
เลขที่ เกิด ใบส าคัญ

พ.ศ. บา้น บา้น กองเกินเลขที่

เลขที่ เลขที่ ของปใีด

๑ นายชิดชัย ทะวะลัย ๒๕๔๑ นายณรงวทิ ทะวะลัย ๑๙๒ ๑๐ บา้นจั่น เมือง อุดรธานี ๑๙๒ ๑๐ บา้นจั่น เมือง อุดรธานี ๑๙๘๕/๒๕๖๐

นางเบญญา รัตนา อุดรธานี อุดรธานี

๒ นายศราวฒิุ ดวงชาพรม ๒๕๔๐ นายทองสุข ดวงชาพรม ๕๓ ๒ สีออ กุมภวาปี อุดรธานี ๕๓ ๒ สีออ กุมภวาปี อุดรธานี ๔๗๔/๒๕๕๗

นางทองสุข ทาสะโก

๓ นายธนวฒัน์ ใยแก้ว ๒๕๔๑ นายทองสุข ใยแก้ว ๓๓ ๑๑ โคกกลาง โนน อุดรธานี ๓๓ ๑๑ โคกกลาง โนน อุดรธานี ๑๑๘/๒๕๕๘

นางสุวไิล ใยแก้ว สะอาด สะอาด

๔ นายวศิรุต บ ารุงภกัดี ๒๕๔๑ นายมนูญ บ ารุงภกัดี ๖๘ ๘ โคกกลาง โนน อุดรธานี ๖๘ ๘ โคกกลาง โนน อุดรธานี ๒๔/๒๕๕๘

นางชมภู บ ารุงภกัดี สะอาด สะอาด

๕ นายรัฐพงษ์ วงศ์เชียงยืน ๒๕๔๐ นายนิรันด์ วงศืเชียงยืน ๒๐๑ ๑ โพธศิรี โนน อุดรธานี ๒๐๑ ๑ โพธศิรี โนน อุดรธานี ๒๓๕/๒๕๕๗

นางวลัิย โพธิห์ล้า ส าราญ สะอาด ส าราญ สะอาด

๖ นายพงศธร เส่ียวเสียว ๒๕๔๑ นายเต็ม เส่ียวเสียว ๑๖๘ ๑๑ บา้นโคก สร้างคอม อุดรธานี ๑๖๘ ๑๑ บา้นโคก สร้างคอม อุดรธานี ๙๗/๒๕๕๘

นางเพยีร เส่ียวเสียว

๗ นายวชัระพงษ์ ปานแย ๒๕๔๐ นายเพชร ปานแย ๓๘๓/ ๑ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี ๓๘๓/ ๑ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี ๒๐๙๑/๒๕๕๙

นางดาวใจ บวัระพา ๑ อุดรธานี ๑ อุดรธานี

๘ นายสุขสันต์ ค าปลิว ๒๕๔๐ นายศุภนิมิต ค าปลิว ๑๐ ๘ หนองอ้อ หนอง อุดรธานี ๑๐ ๘ หนองอ้อ หนอง อุดรธานี ๒๒๓/๒๕๕๗

นางพศิ ค าปลิว ววัซอ ววัซอ

๙ นายวทิยา ศรีสุภกึด์ิ ๒๕๔๐ นายทวี ศรีสุภกัด์ิ ๑๔๘ ๒ บา้นโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี ๑๔๘ ๒ บา้นโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี ๑๒๑/๒๕๕๗

นางวาร ศรีสุภกัด์ิ

๑๐ นายกฤตฤทธิ พลเยี่ยม ๒๕๔๐ ด.ต.มานะ พลเยี่ยม ๘๖ ๘ กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี ๘๖ ๘ กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี ๙๑๙/๒๕๖๑

นางนิมมานรภี พลเยี่ยม

ชื่อ - สกุล

หมู่ที่ ต าบลอ าเภอ

บญัชีรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารบัราชการทหาร กองประจ าการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น 

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

บดิา - มารดา

ภมูิล าเนาตามมาตรา ๕  แหง่พระราชบญัญตัิ

อ าเภอ จังหวัด

ที่อยู่ปจัจุบนั

จังหวัด

ชื่อ

ต าบล หมู่ที่
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ชื่อ - สกุล

หมู่ที่ ต าบลอ าเภอ

บญัชีรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารบัราชการทหาร กองประจ าการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น 

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

บดิา - มารดา

ภมูิล าเนาตามมาตรา ๕  แหง่พระราชบญัญตัิ

อ าเภอ จังหวัด

ที่อยู่ปจัจุบนั

จังหวัด

ชื่อ

ต าบล หมู่ที่

๑๑ นายธนกร อ่อนสาทา้ว ๒๕๔๑ นายอินทร์ตา อ่อนสาทา้ว ๑๔๙ ๑ โคก เมือง อุดรธานี ๑๔๙ ๑ โคก เมือง อุดรธานี ๑๖๓๑/๒๕๕๙

นางสมเพยีร ทานะตัง สะอาด อุดรธานี สะอาด อุดรธานี

๑๒ นายธนากร อิ่มคุ้ม ๒๕๔๑ นายนิกร อิ่มคุ้ม ๓๑๒ ๘ พนัดอน กุมภวาปี อุดรธานี ๓๑๒ ๘ พนัดอน กุมภวาปี อุดรธานี ๑๙๑/๒๕๕๘

นางทนิกร อิ่มคุ้ม

๑๓ นายกุลศรัฌย์ วฒุา ๒๕๔๐ นายกรกฏ วฒุา ๑๓๓ ๕ ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี ๑๓๓ ๕ ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี ๖๖๘/๒๕๕๘

นางอัมรา วฒุา

๑๔ นายนนทวฒัน์ โงนมณี ๒๕๔๐ นายสวสัด์ิ โงนมณี ๑๑๖ ๑๐ บา้นตาด เมือง อุดรธานี ๑๑๖ ๑๐ บา้นตาด เมือง อุดรธานี ๙๖๖/๒๕๕๗

นางอุดม โงนมณี อุดรธานี อุดรธานี

๑๕ นายอมรเทพ เทพนารินทร์ ๒๕๔๐ นายบญุดี เทพนารินทร์ ๖๘ ๗ นายูง นายูง อุดรธานี ๖๘ ๗ นายูง นายูง อุดรธานี ๓๘/๒๕๕๗

นางบษุบา เทพนารินทร์

๑๖ นายสาธติ แสนภกัดี ๒๕๔๐ นายต๋อย แสนภกัดี ๓๙๙ ๑ บา้นตาด เมือง อุดรธานี ๓๙๙ ๑ บา้นตาด เมือง อุดรธานี ๐๔๑๙/๒๕๕๗

นางผัด ด้วงรมโพธิ์ อุดรธานี อุดรธานี


