
เลขที่ เกิด ใบส าคัญ

พ.ศ. บา้น บา้น กองเกินเลขที่

เลขที่ เลขที่ ของปใีด

๑ นายพชรพล ปอ้สากล ๒๕๔๑ นายสะอาด ปอ้สากล ๒๗๖ - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี ๒๗๖ ๑๘ เชียงยืน เมือง อุดรธานี ๑๔๔๔/๒๕๕๙

จ.ส.อ.หญิงเสาวลักษณ์ จัยมั่น อุดรธานี อุดรธานี

๒ นายภวูดล กลางพมิาย ๒๕๔๑ นายนพดล กลางพมิาย ๑ ๔ จ าปี ศรีธาตุ อุดรธานี ๑ ๔ จ าปี ศรีธาตุ อุดรธานี ๑๘๗/๒๕๕๘

นางรัชนก ภชูัยยัง

๓ นายวนัชัย สาลี ๒๕๔๑ นายบญุเปี้ยง สาลี ๓๗ ๘ เวยีงค า กุมภวาปี อุดรธานี ๓๗ ๘ เวยีงค า กุมภวาปี อุดรธานี ๒๐๖/๒๕๕๘

นางมะลิ สาลี

๔ นายศตวรรษ เทพชนะ ๒๕๔๑ นายจรูญ เทพชนะ ๒๕๑ ๕ นางัว น้ าโสม อุดรธานี ๒๕๑ ๕ นางัว น้ าโสม อุดรธานี ๒๕๓/๒๕๕๘

นางศศิกานต์ เทพชนะ

๕ นายธนธชั ทองโชติ ๒๕๔๑ นายธรีพงศ์ ทองโชติ ๒๙/๑ ๕ หนองบวั เมือง อุดรธานี ๒๙/๑ ๕ หนองบวั เมือง อุดรธานี ๖๖๓/๒๕๕๘

นางนพรัตน์ ทองโชติ อุดรธานี อุดรธานี

๖ นายสุรพฒัน์ สนธมิูล ๒๕๔๑ นายสุทธศัิกด์ิ สนธมิูล ๗๓๒/ ๑ บา้นเล่ือม เมือง อุดรธานี ๗๓๒/ ๑ บา้นเล่ือม เมือง อุดรธานี ๓๑๘/๒๕๕๘

นางสังวาลย์ สนธมิูล ๙๔ อุดรธานี ๙๔ อุดรธานี

๗ นายคณาทรัพย์ คลังบริบรูณ์ ๒๕๔๐ นายสังข์ คลังบริบรูณ์ ๕๑/๘ ๕ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี ๕๑/๘ ๕ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี ๑๑๕๕/๒๕๕๗

นางนิตยา คลังบริบรูณ์ อุดรธานี อุดรธานี

๘ นายนพดล ไขไพวนั ๒๕๔๑ นายสกล ไขไพวนั ๓๓ ๑๕ หวันาค า ศรีธาตุ อุดรธานี ๓๓ ๑๕ หวันาค า ศรีธาตุ อุดรธานี ๑๘๓/๒๕๕๘

นางดารารัตน์ ไขไพวนั

๙ นายรัชภาคย์ รัตนปรารมย์ ๒๕๔๐ นายอนุวฒัน์ รัตนปรารมย์ ๑๐๖ ๗ นางัว น้ าโสม อุดรธานี ๒๐๑ ๑ เชียงยืน เมือง อุดรธานี ๓๐๕/๒๕๕๗

นางปารณีย์ จ าปาแดง อุดรธานี

ต าบล
บดิา - มารดา

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

ต าบล อ าเภอ หมู่ที่หมู่ที่

ชื่อ

จังหวัด อ าเภอ จังหวัด

บญัชีรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารบัราชการทหาร กองประจ าการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น 

ภมูิล าเนาตามมาตรา ๕  แหง่พระราชบญัญตัิ
ที่อยู่ปจัจุบนั

ชื่อ - สกุล
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ต าบล

บดิา - มารดา

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

ต าบล อ าเภอ หมู่ที่หมู่ที่

ชื่อ

จังหวัด อ าเภอ จังหวัด

บญัชีรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารบัราชการทหาร กองประจ าการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น 

ภมูิล าเนาตามมาตรา ๕  แหง่พระราชบญัญตัิ
ที่อยู่ปจัจุบนั

ชื่อ - สกุล

๑๐ นายสุทธรัิก สอนประเทศ ๒๕๔๑ นายวฑูิรย์ สอนประเทศ ๑๔๙ ๒ ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี ๑๔๙ ๒ ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี ๒๐/๒๕๕๘

นางรัตนะพร สอนประเทศ

๑๑ นายวรัญญู สนิทวงศ์ชัย ๒๕๔๑ นายสถาพร สนิทวงศ์ชัย ๑๒๓/ - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี ๑๒๓/ - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี ๒๒๖๙/๒๕๖๑

นางวริาวลัย์ สนิทวงศ์ชัย ๑๐ อุดรธานี ๑๐ อุดรธานี

๑๒ นายถนอมศักด์ิ สอนสกุล ๒๕๔๑ นายสุวทิย์ ร่มวาปี ๑๒๐ ๑๗ หวันาค า กุดจับ อุดรธานี ๑๒๐ ๑๗ หวันาค า กุดจับ อุดรธานี ๑๘๕/๒๕๕๘

นางแก้วศรี สอนสกุล

๑๓ นายวริีศ กาลบตุร ๒๕๔๑ นายบญุเที่ยง กาลบตุร ๔๘๔ ๑๕ พนัดอน กุมภวาปี อุดรธานี ๔๘๔ ๑๕ พนัดอน กุมภวาปี อุดรธานี ๗๗๑/๒๕๖๑

นางดรุณี สีเขียว

๑๔ นายศุภชัย บดุดีค า ๒๕๔๐ นายใหม่ บดุดีค า ๑๙๒ ๑ สะแบง หนองหาน อุดรธานี ๑๙๒ ๑ สะแบง หนองหาน อุดรธานี ๑๔๓/๒๕๕๗

นางวาสนา บดุดีค า

๑๕ นายพพิฒัน์พงศ์ ศรีกงพาน ๒๕๔๐ นายสุรการ ศรีกงพาน ๒๑๙ ๓ ทบักุง หนองแสง อุดรธานี ๒๑๙ ๓ ทบักุง หนองแสง อุดรธานี ๑๑๑/๒๕๕๗

นางวนัเพญ็ ล าพอง

๑๖ นายปฎภิาณ เอมโกวทิย์ ๒๕๔๑ นายอนิรุทธิ์ ธรเสนา ๒๐๒/ - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี ๒๐๒/ - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี ๗๘๖/๒๕๕๘

นางเนตรนภา เอมโกวทิย์ ๗ อุดรธานี ๗ อุดรธานี

๑๗ นายสราวฒิุ วงษเ์วยีน ๒๕๔๑ นายนิยม วงษเ์วยีน ๓๖๕ ๑ หมูม่น เมือง อุดรธานี ๘๘/๑ - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี ๑๓๖๗/๒๕๕๙

นางรุ่ง วงษเ์วยีน อุดรธานี อุดรธานี

๑๘ นายเพิ่มพล เจนสาคู ๒๕๔๑ นายทองสูน เจนสาคู ๑๒๖ ๗ วงัทอง บา้นดุง อุดรธานี ๑๒๖ ๗ วงัทอง บา้นดุง อุดรธานี ๕๔/๒๕๕๘

นางทองคูณ ก าจ าปา
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ต าบล

บดิา - มารดา

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

ต าบล อ าเภอ หมู่ที่หมู่ที่

ชื่อ

จังหวัด อ าเภอ จังหวัด

บญัชีรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารบัราชการทหาร กองประจ าการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น 

ภมูิล าเนาตามมาตรา ๕  แหง่พระราชบญัญตัิ
ที่อยู่ปจัจุบนั

ชื่อ - สกุล

๑๙ นายจารุวทิย์ อุสุภราช ๒๕๔๑ นายวชิิต อุสุภราช ๒๖๕ ๑๗ หวันาค า ศรีธาตุ อุดรธานี ๒๖๕ ๑๗ หวันาค า ศรีธาตุ อุดรธานี ๓๙/๒๕๕๘

นางดวงใจ อุสุภราช


