

179 116210441117-5 นายศุภวิชญ์  โมใหญ่ วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

180 116210400084-6 นายพงศกร  วงษ์ศรีแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต

1.กรณีนักศึกษำท่ีประสงค์จะขอผ่อนผันกำรเกณ์ทหำร      

ให้ลงทะเบียนจองคิวและส่งเอกสารส่งเอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี

 จนถึงวันท่ี 30 มกรำคม 2565  ผ่ำนทำง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  (รอบเพ่ิมเติม)      เม่ือ

ลงทะเบียนแล้วให้ปร้ินบัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานส่ง

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  ช้ัน 4 อาคาร

สวท.

2.กรณีนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ช้ันปีท่ี 3       

ให้นักศึกษา Scan QR CODE เพ่ือแจ้งสถานะเม่ือกรอกข้อมูล

เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จส้ินกระบวนการทางทหารในปีการศึกษา

 2564



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ - สกุล สำขำวิชำ หมำยเหตุ

รำยช่ือนักศึกษำท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์กำรผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร คณะวิศวกรรมศำสตร์
     นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือขอให้รีบด ำเนินกำร หำกนักศึกษำไม่ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรขอผ่อนผันและจะต้องไปเกณฑ์ทหำรเพ่ือจับใบด ำ ใบแดง หำกจับได้

ใบแดงจะไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันใดๆท้ังส้ิน

181 116210400301-4 นายสุรเชษฐ์  สักลอ วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ 1.กรณีนักศึกษำท่ีประสงค์จะขอผ่อนผันกำรเกณ์ทหำร      

ให้ลงทะเบียนจองคิวและส่งเอกสารส่งเอกสาร ได้ต้ังแต่บัดน้ี

 จนถึงวันท่ี 30 มกรำคม 2565  ผ่ำนทำง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th  (รอบเพ่ิมเติม)      เม่ือ

ลงทะเบียนแล้วให้ปร้ินบัตรคิวและเตรียมเอกสารหลักฐานส่ง

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  ช้ัน 4 อาคาร

สวท.

2.กรณีนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ช้ันปีท่ี 3       

ให้นักศึกษา Scan QR CODE เพ่ือแจ้งสถานะเม่ือกรอกข้อมูล

เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จส้ินกระบวนการทางทหารในปีการศึกษา

 2564


