
เลขที่ เกิด ใบส าคัญ

พ.ศ. บา้น บา้น กองเกินเลขที่

เลขที่ เลขที่ ของปใีด

๑ นายศุภการย์ ภารส าเร็จ ๒๕๔๑ นายชัยพพิฒัน์ ภารส าเร็จ ๖๑๓ ๘ แวงน่าง เมือง มหา ๖๑๓ ๘ แวงน่าง เมือง มหา ๓๑๔/๒๕๕๘

นางอัมพวนั ภารส าเร็จ มหาสารคาม สารคาม มหาสารคาม สารคาม

๒ นายธญัวฒัน์ ฤทธยิา ๒๕๔๑ นายพงษศ์ กด์ิ ฤทธยิา ๘๗ ๘ เกิ้ง เมือง มหา ๓๑ ๘ เกิ้ง เมือง มหา ๘๘๖/๒๕๖๑

นางสมาพร ภวูจิิตร มหาสารคาม สารคาม มหาสารคาม สารคาม

๓ นายกสิวฒัน์ บญุนะที ๒๕๔๑ นายกิตติกร บญุนะที ๑๐๙ ๘ กุดรัง กุดรัง มหา ๑๐๙ ๘ กุดรัง กุดรัง มหา ๒๔๗/๒๕๖๑

นางแอมมะลี บญุสินธุ์ สารคาม สารคาม

๔ นายณัฐวฒิุ มั่งมี ๒๕๔๑ นายสราวฒิุ มั่งมี ๑ ๑๔ ดอนเงิน เชียงยืน มหา ๑ ๑๔ ดอนเงิน เชียงยืน มหา ๕๙๙/๒๕๖๑

นางตรีสุคนธ์ มั่งมี สารคาม สารคาม

๕ นายธราเทพ มงคลสิทธกิุล ๒๕๔๑ นายวรเชษฐ์ มงคลสิทธกิุล ๑๗๗ ๙ แวงน่าง เมือง มหา ๑๗๗ ๙ แวงน่าง เมือง มหา ๔๓๕/๒๕๕๘

นางสุภตัรา มงคลสิทธกิุล มหาสารคาม สารคาม มหาสารคาม สารคาม

๖ นายธนาธปิ มูลเหลา ๒๕๔๑ นายไพบลูย์ มูลเหลา ๕๕ ๑๑ หนองแวง กุดรัง มหา ๕๕ ๑๑ หนองแวง กุดรัง มหา ๑๑๕/๒๕๕๘

นางทองคูณ มูลเหลา สารคาม สารคาม

๗ นายธนากร ปญัจนะ ๒๕๔๐ นายสุรพงษ์ ปญัจนะ ๒๕๕/ ๑ กู่ทอง เชียงยืน มหา ๒๕๕/ ๑ กู่ทอง เชียงยืน มหา ๑๘๖/๒๕๕๗

นางปาริชาติ ธรรมรงค์รักษ์ ๓ สารคาม ๓ สารคาม

๘ นายธรีะพงศ์ แสนมี ๒๕๔๑ นายทองใบ แสนมี ๖๒ ๑๐ นาสีนวล พยัคฆ มหา ๖๒ ๑๐ นาสีนวล พยัคฆ มหา ๕๙๕/๒๕๕๙

นางจันทร์เพญ็ แสนมี ภมูิพสัิย สารคาม ภมูิพสัิย สารคาม

ต าบล

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

บดิา - มารดา

ชื่อ

อ าเภออ าเภอหมู่ที่ หมู่ที่

บญัชีรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารบัราชการทหาร กองประจ าการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น 

ภมูิล าเนาตามมาตรา ๕  แหง่พระราชบญัญตัิ
ที่อยู่ปจัจุบนั

ชื่อ - สกุล

ต าบล จังหวัดจังหวัด
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ต าบล

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

บดิา - มารดา

ชื่อ

อ าเภออ าเภอหมู่ที่ หมู่ที่

บญัชีรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารบัราชการทหาร กองประจ าการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น 

ภมูิล าเนาตามมาตรา ๕  แหง่พระราชบญัญตัิ
ที่อยู่ปจัจุบนั

ชื่อ - สกุล

ต าบล จังหวัดจังหวัด

๙ นายอนุวฒัร์ คาทพิาที ๒๕๔๑ นายสมศรี คาทพิาที ๕ ๕ หนองโพธิ์ นาเชือก มหา ๕ ๕ หนองโพธิ์ นาเชือก มหา ๒๑๘/๒๕๕๘

นางไพวรรณ์ คาทพิาที สารคาม สารคาม

๑๐ นายนิติพล หาริตะวนั ๒๕๔๐ สุระชาติ หาริตะวนั ๖๘ ๘ วงัแสง แกด า มหา ๖๘ ๘ วงัแสง แกด า มหา ๒๐๔/๒๕๕๘

นางสุดชาดา หาริตะวนั สารคาม สารคาม


