
ทําเนียบนักศึกษา

ccs_win10_17
Typewriter
รุ่นที่ ๓



  

 

 

5780120101  
นางสาวกัลยาณี วันละดา 

ที่อยู ่
153 หมู่ 2 ต ำบล งิว้ 

อ ำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครรำชสีมำ  30240 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120104  
นางสาวจงลักษณ์ เวียนสันเทียะ 

ที่อยู ่
85 หมู่ 6 ต ำบล ก ำปัง 

อ ำเภอ โนนไทย จังหวัด นครรำชสีมำ  30220 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120105  
นางสาวจันทนิภา จันทร์อาจ 

ที่อยู ่
160/1 หมู่ 17 ต าบล ละหาน 

อ าเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูม ิ 36130 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120107 
นางสาวจุฑามาศ ราชการกลาง 

ที่อยู ่
183 หมู่ 1 ต าบล เมืองนาท 

อ าเภอ ขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา  30290 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120108 
นางสาวชุติมา ศรีพลกรัง 

ที่อยู ่
56 หมู่ 11 ต าบล ทุ่งกระตาดพัฒนา 

อ าเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์  31210 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120109 
นางสาวธัญวรัชนก แก่นค า 

ที่อยู ่
2 หมู่ 4 ต าบล หนองบัว 

อ าเภอ ปะค า จังหวัด บุรีรัมย์  31220 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120112 
นางสาวปวีณา ดีสภา 

ที่อยู ่
75 หมู่ 15 ต าบล กุดโบสถ ์

อ าเภอ เสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา 30330 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120113 
นางสาวพรปรียา ประเวระไพร 

ที่อยู ่
35 หมู่ 5 ต าบล วังชมภ ู

อ าเภอ หนองบัวแดง จังหวดั ชัยภูมิ 36210 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120114 
นางสาวพรรณทิพา เกาแกกูล 

ที่อยู ่
5 หมู่ 7 ต าบล โคกว่าน 

อ าเภอ ละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์ 31170 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120116 
นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา 

ที่อยู ่
187 หมู่ 6 ต ำบล ล ำมูล 

อ ำเภอ โนนสูง จังหวัด นครรำชสีมำ  30160 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120117 
นางสาวมัลลิกา บุญมามอญ 

ที่อยู ่
26/1 หมู่ 8 ต าบล ส าโรงใหม ่

อ าเภอ ละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์ 31170 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120119 
นางสาวรัชฎาพร ปัดถานะ 

ที่อยู ่
89 หมู่ 3 ต าบล ทุ่งกระเต็น 

อ าเภอ หนองกี ่จังหวัด บุรีรัมย์ 31210 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120120 
นางสาวรุ่งทิพย์ สุรนารถ 

ที่อยู ่
35 หมู่ 1 ต าบล หนองไฮ 

อ าเภอ เมือง จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120121 
นางสาววณัฐชนก ชุ่มชัย 

ที่อยู ่
265 หมู่ 26 ต าบล โบสถ ์

อ าเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา 30110 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120124 
นางสาวสุนิสา เลขนอก 

ที่อยู ่
196 หมู่ 6 ต าบล สีสุก 

อ าเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา 30440 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120125 
นางสาวสุพัตรา การณรงค์ 

 
   
  

ที่อยู่
80/9 หมู่ 4 ต าบล มิตรภาพ

อ าเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา 30140 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120126 
นายคณาธิป นาดี 

ที่อยู ่
237 หมู่ 4 ต าบล หนองแจ้งใหญ ่

อ าเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา 30120 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120127 
นายจักรพงษ์ แซ่แต้ 

ที่อยู ่
385/2 หมู่ 12 ต าบล นางแดด 

อ าเภอ หนองบัวแดง จังหวดั ชัยภูมิ 36210 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120128 
นายจันทร์ที เขียวชัยภูมิ 

ที่อยู ่
67 หมู่ 7 ต าบล สีสุก 

อ าเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา 30440 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120129 
นายปฏิธาน คณานุรักษ์ 

ที่อยู ่
22/22 หมู่ 2 ต าบล สูงเนิน 

อ าเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา 30170 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120130 
นายพิสิทธิ์ หมั่นจ ารูญ 

ที่อยู ่
219 หมู่ 9 ต าบล หนองสังข ์

อ าเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ 36150 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120132 
จ่าสิบเอก ฤกษ์ดี แก้วน้อย 

ที่อยู ่
481 หมู่ 19 ต าบล บ้านเดื่อ 

อ าเภอ เกษตรสมบูรณ ์จังหวัด ชยัภูมิ 36120 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120133 
นายสราวุธ กระดานลาด 

ที่อยู ่
89 หมู่ 16 ต าบล ห้วยหิน 

อ าเภอ หนองหงส์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31240 

การท างานในปัจจุบัน 



  

 

 

5780120135 
นายสุเมธ เงินงอกงาม 

ที่อยู ่
83 หมู่ 1 ต าบล โคกมะขาม 

อ าเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ 31140 

การท างานในปัจจุบัน 
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	ที่อยู่ 196 หมู่ 6 ตำบล สีสุก
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	5780120126
	ที่อยู่ 237 หมู่ 4 ตำบล หนองแจ้งใหญ่
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