
เลขที่ เกิด ใบส าคัญ

พ.ศ. บา้น บา้น กองเกินเลขที่

เลขที่ เลขที่ ของปใีด

๑ นายไตรรงค์ ค าศรี ๒๕๔๑ นายประดิษฐ ค าศรี ๕ ๑๕ ทรายขาว วงัสะพงุ เลย ๕ ๑๕ ทรายขาว วงัสะพงุ เลย ๒๔๒/๒๕๕๘

นางสมหวงั ค าศรี

๒ นายณัฐพงศ์ วงกะโซ่ ๒๕๔๐ นายมานิต วงกะโซ่ ๖๐ ๑ ทา่สะอาด นาด้วง เลย ๖๐ ๑ ทา่สะอาด นาด้วง เลย ๗๖/๒๕๕๗

นางค าตาล วงกะโซ่

๓ นายศิวดล เสนานุช ๒๕๔๐ นายสุนันท์ เสนานุช ๑๗๙ ๓ นาดี ด่านซ้าย เลย ๑๗๙ ๓ นาดี ด่านซ้าย เลย ๓๓๕/๒๕๕๙

นางศุลีพร เสนานุช

๔ นายอภชิัย สละ ๒๕๔๑ นายอ านวย สละ ๑๙๖ ๗ ผานกเค้า ภกูระดึง เลย ๑๙๖ ๗ ผานกเค้า ภกูระดึง เลย ๒๒๙/๒๕๖๑

นางนิตยา พลรมย์

๕ นายไกรวชิญ์ เบา้ธรรม ๒๕๔๑ นายธงชัย เบา้ธรรม ๑๕๗ ๒ ผาสามยอด เอราวณั เลย ๑๕๗ ๒ ผาสามยอด เอราวณั เลย ๑๒/๒๕๕๘

นางวงษเ์ดือน เบา้ธรรม

๖ นายอานนท์ นาร่อง ๒๕๓๙ นายสุพศิ นาร่อง ๓ ๔ บา้นเพิ่ม ผาขาว เลย ๓ ๔ บา้นเพิ่ม ผาขาว เลย ๔๗/๒๕๕๖

นางดาว ชินโน

๗ นายณัฐพงษ์ บริหาร ๒๕๔๑ นายเนาวรัตน์ บริหาร ๑๗๐ ๑ ผาน้อย วงัสะพงุ เลย ๑๗๐ ๑ ผาน้อย วงัสะพงุ เลย ๑๓๑/๒๕๕๘

นางวชันีย์ บริหาร

๘ นายปฏภาณ ลีกระจ่าง ๒๕๔๑ นายโอหาญ ลีกระจ่าง ๓/๑ - กุดปอ่ง เมือง เลย ๓/๑ - กุดปอ่ง เมือง เลย ๙๕/๒๕๕๘

นางรัตติยา อินทร์จันทร์ เลย เลย

๙ นายทรงชัย ค ามะโนชาติ ๒๕๔๑ นายศิชานนท์ ค ามะโนชาติ ๑๘๖ ๖ นาดินด า เมือง เลย ๑๘๖ ๖ นาดินด า เมือง เลย ๕๓๗/๒๕๕๘

นางจันทร์เพญ็ อาธรรมระชะ เลย เลย

๑๐ นายกิตติศักด์ิ ประจันตะเสน ๒๕๔๑ นายบู้ ประจันตะเสน ๑๔๑ ๙ ผาน้อย วงัสะพงุ เลย ๑๔๑ ๙ ผาน้อย วงัสะพงุ เลย ๑๓๙/๒๕๕๘

นางเกชินี ประจันตะเสน

บญัชีรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารบัราชการทหาร กองประจ าการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น 

ภมูิล าเนาตามมาตรา ๕  แหง่พระราชบญัญตัิ
ที่อยู่ปจัจุบนั

ชื่อ - สกุล ชื่อ รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
บดิา - มารดา

อ าเภอหมู่ที่ ต าบล จังหวัด
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บญัชีรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารบัราชการทหาร กองประจ าการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น 

ภมูิล าเนาตามมาตรา ๕  แหง่พระราชบญัญตัิ
ที่อยู่ปจัจุบนั

ชื่อ - สกุล ชื่อ รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
บดิา - มารดา

อ าเภอหมู่ที่ ต าบล จังหวัด

๑๑ นายนิสิทธิ์ บวัลา ๒๕๔๑ นายพอสอ บวัลา ๒๗ ๗ ปวนพุ หนองหนิ เลย ๒๗ ๗ ปวนพุ หนองหนิ เลย ๙๗/๒๕๕๘

นางสินธิ์ นามทอง

๑๒ นายธนศักด์ิ ขวญัทอง ๒๕๔๐ นายณรงศักด์ิ ขวญัทอง ๔๖ ๒ กก ด่านซ้าย เลย ๔๖ ๒ กก ด่านซ้าย เลย ๘๔/๒๕๕๗

นางบญุชู ขวญัทอง สะทอน สะทอน

๑๓ นายกฤษดา ภดีูทพิย์ ๒๕๔๑ นายทรงวฒิุ ภดีูทพิย์ ๗๕๕ ๑๓ ผา เอราวณั เลย ๗๕๕ ๑๓ ผา เอราวณั เลย -/๒๕๕๙

นางดารา นามศรี อินทร์แปลง อินทร์แปลง

๑๔ นายณัฐพงษ์ สุนันท์ ๒๕๔๑ นายค าพา สุนันท์ ๒๔ ๑๗ หนองหญ้า วงัสะพงุ เลย ๒๔ ๑๗ หนองหญ้า วงัสะพงุ เลย ๕๙/๒๕๕๘

นางภทัราพร สุนันท์ ปล้อง ปล้อง

๑๕ นายพรชัย พวงไพวนั ๒๕๔๐ นายส าราญ พวงไพวนั ๒๗ ๑ หนองง้ิว วงัสะพงุ เลย ๒๗ ๑ หนองง้ิว วงัสะพงุ เลย ๓๔๘/๒๕๕๗

นางอานนท์ ราคาแพง


