
ท ำเนียบศิษย์เก่ำนักศึกษำ รุ่นที่ ๑ หมู่ ๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 



  

 

5580120201 
จาสิบตรีหญิง กนกพร วงควิไล 

ที่อยู 
158 หมู 3 ตําบล บานแกง  

อําเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ  
36110 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120202 
นางสาวเกตุนรินทร พิพิธ 

ที่อยู 
161-162/1 หมู 8 ตําบล น้ําออม  

อําเภอ กันทรลักษ จังหวัด ศรีสะเกษ 
33110 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120203 
นางสาวเกษสุดา บุญแตง 

ที่อยู 
155 หมู 7 ตําบล โคกสะอาด  

อําเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชยัภูมิ 
36250 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120204 
นางสาวจันจิรา ผิวจันทร 

ที่อยู 
99 หมู 6 ตําบล โนนอุดม  

อําเภอ เมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา 
30270 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120205 
นางสาวจันทรธิมา ดงวัง 

ที่อยู 
113 หมู 7 ตําบล สีสุก  

อําเภอ แกงสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา 
30440 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120206 
นางสาวชอผกา พรจําเริญ 

ที่อยู 
1117 หมู 11 ถนน กองวัคซีน  

ตําบล ปากชอง อําเภอ ปากชอง  
จังหวัด นครราชสีมา 30130 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120207 
นางสาวธัญลักษณ สวนจะบก 

ที่อยู 
207 หมู 1 ตําบล หนองกระทุม  

อําเภอ เมืองนครราชสีมา  
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120208 
นางสาวนราทิพย เต็มใจ 

ที่อยู 
80 หมู 9 ตําบล บานแกง  

อําเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ  
36110 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120212 
นางสาวปรางคํา ไชยสิทธ์ิ 

ที่อยู 
185 หมู 1 ตําบล ดอนดู  

อําเภอ หนองสองหอง จังหวัด ขอนแกน 
40190 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120213 
นางสาวปยฉัตร คารมกลาง 

ที่อยู 
35/1 หมู 7 ตําบล มะคา  

อําเภอ โนนสูง จงัหวัด นครราชสีมา 
30160 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120214 
นางสาวพรทิพย ทองนอย 

ที่อยู 
122 หมู 12 ตําบล พุดซา  
อําเภอ เมืองนครราชสีมา  

จังหวัด นครราชสีมา 30000 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120215 
นางสาวพรทิพย สิงหทะเล 

ที่อยู 
66 หมู 3 ตําบล ละลมใหมพฒันา  

อําเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา 
30190 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120216 
นางสาวเพ็ญผกา เปลี่ยนโพธ์ิ 

ที่อยู 
488 ตําบล ในเมือง  

อําเภอ เมืองนครราชสีมา  
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120217 
นางสาวภัทรา เลี่ยมทองหลาง 

ที่อยู 
8 หมู 1 ตําบล โนนตาเถร  

อําเภอ โนนแดง จังหวัด นครราชสีมา 
30360 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120218 
นางสาวม่ิงขวัญ พนมใส 

ที่อยู 
152 หมู 7 ตําบล เมืองยาง  

อําเภอ เมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา 
30270 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120220 
นางสาวรัตนาภรณ คงภู 

ที่อยู 
17 หมู 5 ตําบล เมืองคง  

อําเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา  
30260 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120222 
นางสาววราภรณ สําราญรื่น 

ที่อยู 
129 หมู 14 ตําบล เจาทอง  

อําเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชยัภูมิ  
36260 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120223 
นางสาววิภาศิณี เพ็ชรเนาว 

ที่อยู 
9 หมู 1 ตําบล โนนตาเถร  

อําเภอ โนนแดง จังหวัด นครราชสีมา 
30360 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120224 
นางสาววิไลวรรณ พลวิเศษ 

ที่อยู 
4 หมู 6 ตําบล โนนอุดม 

 อําเภอ เมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา 
30270 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120226 
นางสาวสุจิตรา บุญนอก 

ที่อยู 
8 หมู 3 ตําบล เมืองคง อําเภอ คง 

จังหวัด นครราชสีมา 30260 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120228 
นางสาวสุพัตรา บุญเรือง 

ที่อยู 
721/7 ถนน สืบศิริ ตําบล ในเมือง  

อําเภอ เมืองนครราชสีมา  
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120229 
นางสาวสุภาพร ประทุมวัน 

ที่อยู 
144 หมู 11 ตําบล หนองคอนไทย  

อําเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ  
36110 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120230 
นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ 

ที่อยู 
117 หมู 9 ตําบล หนองไทร  

อําเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย  
31110 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120231 
นางสาวอภิญญา ครุฑอุดทา 

ที่อยู 
177 หมู 8 ตําบล นาทับไฮ  

อําเภอ รัตนวาป จังหวัด หนองคาย  
43120 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120232 
นางสาวอุมาพร เพชรตะกั่ว 

ที่อยู 
124 หมู 13 ตําบล เมืองคง  

อําเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา  
30260 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120234 
นายจักรพงษ เรือโปะ 

ที่อยู 
108 หมู 9 ตําบล นางรอง  

อําเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย  
31110 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120235 
นายณัฐพงษ บุญสนิท 

ที่อยู 
614 หมู 1 ตําบล หนองสาหราย  

อําเภอ ปากชอง จังหวัด นครราชสีมา 
30130 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120236 
นายทิวานนท ชั่งดี 

ที่อยู 
74 หมู 3 ตําบล ทาหลวง  

อําเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา  
30110 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120237 
นายธิติวรรต กุลจันทร 

ที่อยู 
384 หมู 5 ตําบล หนองหัวฟาน  

อําเภอ ขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา 
30290 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120238 
นายพิทูร รุงเปา 

ที่อยู 
220 หมู 10 ตําบล ตะโก  

อําเภอ หวยแถลง จังหวัด นครราชสีมา 
30240 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120239 
นายพีรพล เจริญกุล 

ที่อยู 
158 หมู 8 ตําบล โนนคูณ 

 อําเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ  
36180 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120240 
นายรณเชษฐ นากลาง 

ที่อยู 
211 หมู 2 ตําบล ขามสะแกแสง 

 อําเภอ ขามสะแกแสง  
จังหวัด นครราชสีมา 30290 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120241 
นายสยามศักด์ิ เลื่อนกระโทก 

ที่อยู 
751 ตําบล ในเมือง  

อําเภอ เมืองนครราชสีมา  
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120244 
จาสิบเอก อนุชา อาจโยธา 

ที่อยู 
22 หมู 11 ตําบล บานโสก 

 อําเภอ คอนสวรรค จังหวัด ชัยภูมิ  
36140 

การทํางานในปจจุบัน 



  

 

5580120245 
นายอภิชัย ซอนกลาง 

ที่อยู 
12/5 หมู 7 ตําบล มะคา  

อําเภอ โนนสูง จงัหวัด นครราชสีมา 
30160 

การทํางานในปจจุบัน 
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	600307 ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา หมู่ 2
	201
	ที่อยู่ 158 หมู่ 3 ตำบล บ้านแก้ง
	อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ
	36110
	5580120201
	จ่าสิบตรีหญิง กนกพร วงค์วิไล

	202
	ที่อยู่ 161-162/1 หมู่ 8 ตำบล น้ำอ้อม
	อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33110
	5580120202
	นางสาวเกตุนรินทร์ พิพิธ

	203
	ที่อยู่ 155 หมู่ 7 ตำบล โคกสะอาด
	อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ 36250
	5580120203
	นางสาวเกษสุดา บุญแตง

	204
	ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ตำบล โนนอุดม
	อำเภอ เมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา 30270
	5580120204
	นางสาวจันจิรา ผิวจันทร์

	205
	ที่อยู่ 113 หมู่ 7 ตำบล สีสุก
	อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา 30440
	5580120205
	นางสาวจันทร์ธิมา ดงวัง

	206
	ที่อยู่ 1117 หมู่ 11 ถนน กองวัคซีน
	ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง
	จังหวัด นครราชสีมา 30130
	5580120206
	นางสาวช่อผกา พรจำเริญ

	207-207
	ที่อยู่ 207 หมู่ 1 ตำบล หนองกระทุ่ม
	อำเภอ เมืองนครราชสีมา
	จังหวัด นครราชสีมา 30000
	5580120207
	นางสาวธัญลักษณ์ สวนจะบก

	208-208
	ที่อยู่ 80 หมู่ 9 ตำบล บ้านแก้ง
	อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ
	36110
	5580120208
	นางสาวนราทิพย์ เต็มใจ

	212
	ที่อยู่ 185 หมู่ 1 ตำบล ดอนดู่
	อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น 40190
	5580120212
	นางสาวปรางคำ ไชยสิทธิ์

	213
	ที่อยู่ 35/1 หมู่ 7 ตำบล มะค่า
	อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา 30160
	5580120213
	นางสาวปิยฉัตร คารมกลาง

	214-214
	ที่อยู่ 122 หมู่ 12 ตำบล พุดซา
	อำเภอ เมืองนครราชสีมา
	จังหวัด นครราชสีมา 30000
	5580120214
	นางสาวพรทิพย์ ทองน้อย

	215
	ที่อยู่ 66 หมู่ 3 ตำบล ละลมใหม่พัฒนา
	อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา 30190
	5580120215
	นางสาวพรทิพย์ สิงห์ทะเล

	216
	ที่อยู่ 488 ตำบล ในเมือง
	อำเภอ เมืองนครราชสีมา
	จังหวัด นครราชสีมา 30000
	5580120216
	นางสาวเพ็ญผกา เปลี่ยนโพธิ์

	217
	ที่อยู่ 8 หมู่ 1 ตำบล โนนตาเถร
	อำเภอ โนนแดง จังหวัด นครราชสีมา 30360
	5580120217
	นางสาวภัทรา เลี่ยมทองหลาง

	218
	ที่อยู่ 152 หมู่ 7 ตำบล เมืองยาง
	อำเภอ เมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา 30270
	5580120218
	นางสาวมิ่งขวัญ พนมใส

	220
	ที่อยู่ 17 หมู่ 5 ตำบล เมืองคง
	อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา
	30260
	5580120220
	นางสาวรัตนาภรณ์ คงภู่

	222
	ที่อยู่ 129 หมู่ 14 ตำบล เจาทอง
	อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ
	36260
	5580120222
	นางสาววราภรณ์ สำราญรื่น

	223
	ที่อยู่ 9 หมู่ 1 ตำบล โนนตาเถร
	อำเภอ โนนแดง จังหวัด นครราชสีมา 30360
	5580120223
	นางสาววิภาศิณี เพ็ชรเนาว์

	224
	ที่อยู่ 4 หมู่ 6 ตำบล โนนอุดม
	อำเภอ เมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา 30270
	5580120224
	นางสาววิไลวรรณ พลวิเศษ

	226
	ที่อยู่ 8 หมู่ 3 ตำบล เมืองคง อำเภอ คง
	จังหวัด นครราชสีมา 30260
	5580120226
	นางสาวสุจิตรา บุญนอก

	228
	ที่อยู่ 721/7 ถนน สืบศิริ ตำบล ในเมือง
	อำเภอ เมืองนครราชสีมา
	จังหวัด นครราชสีมา 30000
	5580120228
	นางสาวสุพัตรา บุญเรือง

	229-229
	ที่อยู่ 144 หมู่ 11 ตำบล หนองคอนไทย
	อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ
	36110
	5580120229
	นางสาวสุภาพร ประทุมวัน

	230
	ที่อยู่ 117 หมู่ 9 ตำบล หนองไทร
	อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์
	31110
	5580120230
	นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ์

	231
	ที่อยู่ 177 หมู่ 8 ตำบล นาทับไฮ
	อำเภอ รัตนวาปี จังหวัด หนองคาย
	43120
	5580120231
	นางสาวอภิญญา ครุฑอุดทา

	232
	ที่อยู่ 124 หมู่ 13 ตำบล เมืองคง
	อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา
	30260
	5580120232
	นางสาวอุมาพร เพชรตะกั่ว

	234
	ที่อยู่ 108 หมู่ 9 ตำบล นางรอง
	อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์
	31110
	5580120234
	นายจักรพงษ์ เรือโป๊ะ

	235
	ที่อยู่ 614 หมู่ 1 ตำบล หนองสาหร่าย
	อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130
	5580120235
	นายณัฐพงษ์ บุญสนิท

	236
	ที่อยู่ 74 หมู่ 3 ตำบล ท่าหลวง
	อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา
	30110
	5580120236
	นายทิวานนท์ ชั่งดี

	237
	ที่อยู่ 384 หมู่ 5 ตำบล หนองหัวฟาน
	อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา 30290
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