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ดัชมิวล์

ชื่อ นางสาวกรรณิการ์ ชนะค้า 

รหัสนักศึกษา 6080120101

เกิด 13/07/42

ที่อยู่  435  หมู่ 21  บ้านละโว้  ต.ประสุข  อ.ชุมพวง  

จ.นครราชสีมา  30270

คติ  ท าแล้วค่อยพูด   ไม่ใช่พูดแต่ไม่ท า

โทร 093-6498170

Facebook :  Kannika Chanakha



ปุ๊ก

ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน

รหัสนักศึกษา  6080120103

เกิด 31/10/40

ที่อยู่  24  หมู่ 2  บ้านกุดทอง  ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ  

จ.สุรินทร์  32110

คติ  พอใจเท่าที่มี   ยินดีเท่าที่ได้

โทร 093-3644474

Facebook :  Kapook Udomdan



เอิร์น

ชื่อ นางสาวจิตตยิาภรณ์ เชี่ยวชาญ

รหัสนักศึกษา6080120105

เกิด 21/11/41

ที่อยู่  225  หมู่ 4 ต.หูท านบ   อ.ปะค า   จ.บุรีรัมย์

คติ  เกิดเป็นคนไม่อดทนก็อดตาย

โทร 093-0977364

Facebook : จิตตยิาภรณ์ เชี่ยวชาญ



อุ๋มอิ๋ม

ชื่อ นางสาวบุษยา พิมพ์ทอง

รหัสนักศึกษา  6080120109

เกิด 09/04/41

ที่อยู่ 74/1 หมู่ 3 บ้าน มะเริง  ต.บ้านเก่า   อ.ด่านขุนทด   

จ.นครราชสีมา 30210

คติ  หมากรุกจะเดินยังต้องคิด   หมากชีวิตจะไม่คิดได้อย่างไร

โทร 085-7465318

Facebook :  AumAim Bsy



ตอง

ชื่อ  นางสาว ปณิตา พุ่มจันทร์

รหัสนักศึกษา  6080120110

เกิด 05/07/41

ที่อยู่263/72 หมู่บ้าน เพชรลดาปาร์ค ต.หนองบัวศาลา   

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

คติ  พอใจเท่าที่มี   ยินดีเท่าที่ได้

โทร 063-6644749

Facebook :  Panita Phumchan



กิ๊ฟท์

ชื่อ นางสาวรจรนิทร์ ช่วงครบุรี

รหัสนักศึกษา  6080120111

เกิด 05/06/41

ที่อยู่ 52 หมู่ 11 ต.ดอน  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา   

30150

คติ ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

โทร 092-8873644

Facebook :  Gift   Gift



หมิว

ชื่อ นางสาวศรัญญา เฝ้าทรัพย์

รหัสนักศึกษา6080120113

เกิด 05/12/41

ที่อยู่ 79/9 บ้านนาฮี ต.ศรีส าราญ   อ.คอนสวรรค์   

จ.ชัยภูมิ 36140

คติ  รากฐานของตึกคืออิฐ  รากฐานชีวิตคือการศึกษา

โทร 063-8928861

Facebook :  Miew Saranya



แตงโม

ชื่อ นางสาวศศิธร จรสายออ

รหัสนักศึกษา6080120114

เกิด 09/02/41

ที่อยู่111 หมู่ 7  บ้าน เมืองไผ่  ต. หนองหลัก  อ.ชุมพวง   

จ.นครราชสีมา 30270

คติ  จงเรียนรู้ที่จะแก้ปํญหา

โทร 097-2011247

Facebook :  M’ma Sasi



ฝน

ชื่อ นางสาวษมาพร พงษ์อุดม

รหัสนักศึกษา 6080120115

เกิด 01/10/41

ที่อยู่ 320 หมู่ 2  ต. บ้านกอก   อ.จัตุรัส   จ.ชัยภูมิ 36130

คติ  อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

โทร 091-8314412

Facebook :  Samaporn Pongudom



ฝ้าย

ชื่อ  นางสาวสุนันทิณี แจ้งข า

รหัสนักศึกษา6080120116

เกิด 17/09/41

ที่อยู่160/1 บ้านตาเงิน   ต.ศรีละกอ   อ.จักราช   

จ.นครราชสีมา

คติ  ฝันให้ไกลไปให้ถึง

โทร 098-6437564

Facebook :  Faiinch Sunanthinee



เบญ

ชื่อ นางสาวอมลวรรณ แวงโสม

รหัสนักศึกษา 6080120117

เกิด 13/06/41

ที่อยู่37 หมู่ บ้าน ดงมัน   ต.สมสะอาด   อ.กุฉนิารายณ์   

จ. กาฬสินธุ์ 46110

คติ  อย่าพึ่งท้อ   ถ้าพ่อแม่ยังไม่สบาย

โทร 080-9868566

Facebook :  Amonwan Wengsom



อ้อม

ชื่อ นางสาวอรทัย เจียนมะเริง

รหัสนักศึกษา6080120118

เกิด 20/04/42

ที่อยู่ 379 หมู่ 5 ต. มะเริง  อ. เมือง  จ.นครราชสีมา 

30000

คติ  ไม่เก่ง   แต่ขยัน

โทร 092-4815262

Facebook :  Ora thai Jeanmaroeng



ป๊อป

ชื่อ นางสาวอัจฉราภา กลั่นเพ็ชรพะเนาว์

รหัสนักศึกษา 6080120120

เกิด 21/01/42

ที่อยู่ 98 หมู่ 2 บ้าน นา  ต. ละหานปลาค้าว  อ. เมืองยาง  

จ.นครราชสีมา 30270

คติ  จงพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

โทร 096-7586200

Facebook :  Poppy  AK



แพรว

ชื่อ นางสาวอุไรวรรณ ค าทองทิพย์

รหัสนักศึกษา6080120123

เกิด 21/04/41

ที่อยู่ 47/1 บ้านโคกกราด   ต.วังชมพู   อ.หนองบัวแดง   

จ.ชัยภูมิ   36210

คติ ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง

โทร 098-6722516

Facebook :  Auraiwan Khamthongthip



เจน

ชื่อ  นายเจนณรงค์ เหงาจุ๊

รหัสนักศึกษา6080120124

เกิด 15/09/41

ที่อยู่ 56/2 หมู่ 6 ต.ลาดบัวขาว   อ.สีคิ้ว   จ.นครราชสีมา 

30240

คติ  อนาคตที่ดีรอเราอยู่

โทร 099-9564993

Facebook :  Jennarong jen ngauju



ฟิว

ชื่อ  นายฉัตรชาย แสงไธสง

รหัสนักศึกษา6080120125

เกิด 27/10/41

ที่อยู่ 52 หมู่ 18 บ้าน หัวสะพาน  ต.บ้านยาง   อ.พุทไธสง   

จ.บุรีรัมย์ 31120

คติ  อย่าท าตัวเหมือนน้ าเต็มแก้ว

โทร 098-2020238

Facebook :  ผมชื่อ’ฟิวน๊ะ



ปลื้ม

ชื่อ นายบุญญฤทธิ์ สะวันนา

รหัสนักศึกษา6080120127

เกิด 15/10/41

ที่อยู่ 36 หมู่ 12 บ้านห้วยยาง ต.ห้วยไร่   อ.คอนสวรรค์   

จ.ชัยภูมิ 36140

คติ  ท าในสิ่งทีเ่ชื่อ

โทร 093-8529832

Facebook :  Pluem Sawanna



เอ็ม

ชื่อ นาย พลวัต สุริรัมย์

รหัสนักศึกษา  6080120128

เกิด 25/02/41

ที่อยู่3/1 หมู่ 1 บ้านคอนบุรี  ต.ละหานปลาค้าว   

อ.เมืองยาง   จ.นครราชสีมา 30270

คติ  หว่านเมล็ดพืชเช่นไร   ย่อมได้ผลเช่นนั้น

โทร 064-4483800

Facebook :  phonlawat suriram



ช้าง

ชื่อ นายภานุวัฒน์ จันทร์บุปผา

รหัสนักศึกษา6080120129

เกิด 10/07/41

ที่อยู่69 หมู่ 12 บ้านดอนมัน   ต.ตาจง   อ.ละหานทราย   

จ.บุรีรัมย์ 31170

คติ  จงท าตัวให้โง่และกระหายอยู่ตลอดเวลา

โทร 098-9613791

Facebook :  Chang   Chang



ลูกนัท

ชื่อ  นายวัชรพงษ์ ทองทา

รหัสนักศึกษา6080120130

เกิด 12/08/41

ที่อยู่ 136/2 บ้านหินกองเหนือ   ต.หนองขาม   

อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

คติ  เชื่อในสิ่งที่ท า   ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน

โทร 065-5034854

Facebook : วัชรพงษ์ ทองทา



กล้า

ชื่อ  นายสิทธิชัย ทวีโคตร

รหัสนักศึกษา6080120131

เกิด 07/02/41

ที่อยู่ 41/1 บ้านโคกมะกอก   ต.บุ่งขี้เหล็ก   อ.สูงเนิน   

จ.นครราชสีมา 30170

คติ  คนรักเป็นร้อย  คนเกลียดเป็นล้าน  แต่เราไม่สะท้านเพราะ

คนเป็นล้านไม่ได้หาให้เรากิน

โทร 098-6279980

Facebook :  อาจารย์กล้า   พรหมศาสตร์



อาจารย์ที่ปรึกษา




