
เลขที่ เกิด ใบส าคัญ

พ.ศ. บา้น บา้น กองเกินเลขที่

เลขที่ เลขที่ ของปใีด

๑ นายมนัสพล ศรีพาแลว ๒๕๔๑ นายพนิิจ ศรีพาแลว ๔๙ ๑ ดอนกลาง โกสุมพสัิย มหา ๔๙ ๑ ดอนกลาง โกสุมพสัิย มหา ๓๐๒/๒๕๕๘

นางทองคูณ ศรีพาแลว สารคาม สารคาม

๒ นายธราดล สังข์ครบ ๒๕๔๑ นายนพดล สังข์ครบ ๕ ๖ หนองบวั โกสุมพสัิย มหา ๕ ๖ หนองบวั โกสุมพสัิย มหา ๕๙๘/๒๕๕๘

นางขนิษฐา โพธิส์าสิบ สารคาม สารคาม

๓ นายณัฐพล ทมุพงั ๒๕๔๑ นายวชัรพล ทมุพงั ๓๖ ๑๒ โนน แกด า มหา ๓๖ ๑๒ โนน แกด า มหา ๙/๒๕๕๘

นางอุไร ทมุพงั ภบิาล สารคาม ภบิาล สารคาม

๔ นายสุรชัย บตุรอินทร์ ๒๕๔๐ นายศักด์ิสยาม บตุรอินทร์ ๒๕๒ ๗ เสือเฒ่า เชียงยืน มหา ๒๕๒ ๗ เสือเฒ่า เชียงยืน มหา ๕๘/๒๕๕๗

นางภาพกั บตุรอินทร์ สารคาม สารคาม

๕ นายนนทวฒัน์ วชิาผา ๒๕๔๑ นายอุทศิ วชิาผา ๕๘ ๗ เชียงยืน เชียงยืน มหา ๕๘ ๗ เชียงยืน เชียงยืน มหา ๙๖/๒๕๕๘

นางล าดวน สีโสภา สารคาม สารคาม

๖ นายพชัรพงษ์ แสงไกร ๒๕๔๑ นายบรรชา แสงไกร ๙๑ ๑๑ โพนงาม โกสุมพสัิย มหา ๙๑ ๑๑ โพนงาม โกสุมพสัิย มหา ๓๒๐/๒๕๕๘

นางสุภาพร สารมหาชัย สารคาม สารคาม

๗ นายสุขเกษม ฉายาพฒัน์ ๒๕๔๑ นายมานะ ฉายาพฒัน์ ๖๒ ๖ มิตรภาพ แกด า มหา ๖๒ ๖ มิตรภาพ แกด า มหา ๑๖๑/๒๕๕๙

นางอุรวะรา ฉายาพฒัน์ สารคาม สารคาม

๘ นายธรีะ อุตราชา ๒๕๔๑ นายพริมย์ อุตราชา ๒๖ ๘ หนองบอน โกสุมพสัิย มหา ๒๖ ๘ หนองบอน โกสุมพสัิย มหา ๓๔๕/๒๕๕๘

นางวไิลลักษ์ อุตราชา สารคาม สารคาม

๙ นายอาคม โคตรสีวงษ์ ๒๕๔๑ นายวรวฒิุ โคตรสีวงษ์ ๔ ๑๙ กู่ทอง เชียงยืน มหา ๔ ๑๙ กู่ทอง เชียงยืน มหา ๙๑/๒๕๕๘

นางนิติยา มุลมณี สารคาม สารคาม

๑๐ นายธนากร ตาแสงสา ๒๕๔๑ นายวนิญา ตาแสงสา ๑๒๑ ๕ หนองกุง โกสุมพสัิย มหา ๑๒๑ ๕ หนองกุง โกสุมพสัิย มหา ๓๒๓/๒๕๕๘

นางสุวรรณี ตาแสงสา สวรรค์ สารคาม สวรรค์ สารคาม

บญัชีรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารบัราชการทหาร กองประจ าการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น 

ภมูิล าเนาตามมาตรา ๕  แหง่พระราชบญัญตัิ
ที่อยู่ปจัจุบนั

ชื่อ - สกุล ชื่อ รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

บดิา - มารดา
หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
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๑๑ นายอาทติย์ นาซอน ๒๕๔๑ นายสมทรง นาซอน ๑๘๖ ๖ เขือน โกสุมพสัิย มหา ๑๘๖ ๖ เขือน โกสุมพสัิย มหา ๓๖๑/๒๕๕๘

นางยุพนิ นาซอน สารคาม สารคาม

๑๒ นายราชิต ศิริบ ารุง ๒๕๔๑ นายวรียุทธ ศิริบ ารุง ๑๔๗ ๕ ยางน้อย โกสุมพสัิย มหา ๑๔๗ ๕ ยางน้อย โกสุมพสัิย มหา ๑๖๖/๒๕๕๘

นางกนกอร ศิริบ ารุง สารคาม สารคาม

๑๓ นายทนิกร มาลี ๒๕๔๑ นายสมยงค์ มาลี ๕๕ ๑ แวงดง ยางสี มหา ๕๕ ๑ แวงดง ยางสี มหา ๕๘/๒๕๕๘

นางจร จันทรเทพ สุราช สารคาม สุราช สารคาม

๑๔ นายศิรพงศ์ ซาเกิม ๒๕๔๐ นายพรชัย ซาเกิม ๘๘ ๘ วงัไชย บรบอื มหา ๘๘ ๘ วงัไชย บรบอื มหา ๖๓๐/๒๕๕๘

นางแสงจันทร์ ซาเกิม สารคาม สารคาม

๑๕ นายสุรศักด์ิ ไชยค า ๒๕๔๑ นายบรรยง ไชยค า ๑๓๗ ๑๐ เชียงยืน เชียงยืน มหา ๑๓๗ ๑๐ เชียงยืน เชียงยืน มหา ๑๑๗/๒๕๕๘

นางวนันี ไชยค า สารคาม สารคาม

๑๖ นายศิวา โยวะ ๒๕๔๑ นายอุดร โยวะ ๑๔๑ ๗ เหล่า ชื่นชม มหา ๑๔๑ ๗ เหล่า ชื่นชม มหา ๙๙/๒๕๕๘

นางนิล โยวะ ดอกไม้ สารคาม ดอกไม้ สารคาม

๑๗ นายทวชีัย บญุเพง็ ๒๕๔๐ ด.ต.สุรศักด์ิ บญุเพง็ ๒๑ ๒๒ ศรีสุข กันทรวชิัย มหา ๒๑ ๒๒ ศรีสุข กันทรวชิัย มหา ๔๐๔/๒๕๕๘

นางใบศรี บญุเพง็ สารคาม สารคาม
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