
เลขที่ เกิด ใบส าคัญ

พ.ศ. บา้น บา้น กองเกินเลขที่

เลขที่ เลขที่ ของปใีด

๑ นายจักรพงษ์ เร่งเจริญรัตน์ ๒๕๔๑ นายทองแดง เร่งเจริญรัตน์ ๑๑๕ ๗ ผักปงั ภเูขียว ชัยภมูิ ๑๑๕ ๗ ผักปงั ภเูขียว ชัยภมูิ ๔๑๖/๒๕๕๘

นางส ารวย เร่งเจริญรัตน์

๒ นายธนวฒัน์ เกิดศิลป์ ๒๕๔๑ นายธนสาร เกิดศิลป์ ๓๓๗ ๔ ผักปงั ภเูขียว ชัยภมูิ ๓๓๗ ๔ ผักปงั ภเูขียว ชัยภมูิ ๓๘๒/๒๕๕๘

นางยุภาวดี เกิดศิลป์

๓ นายวชัรพงษ์ ต  าจันทกึ ๒๕๔๑ นายสุวทิย์ เลิศงาม ๑๒๔ ๑๐ โคกมั งงอย คอนสวรรค์ ชัยภมูิ ๑๒๔ ๑๐ โคกมั งงอย คอนสวรรค์ ชัยภมูิ ๙๒/๒๕๕๘

นางรัชนิกุล แสงเพง็

๔ นายคณิตสรรค์ ทองดี ๒๕๔๑ นายนพรัตน์ ทองดี ๒๙ ๖ สระพงั บา้นแทน่ ชัยภมูิ ๒๙ ๖ สระพงั บา้นแทน่ ชัยภมูิ ๑๑๗/๒๕๕๘

นางมานิตย์ ทองดี

๕ นายยุทธพชิัย ทรงอาจ ๒๕๔๑ นายประดิษฐ์ ทรงอาจ ๑๒๕ ๑ นา แก้งคร้อ ชัยภมูิ ๑๒๕/ ๑ นา แก้งคร้อ ชัยภมูิ ๙๗/๒๕๕๘

นางหนูเกตุ ทรงอาจ หนองทุ่ม ๑ หนองทุ่ม

๖ นายพงษน์รินทร์ แก้ววนันา ๒๕๔๑ นายสุทธพิงษ์ แก้ววนันา ๓๗๗ ๒ บา้นโสก คอนสวรรค์ ชัยภมูิ ๓๗๗ ๒ บา้นโสก คอนสวรรค์ ชัยภมูิ ๑๑๕/๒๕๕๘

นางเกษศิรินทร์ ทองจ ารูญ

๗ นายชานนท์ แก้งค า ๒๕๔๑ นายวชิัย แก้งค า ๑๙๐ ๔ บา้นแก้ง ภเูขียว ชัยภมูิ ๑๙๐ ๔ บา้นแก้ง ภเูขียว ชัยภมูิ ๘๖๘/๒๕๕๙

นางสมุน แก้งค า

๘ นายสิทธชิัย ขวญัจ าเริญ ๒๕๔๑ นายลือชัย ขวญัจ าเริญ ๑๔ ๘ หนองตูม ภเูขียว ชัยภมูิ ๑๔ ๘ หนองตูม ภเูขียว ชัยภมูิ ๕๕๑/๒๕๕๙

นางสุพรรณี ขวญัจ าเริญ

๙ นายเจนณรงค์ ชาแทน่ ๒๕๔๑ นายอภเิชษฐ์ ชาแทน่ ๒๑๔/๒ ๖ ในเมือง เมือง ชัยภมูิ ๖๔๑/ ๓ ในเมือง บา้นไผ่ ขอนแก่น ๗๙๐/๒๕๕๙

นางกาญจนา ยะสูงเนิน ชัยภมูิ ๖๙

หมู่ที่ อ าเภอต าบล อ าเภอ
บดิา - มารดา

จังหวัดจังหวัด หมู่ที่ ต าบล

บญัชีรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารบัราชการทหาร กองประจ าการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น 

ภมูิล าเนาตามมาตรา ๕  แหง่พระราชบญัญตัิ
ที่อยู่ปจัจุบนั

ชื่อ - สกุล รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ชื่อ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น 
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๑๐ นายจักรินทร์ ไชยพาฤทธิ์ ๒๕๔๐ นายประเสริฐ ไชยพาฤทธิ์ ๑๓๘ ๑๐ โคกมั งงอย คอนสวรรค์ ชัยภมูิ ๑๓๘ ๑๐ โคกมั งงอย คอนสวรรค์ ชัยภมูิ ๕๘/๒๕๕๗

นางวารุณี ไชยพาฤทธิ์

๑๑ นายจิรายุ แช่มฉิ ง ๒๕๔๑ นายสุนทร แช่มฉิ ง ๑๑๖ ๙ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภมูิ ๑๑๖ ๙ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภมูิ ๒๕๐/๒๕๕๘

นางสุวคนธ์ แช่มฉิ ง


