
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

1. 3 5780120103 นางสาวกัลยาณี วันละดา 
ชื่อเล่น น ้าตาล รหัสนักศึกษา
5780120103 
เกิด 10 กันยายน 2538  
ที่อยู่153 ม.2. บ.หนองม่วงหวาน ต.งิ ว 
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 

 
2. 4 5780120104 นางสาวจงลักษณ์ เวียนสันเทียะ 

ชื่อเล่นฟ้า รหัสนักศึกษา5780120104 
เกิด 26 มิถุนายน 2538  
ที่อยู่ 85 หมู่ 6 ต.ก้าปัง อ.โนนไทย จ. 
นครราชสีมา 

 



 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

3. 5 5780120105 นางสาวจันทนิภา จันทร์อาจ 
ชื่อเล่นไก่ 
รหัสนักศึกษา 5780120105 
เกิด 7 ก.ย. 2537 
ที่อยู่ 134/1 ม.16 บ.หนองไผ่งาม ต.
ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  
รหัสไปรษณีย์ 36130 

 
4. 7 5780120107 นางสาวจุฑามาศ ราชการกลาง 

ชื่อเล่นกระต่าย  
วันเกิด 25 ธันวาคม 2538 
 ที่อยู่ 183 ม.1 ต.เมืองนาท อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 

 



 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

5. 8 5780120108 นางสาวชุติมา ศรีพลกรัง 
ชื่อเล่น ชุ รหัสนักศึกษา 5780120108  
วันเกิด 16 กันยายน 2538  
ที่อยู่ 56 ม.11 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.
หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 31210 

 



 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

6. 9 5780120109 นางสาวธัญวรัชนก แก่นค้า 
ชื่อเล่น ใบเฟิร์น  
เกิดวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2539 ที่อยู่ 
บ้านเลขท่ี 2 หมู่ 4 ต. หนองบัว อ.ปะค้า 
จ.บุรีรัมย์ 31220 

 



 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

7. 1
2 
5780120112 นางสาวปวีณา ดีสภา 

ชื่อเล่นนานา รหัสนักศึกษา
5780120112 
 เกิด 10 ตุลาคม 2538 
ที่อยู่ 75หมู1่5ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.
นครราชสีมา 

 



 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

8. 1
3 
5780120113 นางสาวพรปรียา ประเวระไพร 

ชื่อเล่น เจน รหัสนักศึกษา 
5780120113 
 เกิด 3 ธันวาคม 2538 
 ที่อยู่ 35 ม.5 บ.โคกกรวด ต.วังชมภู อ.
หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36120 

 
9. 1

4 
5780120114 นางสาวพรรณทิพา เกาแกกูล 

ชื่อเล่นอาย รหัสนักศึกษา5780120114. 
เกิด 8 ธันวาคม 2538 
 ที่อยู่ 5หมู่7 ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย 
จ.บุรีรัมย์ 

 



 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

10. 1
6 
5780120116 นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา 

ชื่อเล่น  ครีม  รหัสนักศึกษา 
5780120116 
เกิด21 กันยายน 2538  
ที่อยู่ 187 หมู่ 6 ต้าบลล้ามูล อ้าเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 

 
11. 1

7 
5780120117 นางสาวมัลลิกา บุญมามอญ 

ชื่อเล่นอีฟ รหัสนักศึกษา 5780120117 
 เกิด 12 กรกฎาคม 2538  
บ้านเลขท่ี 26/1 หมู่ 8 ต.ส้าโรงใหม่ อ.
ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 

 



 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

12. 1
9 
5780120119 นางสาวรัชฎาพร ปัดถานะ 

ชื่อเล่นฟ้า รหัสนักศึกษา 5780120119 
 เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม 2539  
ที่อยู่ 89 ม.3 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองก่ี จ.
บุรีรัมย์ 31210 

 



 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

13. 2
0 
5780120120 นางสาวรุ่งทิพย์ สุรนารถ 

ชื่อเล่น รุ้ง รหัสนักศึกษา 5780120120 
วั 
นเกิด 5 มีนาคม 2539  
ที่อยู่ 35 ม.1 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรี
สะเกษ 33000 

 
14. 2

1 
5780120121 นางสาววณัฐชนก ชุ่มชัย 

ชื่อเล่นจ๋อมแจ๋ม 5780120121  
เกิดวันที่ 10 เมษายน 2538 
 ที่อยู่265 ม.26 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา 

 



 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

15. 2
3 
5780120123 นางสาวสุทธิดา ละครราช 

ชื่อเล่นฟ้า รหัสนักศึกษา 5780120123 
 เกิดวันที่ 10 มิถุนายน 2538 
ที่อยู่ 143/4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.
ยโสธร 

 



 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

16. 2
4 
5780120124 นางสาวสุนิสา เลขนอก 

ชื่อเล่นแหม่ม รหัสนักศึกษา 
5780120124  
เกิดวันที่28 ธันวาคม 2538 ที่อยู่ 196 
หมู่ ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา 30440 

 



 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

17. 2
5 
5780120125 นางสาวสุพัตรา การณรงค์ 

ชื่อเล่น ผักกาด รหัสนักศึกษา
5780120125เกิดวันที่ 5กุมภาพันธ์
2538 ที่อยู่ 80/9 ม.4 ต. มิตรภาพ อ.สี
คิ ว จ.นครราชสีมา 30140 

 



 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

18. 2
6 
5780120126 นายคณาธิป นาดี 

ชื่อเล่นฟ้าใส รหัสนึกศึกษา 
5780120126 
เกิดวันที่ 25 มีนาคม 2539  
ที่อยู่237 หมู่ 4 ต หนองแจ้งใหญ่ อ บัว
ใหญ่ จ นครราชสีมา 30120 

 



 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

19. 2
7 
5780120127 นายจักรพงษ์ แซ่แต้ 

ชื่อเล่น โก รหัสนักศึกษา 5780120127  
เกิดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 
ที่อยู่ 385/2 หมู่ที่ 12 บ้านนายายชี 
ต้าบลนางแดด อ้าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 36210 

 



 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

20. 2
8 
5780120128 นายจันทร์ที เขียวชัยภูมิ 

ชื่อเล่น ต้อย รหัสนักศึกษา 
5780120128  
เกิดวันที่ 30 ตุลาคม 2538  
ที่อยู่ 67 ม.7 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา 30440 

 



 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

21. 2
9 
5780120129 นายปฏิธาน คณานุรักษ์ 

ชื่อเล่น นนท์ รหัสนักศึกษา 
5780120129 
วันเกิด  14 เมษายน 2539 
ที่อยู่ 22/22 หมู่ 2 ต้าบลสูงเนิน อ้าเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 
 

 
22. 3

0 
5780120130 นายพิสิทธิ์ หมั่นจ้ารูญ 

ชื่อเล่นหนึ่ง รหัสนักศึกษา 
5780120130 
 เกิด14 มีนาคม 2539  
ที่อยู่ 122 ม.9 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ 
จ.ชัยภูมิ 36150 

 



 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

23. 3
2 
5780120132 นายฤกษ์ดี แก้วน้อย 

ชื่อเล่น เกมส์ รหัสนักศึกษา 
5780120132 เกิด 15 ส.ค. 2538 ที่อยู่ 
481 ม.19 บ.หนองบัว ต.บ้านเดื่อ อ.
เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 

 
24. 3

3 
5780120133 นายสราวุธ กระดานลาด 

ชื่อเล่นเปา รหัสนักศึกษา5780120133  
เกิด 18 มีนาคม 2538 ที่อยู่ 89หมู่16 ต.
ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 

 



 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

 

สาขาวชิา   551810084 : พุทธศาสนศึกษา: ครุศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษาทีเ่ข้า   2557 

คณะ   คณะครุศาสตร์   อ.ที่ปรึกษา อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์ ระดบัการศกึษา   ปริญญาตรี 5 ปี  ภาคปกต ิ
 

  

25. 3
5 
5780120135 นายสุเมธ เงินงอกงาม 

ชื่อเล่นโปเต้ รหัสนักศึกษา5780120135 
เกิด 17 พ.ย. 2538 
 ที่อยู่ 83 ม.1 บ.โคกมะขาม ต.โคก
มะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 

 
 


