
ท ำเนียบศิษย์เก่ำ



  

 

 

5680120101  
นางสาวกนกวรรณ เพียสังกะ 

ที่อยู ่
82 หมู่ 3 ต ำบล หนองไผ ู 

อ ำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภ่มิ  36150 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120102  
นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ 

ที่อยู ่
84 หมู่ 19 ต ำบล สะแกโพรง 

อ ำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120103  
นางสาวกาญจนา มะสันเทียะ 

ที่อยู ่
83 หมู่ 8 ต ำบล พุดซำ 

อ ำเภอ เมือง จังหวัด นครรำชสีมำ 
30000 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120105  
นางสาวจันทิมา สนทอง 

ที่อยู ่
131 หมู่ 1 ต ำบล คอนสวรรค์ 

อ ำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภ่มิ 
36140 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120106  
นางสาวชฎาพร อิ่มแก้ว 

ที่อยู ่
143 หมู่ 11 ต ำบล บ้ำนกอก 

อ ำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูม ิ36140 

กำรท ำงำนในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120107  
นางสาวณัฐพร กะกุลนิตย์ 

ที่อยู ่
59 หมู่ 11 ต ำบล โพนทอง 

อ ำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหำสำรคำม 
44160 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120108  
นางสาวดวงพร โชติกลาง 

ที่อยู ่
123 หมู่ 2 ต ำบล เมืองนำท  
อ ำเภอ ขำมสะแกแสง จังหวัด 

นครรำชสีมำ 30290 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120109  
นางสาวทัศวรรณ สินมะเริง 

ที่อยู ่
113 หมู่ 6 ต ำบล มะเริง 

อ ำเภอ เมือง จังหวัด นครรำชสีมำ 
30000 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120110  
นางสาวธนพร เณรกูล 

ที่อยู ่
6 หมู่ 6 ต ำบล สะเดำ 

อ ำเภอ นำงรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120111  
นางสาวนงค์คราญ ศรีนวล 

ที่อยู ่
62 หมู่ 13 ต ำบล โนนสัง 

อ ำเภอ กันทรำรมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ
33130 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120112  
นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ 

ที่อยู ่
289 หมู่ 14 ต ำบล หม่สี 

อ ำเภอ ปำกชูอง จังหวัด นครรำชสีมำ 
30130 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120113  
นางสาวปภาพินท์ ดีไพร 

ที่อยู ่
262 หมู่ 2 ต ำบล งิว้  

อ ำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครรำชสีมำ 
30240 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120114  
นางสาวประภา โคมพิมาย 

ที่อยู ่
126 หมู่ 1 ต ำบล ชีวำน 

อ ำเภอ พิมำย จังหวัด นครรำชสีมำ 
30110 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120115  
นางสาวผกามาศ ปัตตาตะโต 

ที่อยู ่
39 หมู่ 3 ต ำบล โคกสวูำง 

อ ำเภอ หนองกี ่จังหวัด บุรีรัมย์ 31210 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120117  
นางสาวพิมลพรรณ กลิ่นเกิด 

ที่อยู ่
7/1 หมู่ 4 ต ำบล หนองบัวตะเกียด 

อ ำเภอ ดูำนขุนทด จังหวัด นครรำชสีมำ 
30210 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120118  
นางสาวมณีรัตน์ ราชวงค์ 

ที่อยู ่
305/1 หมู่ 11 ต ำบล ไทยเจริญ 

อ ำเภอ ปะค ำ จังหวัด บุรีรัมย์ 31220 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120121  
นางสาววรกาญจน์ ถนอมสัตย์ 

ที่อยู ่
132 หมู่ 1 ต ำบล บ้ำนเขว้ำ  

อ ำเภอ บ้ำนเขว้ำ จังหวัด ชัยภ่มิ 36170 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120122  
นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก 

ที่อยู ่
2 หมู่ 19 ต ำบล กุดดินจี ่

อ ำเภอ นำกลำง จังหวัด หนองบัวล ำภ่ 
39350 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120124  
นางสาววิจิตรา นรินนอก 

ที่อยู ่
16 หมู่ 16 ต ำบล ค่ขำด 

อ ำเภอ คง จังหวัด นครรำชสีมำ 
30260 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120125  
นางสาววิไลพร เอี่ยมสุวรรณ 

ที่อยู ่
130 หมู่ 2 ต ำบล โนนรัง  

อ ำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครรำชสีมำ 
30270 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120126  
นางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา 

ที่อยู ่
733/25 หมู่ 1 ต ำบล หนองไผูล้อม 
อ ำเภอ เมือง จังหวัด นครรำชสีมำ 

30000 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120127  
นางสาวสมฤทัย ราชตาชู 

ที่อยู ่
207 หมู่ 4 ต ำบล มะคูำ 

อ ำเภอ โนนส่ง จังหวัด นครรำชสีมำ 
30160 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120129  
นางสาวสุนิสา บุญทัย 

ที่อยู ่
186 หมู่ 13 ต ำบล หนองบัวตะเกียด  

อ ำเภอ ดูำนขุนทด จังหวัด นครรำชสีมำ 
30210 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120130  
นางสาวสุวพัชร จีนกิ้ม 

ที่อยู ่
18 หมู่ 7 ต ำบล หัวทะเล  

อ ำเภอ เมือง จังหวัด นครรำชสีมำ 
30000 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120131  
นางสาวแสงเดือน ปลั่งกลาง 

ที่อยู ่
11 หมู่ 5 ต ำบล ดูำนคล้ำ  

อ ำเภอ โนนส่ง จังหวัด นครรำชสีมำ 
30160 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120132  
นางสาวอนุศรา หมู่วิเศษ 

ที่อยู ่
17 หมู่ 2 ต ำบล โคกกุง  

อ ำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภ่มิ 36150 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120133  
นางสาวอมรรัตน์ กาหลง 

ที่อยู ่
155 หมู่ 8 ต ำบล ขุย  

อ ำเภอ ล ำทะเมนชัย จังหวัด 
นครรำชสีมำ 30270 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120134  
นางสาวอัญชลีพร สิมศิริวัฒน์ 

ที่อยู ่
129 หมู่ 10 ต ำบล เกูำงิว้ 

อ ำเภอ พล จังหวัด ขอนแกูน 40120 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120135  
นางสาวอุไรวรรณ เทียบเฮียง 

ที่อยู ่
93 หมู่ 7 ต ำบล เมืองยำง  

อ ำเภอ เมืองยำง จังหวัด นครรำชสีมำ 
30270 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120136  
นายกิตติศักดิ์ สิ้นชัยภูมิ 

ที่อยู ่
241 หมู่ 11 ต ำบล ตลำดแร้ง  

อ ำเภอ บ้ำนเขว้ำ จังหวัด ชัยภ่มิ 36170 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120137  
นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ 

ที่อยู ่
116 หมู่ 9 ต ำบล หนองเหลูำ 

อ ำเภอ เขือ่งใน จังหวัด อุบลรำชธำน ี
34150 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120138  
นายธีรยุทธ ถาวร 

ที่อยู ่
84 หมู่ 4 ต ำบล สระวูำนพระยำ 

อ ำเภอ ครบุรี จังหวัด นครรำชสีมำ
30250 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120139  
นายปฎิภาณ แนวประเสริฐ 

ที่อยู ่
153 หมู่ 3 ต ำบล โนนสะอำด 

อ ำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแกูน 40290 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120140  
นายพงษ์พัฒน์ โด้ค า 

ที่อยู ่
201 หมู่ 2 ต ำบล สนม  

อ ำเภอ สนม จังหวัด สุรินทร์ 32160 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120141  
นายภูวดล ขวาซุย 

ที่อยู ่
30 หมู่ 6 ต ำบล หนองขำม  

อ ำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภ่มิ 36150 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120142  
นายฤทธิชัย จันทรวาท 

ที่อยู ่
67 หมู่ 2 ต ำบล มะคูำ  

อ ำเภอ โนนไทย จังหวัด นครรำชสีมำ
30220 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120143  
นายสหรัฐ วรรนิวาส 

ที่อยู ่
114 หมู่ 1 ต ำบล ยำงหวำย  

อ ำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภ่มิ
36140 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5680120145  
นายอุทิศ คงวงษ์ 

ที่อยู ่
36 หมู่ 4 ต ำบล โนนดินแดง  

อ ำเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์ 
31260 

การท างานในปัจจุบัน 


	ปก0101.pdf
	buddhist studies 2.pdf
	5680120101.docx
	ที่อยู่ 82 หมู่ 3 ตำบล หนองไผ่
	อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ  36150
	5680120101
	นางสาวกนกวรรณ เพียสังกะ

	5680120102.docx
	ที่อยู่ 84 หมู่ 19 ตำบล สะแกโพรง
	อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000
	5680120102
	นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์

	5680120103.docx
	ที่อยู่ 83 หมู่ 8 ตำบล พุดซา
	อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000
	5680120103
	นางสาวกาญจนา มะสันเทียะ

	5680120105.docx
	ที่อยู่ 131 หมู่ 1 ตำบล คอนสวรรค์
	อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ 36140
	5680120105
	นางสาวจันทิมา สนทอง

	5680120106.docx
	ที่อยู่ 143 หมู่ 11 ตำบล บ้านกอก
	อำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ 36140
	5680120106
	นางสาวชฎาพร อิ่มแก้ว

	5680120107.docx
	ที่อยู่ 59 หมู่ 11 ตำบล โพนทอง
	อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม 44160
	5680120107
	นางสาวณัฐพร กะกุลนิตย์

	5680120108.docx
	ที่อยู่ 123 หมู่ 2 ตำบล เมืองนาท
	อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา 30290
	5680120108
	นางสาวดวงพร โชติกลาง

	5680120109.docx
	ที่อยู่ 113 หมู่ 6 ตำบล มะเริง
	อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000
	5680120109
	นางสาวทัศวรรณ สินมะเริง

	5680120110.docx
	ที่อยู่ 6 หมู่ 6 ตำบล สะเดา
	อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
	5680120110
	นางสาวธนพร เณรกูล

	5680120111.docx
	ที่อยู่ 62 หมู่ 13 ตำบล โนนสัง
	อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ33130
	5680120111
	นางสาวนงค์คราญ ศรีนวล

	5680120112.docx
	ที่อยู่ 289 หมู่ 14 ตำบล หมูสี
	อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130
	5680120112
	นางสาวปณตพร ทองสงฆ์

	5680120113.docx
	ที่อยู่ 262 หมู่ 2 ตำบล งิ้ว
	อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา 30240
	5680120113
	นางสาวปภาพินท์ ดีไพร

	5680120114.docx
	ที่อยู่ 126 หมู่ 1 ตำบล ชีวาน
	อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา 30110
	5680120114
	นางสาวประภา โคมพิมาย

	5680120115.docx
	ที่อยู่ 39 หมู่ 3 ตำบล โคกสว่าง
	อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ 31210
	5680120115
	นางสาวผกามาศ ปัตตาตะโต

	5680120117.docx
	ที่อยู่ 7/1 หมู่ 4 ตำบล หนองบัวตะเกียด
	อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา 30210
	5680120117
	นางสาวพิมลพรรณ กลิ่นเกิด

	5680120118.docx
	ที่อยู่ 305/1 หมู่ 11 ตำบล ไทยเจริญ
	อำเภอ ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์ 31220
	5680120118
	นางสาวมณีรัตน์ ราชวงค์

	5680120121.docx
	ที่อยู่ 132 หมู่ 1 ตำบล บ้านเขว้า
	อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ 36170
	5680120121
	นางสาววรกาญจน์ ถนอมสัตย์

	5680120122.docx
	ที่อยู่ 2 หมู่ 19 ตำบล กุดดินจี่
	อำเภอ นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู 39350
	5680120122
	นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก

	5680120124.docx
	ที่อยู่ 16 หมู่ 16 ตำบล คูขาด
	อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา 30260
	5680120124
	นางสาววิจิตรา นรินนอก

	5680120125.docx
	ที่อยู่ 130 หมู่ 2 ตำบล โนนรัง
	อำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา 30270
	5680120125
	นางสาววิไลพร เอี่ยมสุวรรณ

	5680120126.docx
	ที่อยู่ 733/25 หมู่ 1 ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000
	5680120126
	นางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา

	5680120127.docx
	ที่อยู่ 207 หมู่ 4 ตำบล มะค่า
	อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา 30160
	5680120127
	นางสาวสมฤทัย ราชตาชู

	5680120129.docx
	ที่อยู่ 186 หมู่ 13 ตำบล หนองบัวตะเกียด
	อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา 30210
	5680120129
	นางสาวสุนิสา บุญทัย

	5680120130.docx
	ที่อยู่ 18 หมู่ 7 ตำบล หัวทะเล
	อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000
	5680120130
	นางสาวสุวพัชร จีนกิ้ม

	5680120131.docx
	ที่อยู่ 11 หมู่ 5 ตำบล ด่านคล้า
	อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา 30160
	5680120131
	นางสาวแสงเดือน ปลั่งกลาง

	5680120132.docx
	ที่อยู่ 17 หมู่ 2 ตำบล โคกกุง
	อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ 36150
	5680120132
	นางสาวอนุศรา หมู่วิเศษ

	5680120133.docx
	ที่อยู่ 155 หมู่ 8 ตำบล ขุย
	อำเภอ ลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา 30270
	5680120133
	นางสาวอมรรัตน์ กาหลง

	5680120134.docx
	ที่อยู่ 129 หมู่ 10 ตำบล เก่างิ้ว
	อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น 40120
	5680120134
	นางสาวอัญชลีพร สิมศิริวัฒน์

	5680120135.docx
	ที่อยู่ 93 หมู่ 7 ตำบล เมืองยาง
	อำเภอ เมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา 30270
	5680120135
	นางสาวอุไรวรรณ เทียบเฮียง

	5680120136.docx
	ที่อยู่ 241 หมู่ 11 ตำบล ตลาดแร้ง
	อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ 36170
	5680120136
	นายกิตติศักดิ์ สิ้นชัยภูมิ

	5680120137.docx
	ที่อยู่ 116 หมู่ 9 ตำบล หนองเหล่า
	อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี 34150
	5680120137
	นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ

	5680120138.docx
	ที่อยู่ 84 หมู่ 4 ตำบล สระว่านพระยา
	อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา30250
	5680120138
	นายธีรยุทธ ถาวร

	5680120139.docx
	ที่อยู่ 153 หมู่ 3 ตำบล โนนสะอาด
	อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น 40290
	5680120139
	นายปฎิภาณ แนวประเสริฐ

	5680120140.docx
	ที่อยู่ 201 หมู่ 2 ตำบล สนม
	อำเภอ สนม จังหวัด สุรินทร์ 32160
	5680120140
	นายพงษ์พัฒน์ โด้คำ

	5680120141.docx
	ที่อยู่ 30 หมู่ 6 ตำบล หนองขาม
	อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ 36150
	5680120141
	นายภูวดล ขวาซุย

	5680120142.docx
	ที่อยู่ 67 หมู่ 2 ตำบล มะค่า
	อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา30220
	5680120142
	นายฤทธิชัย จันทรวาท

	5680120143.docx
	ที่อยู่ 114 หมู่ 1 ตำบล ยางหวาย
	อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ36140
	5680120143
	นายสหรัฐ วรรนิวาส

	5680120145.docx
	ที่อยู่ 36 หมู่ 4 ตำบล โนนดินแดง
	อำเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์ 31260
	5680120145
	นายอุทิศ คงวงษ์





