
เลขที่ เกิด ใบส าคัญ

พ.ศ. บา้น บา้น กองเกินเลขที่

เลขที่ เลขที่ ของปใีด

๑ นายเกริกเกียรติ หลวงพล ๒๕๓๙ นายณรงค์ศักด์ิ หลวงพล ๒ ๒ ล าภู เมืองหนอง หนองบวั ๙/๑ ๒ ล าภู เมืองหนอง หนองบวั ๑๐๓๙/๒๕๕๙

นางนันทน์ภสั อันอาษา บวัล าภู ล าภู บงัล าภู ล าภู

๒ นายอิสระ ภพวเิศษ ๒๕๔๑ นายบญัชา ภพวเิศษ ๑๗๗ ๒ โนนขมิ้น เมืองหนอง หนองบวั ๑๗๗ ๒ โนนขมิ้น เมืองหนอง หนองบวั ๑๙๗๖/๒๕๖๐

นางบงัอร แสงค้อม บวัล าภู ล าภู บงัล าภู ล าภู

๓ นายกฤษณะ มหาสนิท ๒๕๔๐ นายนิพนธรั์ตน์ มหาสนิท ๑๕ ๙ นาด่าน สุวรรณ หนองบวั ๙๘ ๔ หนองไผ่ เมืองหนอง อุดรธานี ๑๖๙/๒๕๕๗

นางปณิุกา วงค์เคน คูหา ล าภู อุดรธานี

๔ นายสุรศักด์ิ พงษธ์านี ๒๕๔๑ นายสมร พงษธ์านี ๑๔๓ ๒ กุดดู๋ โนนสัง หนองบวั ๑๔๓ ๒ กุดดู๋ โนนสัง หนองบวั ๑๐๖/๒๕๕๘

นางสถิตย์พร เพง็พาวฒันะ ล าภู ล าภู

๕ นายทนงศักด์ิ พลนวล ๒๕๔๑ นายบรรจง พลนวล ๗๙ ๑ ด่านช้าง นากลาง หนองบวั ๗๙ ๑ ด่านช้าง นากลาง หนองบวั ๒๒๕/๒๕๕๘

นางนันทา พลนวล ล าภู ล าภู

๖ นายสุวทิย์ มณีสุข ๒๕๔๑ นายจ าลอง มณีสุข ๒๘๗ ๔ นาด่าน สุวรรณ หนองบวั ๒๘๗ ๔ นาด่าน สุวรรณ หนองบวั ๘๖/๒๕๖๐

นางน้อย มณีสุข คูหา ล าภู คูหา ล าภู

๗ นายสุวทิย์ กมลคร ๒๕๔๐ นายจ าเนียร ภสีูดิน ๒ ๒ หนองหวา้ เมืองหนอง หนองบวั ๑๖๘ ๒ หนองหวา้ เมืองหนอง หนองบวั ๑๐๔/๒๕๕๗

นางสมจิตต์ กมลคร บวัล าภู ล าภู บวัล าภู ล าภู

๘ นายเชิดพงษ์ สัตย์รักษา ๒๕๔๑ นายบรรลุ สัตย์รักษา ๒๒/๒ ๑๓ เมืองใหม่ ศรี หนองบวั ๒๒/๒ ๑๓ เมืองใหม่ ศรี หนองบวั ๓๗๕/๒๕๕๘

นางเจษราภรณ์ สัตย์รักษา บญุเรือง ล าภู บญุเรือง ล าภู

๙ นายเทดิศักด์ิ ศรีนามชัย ๒๕๔๑ นายธงชัย สุขสมร ๔ ๖ โนนเมือง โนนสัง หนองบวั ๔ ๖ โนนเมือง โนนสัง หนองบวั ๔๓๘/๒๕๖๑

นางใหม่ ศรีนามชัย ล าภู ล าภู

๑๐ นายปฏวิติั สิงหช์ัย ๒๕๔๑ นายธวชัชัย สิงหช์ัย ๑๑๗ ๑ หนองหวา้ เมืองหนอง หนองบวั ๑๑๗ ๑ หนองหวา้ เมืองหนอง หนองบวั ๓๘๗/๒๕๕๘

นางสุภาพร สิงหช์ัย บวัล าภู ล าภู บวัล าภู ล าภู

จังหวัด จังหวัด

บญัชีรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารบัราชการทหาร กองประจ าการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น 

ภมูิล าเนาตามมาตรา ๕  แหง่พระราชบญัญตัิ
ที่อยู่ปจัจุบนั

ชื่อ - สกุล

อ าเภอ

ชื่อ

ต าบล
บดิา - มารดา

หมู่ที่ หมู่ที่ต าบล อ าเภอ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
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๑๑ นายณัฐดนัย ลิโป้ ๒๕๔๑ นายศุภชัย ลิโป้ ๑ ๖ โคกใหญ่ โนนสัง หนองบวั ๑ ๖ โคกใหญ่ โนนสัง หนองบวั ๑๖๓/๒๕๖๑

นางน้ าค้าง ลิโป้ ล าภู ล าภู

๑๒ นายอิทธศัิกด์ิ โสสุด ๒๕๔๑ นายส าอางค์ โสสุด ๑๓๗/ ๑๒ โนนม่วง ศรี หนองบวั ๑๓๗/ ๑๒ โนนม่วง ศรี หนองบวั ๒๖๓/๒๕๕๘

นางสุขี โสสุด ๑ บญุเรือง ล าภู ๑ บญุเรือง ล าภู

๑๓ นายชาญชัย สังฆขี ๒๕๔๑ นายเจริญชัย สังฆขี ๑๑๘ ๑๓ เมืองใหม่ ศรี หนองบวั ๑๑๘ ๑๓ เมืองใหม่ ศรี หนองบวั ๗๘๖/๒๕๖๑

นางเทอม สังฆขี บญุเรือง ล าภู บญุเรือง ล าภู

๑๔ นายอลงกรณ์ ผาแดง ๒๕๔๑ นายระพนิทร์ ผาแดง ๕๐ ๔ ทรายทอง ศรี หนองบวั ๕๐ ๔ ทรายทอง ศรี หนองบวั ๙๙/๒๕๕๘

นางบวัล่ืน ชินตุ บญุเรือง ล าภู บญุเรือง ล าภู

๑๕ นายสุริยัน หล้าแดง ๒๕๔๐ นายทองลี หล้าแดง ๓๖ ๖ บญุทนั สุวรรณ หนองบวั ๓๖ ๖ บญุทนั สุวรรณ หนองบวั ๘๑/๒๕๖๐

นางปราณี หล้าแดง คูหา ล าภู คูหา ล าภู


