
เลขที่ เกิด ใบส าคัญ

พ.ศ. บา้น บา้น กองเกินเลขที่

เลขที่ เลขที่ ของปใีด

๑ นายธนภทัร วสูิตรรัตน์ ๒๕๔๑ นายธวชัชัย วสูิตรรัตน์ ๑๘ ๑๙ รอบเมือง บา้นหนอง ร้อยเอ็ด ๑๘ ๑๙ รอบเมือง บา้นหนอง ร้อยเอ็ด ๔๔/๒๕๕๘

นางภทัรวรรณ วสูิตรรัตน์ ทุ่งมน ทุ่งมน

๒ นายศราวธุ อักษรวลัิย ๒๕๔๐ นายสมพร อักษรวลัิย ๙๘ ๖ ขี้เหล็ก อาจ ร้อยเอ็ด ๙๘ ๖ ขี้เหล็ก อาจ ร้อยเอ็ด ๖๔/๒๕๕๗

นางสมร พลเหลา สามารถ สามารถ

๓ นายคงกฤช สมบรูณ์ ๒๕๔๑ นายฉลอง สมบรูณ์ ๑ ๕ เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด ๑ ๕ เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด ๖๙/๒๕๕๘

นางนิตยา สมบรูณ์

๔ นายพงษสิ์ทธิ์ สงวนพฤกษ์ ๒๕๔๑ นายประเทยีน สงวนพฤกษ์ ๔๙ ๘ เมืองเปลือย ศรี ร้อยเอ็ด ๔๙ ๘ เมืองเปลือย ศรี ร้อยเอ็ด ๑๕๔/๒๕๕๘

นางหงษท์อง สงวนพฤกษ์ สมเด็จ สมเด็จ

๕ นายภควตั รักษาก้านตรง ๒๕๔๐ นายพงษน์คร รักษาก้านตรง ๑๔ ๑๑ วงั โพนทอง ร้อยเอ็ด ๔๖ ๑๑ วงั โพนทอง ร้อยเอ็ด ๑๑/๒๕๕๗

นางล้อม บญุลี สามัคคี สามัคคี

๖ นายสิริวชิญ์ แสนไชย ๒๕๔๐ นายชาญ แสนไชย ๕๓ ๔ รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด ๕๓ ๔ รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด ๒๔๘/๒๕๕๗

นางเพญ็ศรี แสนไชย ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

๗ นายนัฐพงษ์ ไกรพล ๒๕๔๐ นายก าเพชร ไกรพล ๑๓ ๖ หนองแวง เกษตร ร้อยเอ็ด ๑๑๑ ๖ หนองแวง เกษตร ร้อยเอ็ด ๓๖๙/๒๕๕๗

นางพกิุล ไกรพล วสัิย วสัิย

๘ นายจิรภทัร เกิดฤทธิ์ ๒๕๔๐ นายนิวติั เกิดฤทธิ์ ๔๐ ๙ บงึเกลือ เสลภมูิ ร้อยเอ็ด ๔๐ ๙ บงึเกลือ เสลภมูิ ร้อยเอ็ด ๔๔๒/๒๕๕๗

นางเอื้องาม เกิดฤทธิ์

๙ นายเอกพงษ์ สงเศษ ๒๕๔๑ นายพงษศั์กดิ สงเศษ ๑๓๗ ๙ ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด ๘๓ ๙ ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด ๑๖๒/๒๕๕๙

นางบญุร่วม สงเศษ

บดิา - มารดา

ชื่อ รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

หมู่ที่ ต าบล จังหวัด จังหวัด

บญัชีรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารบัราชการทหาร กองประจ าการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น 

ภมูิล าเนาตามมาตรา ๕  แหง่พระราชบญัญตัิ
ที่อยู่ปจัจุบนั

ชื่อ - สกุล

อ าเภอ อ าเภอหมู่ที่ ต าบล
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บดิา - มารดา

ชื่อ รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

หมู่ที่ ต าบล จังหวัด จังหวัด

บญัชีรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารบัราชการทหาร กองประจ าการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น 

ภมูิล าเนาตามมาตรา ๕  แหง่พระราชบญัญตัิ
ที่อยู่ปจัจุบนั

ชื่อ - สกุล

อ าเภอ อ าเภอหมู่ที่ ต าบล

๑๐ นายภานุวฒัน์ พลยาง ๒๕๔๑ นายสาคร พลยาง ๑๔๖ ๓ ดงกลาง จตุรพกัตร ร้อยเอ็ด ๑๔๖ ๓ ดงกลาง จตุรพกัตร ร้อยเอ็ด ๑๑๒/๒๕๕๘

นางวะราพร พลยาง พมิาน พมิาน

๑๑ นายสมลักษณ์ คู่กระสังข์ ๒๕๔๑ นายสมพงษ์ คู่กระสังข์ ๔๓ ๑ ดงกลาง จตุรพกัตร ร้อยเอ็ด ๔๓ ๑ ดงกลาง จตุรพกัตร ร้อยเอ็ด ๑๖๔/๒๕๕๘

นางนงลักษณ์ ขันตรีทอง พมิาน พมิาน

๑๒ นายสุวฒัน์ ค าแหงค า ๒๕๔๑ นายวรัิต ค าแหงค า ๔๖ ๓ นาโพธิ์ เมือง ร้อยเอ็ด ๔๖ ๓ นาโพธิ์ เมือง ร้อยเอ็ด ๑๙๔/๒๕๕๘

นางพชัรี ค าแหงค า ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

๑๓ นายกิตติชัย ช านาญ ๒๕๓๙ นายประพจน์ ช านาญ ๓๐๑ ๘ กู่กาสิงห์ เกษตร ร้อยเอ็ด ๘ ๗ เกษตร เกษตร ร้อยเอ็ด ๑๙๕/๒๕๕๖

นางสงวน ช านาญ วสัิย วสัิย วสัิย

๑๔ นายวรีะศักด์ิ สาวกิันย์ ๒๕๔๐ นายก าจัด สาวกิันย์ ๑๐ ๘ เมือง ศรี ร้อยเอ็ด ๑๐ ๘ เมือง ศรี ร้อยเอ็ด ๑๓๐/๒๕๕๗

นางทองค า สาวกิันย์ เปลือย สมเด็จ เปลือย สมเด็จ

๑๕ นายจักรพนัธ์ แสนเย็น ๒๕๔๑ นายเจริญ แสนเย็น ๑๐๐ ๘ ศรีโคตร จตุรพกัตร ร้อยเอ็ด ๑๐๐ ๘ ศรีโคตร จตุรพกัตร ร้อยเอ็ด ๑๓๕/๒๕๕๘

นางมลนภา แสนเย็น พมิาน พมิาน

๑๖ นายศรัทธา ชลาชัย ๒๕๔๑ นายทบัทมิ ชลาชัย ๙๓ ๗ กุด พนมไพร ร้อยเอ็ด ๙๓ ๗ กุด พนมไพร ร้อยเอ็ด ๓๗๑/๒๕๕๙

นางศศิธร ชลาชัย น้ าใส น้ าใส

๑๗ นายรัฐกร กูลสวสัด์ิ ๒๕๔๑ นายกิติกร กูลสวสัด์ิ ๑๓๙ ๑ เกษตร เกษตร ร้อยเอ็ด ๑๓๙ ๑ เกษตร เกษตร ร้อยเอ็ด ๖๔๕/๒๕๖๐

นางพรรณิภา ค าฤาเดช วสัิย วสัิย วสัิย วสัิย

๑๘ นายสถาพงษ์ พนัภงูา ๒๕๔๐ นายสถิตย์ พนัภงูา ๗๕ ๘ คูเมือง เมือง ร้อยเอ็ด ๗๕ ๘ คูเมือง เมือง ร้อยเอ็ด ๓๑/๒๕๕๗

นางบญุสม พนัภงูา สรวง สรวง
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บดิา - มารดา

ชื่อ รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

หมู่ที่ ต าบล จังหวัด จังหวัด

บญัชีรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารบัราชการทหาร กองประจ าการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น 

ภมูิล าเนาตามมาตรา ๕  แหง่พระราชบญัญตัิ
ที่อยู่ปจัจุบนั

ชื่อ - สกุล

อ าเภอ อ าเภอหมู่ที่ ต าบล

๑๙ นายสถาพร ถวลิไพร ๒๕๔๐ นายสมสมัย จันทน์เทศ ๔๒ ๘ ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด ๔๒ ๘ ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด ๑๐๕๙/๒๕๖๐

นางจุฬาภรณ์ ถวลิไพร ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

๒๐ นายนนทกร ครองยุติ ๒๕๔๐ นายอุทยั ครองยุติ ๘๔ ๔ พรสวรรค์ เสลภมูิ ร้อยเอ็ด ๘๑ ๔ พรสวรรค์ เสลภมูิ ร้อยเอ็ด ๒๖๔/๒๕๕๗

นายปิ่นประภา ครองยุติ

๒๑ นายจิรสิน บญุสืบ ๒๕๔๑ นายสมร บญุสืบ ๒๒ ๘ ขอนแก่น เมือง ร้อยเอ็ด ๒๒ ๘ ขอนแก่น เมือง ร้อยเอ็ด ๖๐๙/๒๕๕๙

นางเพญ็ศรี กมลสัตย์ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

๒๒ นายสุทธวิฒัน์ วเิศษศรี ๒๕๔๐ นายประภาส วเิศษศรี ๑๘ ๑๔ รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด ๑๘ ๑๔ รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด ๓๗๑/๒๕๕๗

นางสายรุ้ง วเิศษศรี ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

๒๓ นายธนพล ลาศา ๒๕๔๐ นายมิตรชัย ลาศา ๒๒ ๙ เมืองน้อย ธวชับรีุ ร้อยเอ็ด ๒๒ ๙ เมืองน้อย ธวชับรีุ ร้อยเอ็ด ๒๗๙/๒๕๕๗

นางเรณู ลาศา

๒๔ นายพนม ศรีทอง ๒๕๔๑ นายเฉลียว ศรีทอง ๕๓ ๔ เขวาทุ่ง ธวชับรีุ ร้อยเอ็ด ๕๓ ๔ เขวาทุ่ง ธวชับรีุ ร้อยเอ็ด ๓/๒๕๕๘

สมหมาย ศรีทอง


