
ทําเนียบศิษยเกานักศึกษา รุนที่ ๑ หมู ๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 



  

 

5580120101  
นางสาวกชกรณ โกยชัย 

ที่อยู 
120 หมู 1 ตําบล หนองไทร  

อําเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย 
31110 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120102  
นางสาวกัญญาภัทร จันทะสน 

ที่อยู 
69 หมู 9 ตําบล โพธิก์ระสังข  

อําเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ 
33150 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120103  
นางสาวเกศราภรณ กุลอุปฮาด 

ที่อยู 
6/1 หมู 5 ตําบล แดงใหญ  

อําเภอ บานใหมไชยพจน จังหวัดบรีุรัมย 
31120 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120104  
นางสาวจันจิรา เจียมขุนทด 

ที่อยู 
75 หมู 2 ตําบล หินดาด  

อําเภอ ดานขุนทด จังหวัด นครราชสีมา 
30210 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120106 
นางสาวจิรายุ อยูยัง 

ที่อยู 
111 หมู 16 ตําบล หนองพลวง  

อําเภอ จักราช จงัหวัด นครราชสีมา 
30230 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120108 
นางสาวนงนุช ดวงตะกั่ว 

ที่อยู 
38 หมู 5 ตําบล โนนอุดม  

อําเภอ เมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา 
30270 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120109 
นางสาวนริศรา มุงสมัคร 

ที่อยู 
92 หมู 11 ตําบล บานเขวา  

อําเภอ บานเขวา จังหวัด ชัยภูมิ 36170 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120110 
นางสาวน้ําทิพย ทันทอง 

ที่อยู 
59/1 หมู 7 ตําบล มวกเหล็ก  

อําเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี 
18180 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120111 
นางสาวนิศารัตน จิตไธสง 

ที่อยู 
14 หมู 9 ตําบล พุทไธสง  

อําเภอ พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย  
31120 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120112 
นางสาวนุชนาถ พันธกุม 

ที่อยู 
68 หมู 10 ตําบล โพนทอง  

อําเภอ สีดา จังหวัด นครราชสีมา 
30430 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120113 
นางสาวปวีณา สุดตา   

ที่อยู 
99 หมู 1 ตําบล ถนนหัก  

อําเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย 
 31110 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120114 
นางสาวผกามาศ ทองอินทร 

ที่อยู 
171 หมู 6 ตําบล พราน  

อําเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ 
33150 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120115 
นางสาวพรทิพย ประทุมไทย 

ที่อยู 
9 หมู 5 ตําบล แหลมทอง  

อําเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชยัภูมิ 
36260 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120117 
นางสาวฟาลิฎา ทองมี 

ที่อยู 
68 หมู 9 ตําบล หินดาด 

 อําเภอ หวยแถลง จังหวัด นครราชสีมา 
30240 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120118 
นางสาวฟาลิฎา ทองมี 

ที่อยู 
206 หมู 1 ตําบล ขามสะแกแสง  

อําเภอ ขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา 
30290 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120121 
นางสาวรุงกานต คําดี 

ที่อยู 
469/43 ตําบล ในเมือง  

อําเภอ เมืองนครราชสีมา  
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120122 
นางสาวรุจิรา กอนมณี 

ที่อยู 
356/11 เขตดสุิต  

กรุงเทพมหานคร 10300 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120123 
นางสาวววิ ภูศรีพงษ 

ที่อยู 
75/13 หมู 3 

ตําบล สีค้ิว อําเภอ สีค้ิว 
จังหวัด นครราชสีมา 30140 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120126 
นางสาวศิรินทรกาญจน เทพมาลี 

ที่อยู 
31 หมู 3 ตําบล สีดา อําเภอ สีดา  

จังหวัด นครราชสีมา 30430 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120128 
นางสาวสุพรรษา เย็นตะคุ 

ที่อยู 
142/3 หมู 18 ตาํบล ตะคุ  

อําเภอ ปกธงชัย จังหวัด นครราชสีมา 
30150 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120129 
นางสาวสุภัสสร มารศรี 

ที่อยู 
90 หมู 3 ตําบล หนองเยือง  

อําเภอ บานใหมไชยพจน จังหวัด บุรีรัมย 
31120 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120130 
นางสาวสุรีพร ผันกลาง 

ที่อยู 
27 หมู 9 ตําบล โนนเต็ง อําเภอ คง  

จังหวัด นครราชสีมา 30260 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120131 
นางสาวอนัญญา ฝาพิมาย 

ที่อยู 
5 หมู 2 ตําบล ประสุข อําเภอ ชุมพวง 

จังหวัด นครราชสีมา 30270 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120132 
นางสาวอัมภิการ พานไธสง 

ที่อยู 
120 หมู 3 ตําบล เมืองพลับพลา  

อําเภอ หวยแถลง จังหวัด นครราชสีมา 
30240 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120134 
นายขวัญชัย คุมวงษา 

ที่อยู 
65 หมู 3 ตําบล โนนอุดม  

อําเภอ เมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา 
30230 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120136 
นายทวีศักด์ิ แกวยงกต 

ที่อยู 
55 หมู 3 ตําบล ตะโกตาพิ  

อําเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย  
31140 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120137 
นายธนวัฒน ดงชมภู 

ที่อยู 
244 หมู 2 ตําบล บานโคก  

อําเภอ สรางคอม จังหวัด อุดรธาน ี 
41260 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120138 
นายพรศักด์ิ บุญเงิน 

ที่อยู 
128 หมู 2 ตําบล โนนสาํราญ  

อําเภอ แกงสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา 
30440 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120139 
นายพิษณุ นิมิตรไธสง 

ที่อยู 
23 หมู 18 ตําบล บานยาง  

อําเภอ พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย  
31120 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120140 
นายพีรพัฒน เรียนตะคุ 

ที่อยู 
137 หมู 8 ตําบล มะเกลือใหม  

อําเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา  
30170 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120141 
นายวิริชัย สีขาว 

ที่อยู 
29 หมู 4 ตําบล ประทัดบ ุ

 อําเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย  
31140 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120142 
นายสัตยา แกวคําหอม 

ที่อยู 
115 หมู 9 ตําบล เสาเดียว  

อําเภอ หนองหงส จังหวัด บุรีรัมย  
31240 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120143 
นายอชิระ เหล็กพะเนาว 

ที่อยู 
77 หมู 7 ตําบล คูขาด 

อําเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา  
30260 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120145 
นายอนุพงษ มุงตอบัว 

ที่อยู 
58 หมู 7 ตําบล เสมาใหญ  

อําเภอ บัวใหญ จงัหวัด นครราชสีมา 
30120 

การทํางานในปจจุบัน 
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	อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา
	30260
	5580120143
	นายอชิระ เหล็กพะเนาว์

	45
	ที่อยู่ 58 หมู่ 7 ตำบล เสมาใหญ่
	อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา 30120
	5580120145
	นายอนุพงษ์ มุ้งต่อบัว



