
 

                       

              

รหสันกัศกึษา  48202014 
ช่ือ   นางสาวจารยี ์ แกว้เรอืงฤทธิ์  

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Jaree  Kaewroungrit 
วนั/เดือน/ปีเกิด                 25  ธนัวาคม  2524 
ท่ีอยู่                            31  ม.4  ต.สามต าบล  อ.จฬุาภรณ์  จ.นครศรีธรรมราช  80130 
โทรศพัท์                       075-308005   
 สถานท่ีท างาน              ส านกังาน AIA 124/9  ถ.พฒันาการคขูวาง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  
               จ.นครศรีธรรมราช  80000 
  โทรศพัท์             075-322744 
ต าแหน่ง                         ผู้ช่วยผู้จดัการ  
การศกึษาระดบัปริญญาตรี วทบ.  วิทยาการคอมพิวเตอร์  สถาบนัราชภฏันครศรีธรรมราช 

 

 

 

              

รหสันกัศกึษา 48202022 
ช่ือ   นางสาวรุจิรัตน์  แก้วเรืองฤทธ์ิ  
ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Rujirat  Kaewruangrit 
วนั/เดือน/ปีเกิด    5  ตลุาคม  2517 
ท่ีอยู่                31 ม.4  ต.สามต าบล  อ.จฬุาภรณ์  จ.นครศรีธรรมราช  80130 
โทรศพัท์           01-8052198, 075-308005 

     สถานท่ีท างาน  SyAqua Siam Co,.Ltd  385/4  ม.5  ต.สิชล  อ.สิชล   
   จ.นครศรีธรรมราช  80120 
     โทรศพัท์             075-535967 

ต าแหน่ง            Asst. Operation Manager  
การศกึษาระดบัปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บณัฑิต  อตุสาหกรรมเกษตร   

   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 

 

 



 

              

รหสันกัศึกษา 48202030 
ชื่อ   นายสรุเชษฐ ์ กลอ่มพงษ ์ 
ชื่อภาษาองักฤษ    Mr. Surachest  Klompong 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ    8  กนัยายน  2515 
ทีอ่ยู่                615  ซ.64  ถ.พฒันาการคูขวาง  ต.ในเมอืง  อ.เมอืง  

                          จ.นครศรธีรรมราช   80000 
โทรศพัท ์          01-4938790 

     สถานทีท่  างาน  บรษิทั สุพรมีโพรดกัส ์จ ากดั  449  ถ.สมเดจ็พระป่ินเกลา้  ต.บางยีข่นั 
   อ.บางพลดั  จ.กรุงเทพมหานคร  10700 
     โทรศพัท ์            02-4340060 

ต าแหน่ง            วศิวกรซอ่มบ ารุง  
การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  วศบ.  อเิลก็ทรอนิกส ์ มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย ์

 

 

              

รหสันกัศึกษา  48202048 
ชื่อ   นางสาวณฐัชนญั  เสมอภพ  
ชื่อภาษาองักฤษ    Miss Nathjanan  Samerpob 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ    12  มถินุายน  2519 
ทีอ่ยู่                มทบ.41  ซ.15  ค่ายวชริาวุธ  ต.ปากพูน  อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท ์          01-2702023, 075-383134 

     สถานทีท่  างาน             งานหอพกัสว่นกจิการนกัศึกษา  222  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  ต.ไทยบรุี 
   อ.ทา่ศาลา  จ.นครศรธีรรมราช  80160 
     โทรศพัท ์            075-673000 
     ต ำแหน่ง            เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานท ัว่ไป  

กำรศึกษำระดบัปรญิญำตรี  ศษบ.  บริหารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

 
 

 

 

 



              

รหสันักศึกษำ  48202055  

ช่ือ   นายสรญัรฐั  มนุญญานนท ์ 

ช่ือภำษำองักฤษ    Mr. Saranrat  Manoonyanon 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    18  กมุภาพนัธ ์ 2525 

ที่อยู่                โครงการศูนยก์ฬีาและสุขภาพ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  222 ต.ไทยบรุี 

   อ.ท่าศาลา  จ.นครศรธีรรมราช  80160 

โทรศพัท ์          06-2730684 

สถำนที่ท ำงำน  โครงการศูนยก์ฬีาและสุขภาพ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  222 ต.ไทยบรุี 

   อ.ท่าศาลา  จ.นครศรธีรรมราช  80160 

     โทรศพัท ์            075-671000 ต่อ 4030 

ต ำแหน่ง            เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานท ัว่ไป 

กำรศึกษำระดบัปรญิญำตรี  วท.บ.  เทคโนโลยกีารจดัการทรพัยากรทะเลและชายฝัง่ 

    มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

              

รหสันกัศกึษา  48202063 
ช่ือ   นางสาวมลัลิกา  ชยัพฤกษ์เดชา  
ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Mallika  Chatyapuckdacha 
วนั/เดือน/ปีเกิด    16  มีนาคม  2521 
ท่ีอยู่                1345-47  ถ.ราชด าเนิน  ต.คลงั  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 
โทรศพัท์           09-1956950 

     สถานท่ีท างาน  หจก. นครกิจไพบลูย์  1345-47  ถ.ราชด าเนิน  ต.คลงั  อ.เมือง 
   จ.นครศรีธรรมราช  80000   
     โทรศพัท์             075-35678 
     ต าแหน่ง                -  
     การศกึษาระดบัปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต  บญัชีการเงิน  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

 

 

 



              

รหสันกัศึกษา  48202071 
ชื่อ   นางสาวจฑุาทพิย ์ ตนคมัภรีวาท  
ชื่อภาษาองักฤษ    Miss Jhuthathip  tonkhamperawat 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ    22  มนีาคม  2514 
ทีอ่ยู่                1351/1  ถ.ราชด าเนิน  ต.คลงั  อ.เมอืง  จ.นครศรธีรรมราช  80000 
โทรศพัท ์          05-1628100 

     สถานทีท่  างาน             รา้นสหชยั 1351/1 ถ.ราชด าเนิน  ต.คลงั  อ.เมอืง  จ.นครศรธีรรมราช  80000 
     โทรศพัท ์            075-356274 

ต าแหน่ง                -  
การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 

 

              

รหสันกัศึกษา  48202089 
ชื่อ   นายศุภศิษฏ ์ ชมุทอง  
ชื่อภาษาองักฤษ    Mr. Suphasit  Chumtong 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ    18  กรกฎาคม  2513 
ทีอ่ยู่                89/97  ถ.พฒันาการคูขวาง  ต.คลงั  อ.เมอืง  จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท ์          06-8727283, 075-317954 

      สถานทีท่  างาน             เบสท ์ ดจิติอล อมิเมจ  89/97 (หลงัโรบนิสนั-โอเชี่ยน)  ถ.พฒันาการคูขวาง 
   ต.คลงั  อ.เมอืง  จ.นครศรธีรรมราช  80000 
      โทรศพัท ์            075-317954 
     ต าแหน่ง            เจา้ของกจิการ  

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  วศ.บ.  เครื่องกล  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 

 

 

 

 

 

 



              

รหสันกัศกึษา 48202113 
ช่ือ   นางสาวเสาวลกัษณ์  จงอกัษร  
ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Sauwaluk  Jhongakson 
วนั/เดือน/ปีเกิด    5  มีนาคม  2526 
ท่ีอยู่                29/1  ซ.76  ถ.พฒันาการคขูวาง  ต.ในเมือง  อ.เมือง   

                           จ.นครศรีธรรมราช  80000 
โทรศพัท์           06-0465272 

      สถานท่ีท างาน      - 
       โทรศพัท์                 - 

 ต าแหน่ง                -  
การศกึษาระดบัปริญญาตรี      อตุสาหกรรมเกษตร   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 

 

              

รหสันักศึกษำ  48202121 

ช่ือ   นางสาวโสภดิา  วงศมาก  

ช่ือภำษำองักฤษ    Miss Sopida  Wongsamak 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    23  ตลุาคม  2524 

ที่อยู่                303/11  ม.1  ต.ท่าศาลา  อ.ท่าศาลา  จ.นรคศรีธรรมราช  80160 

โทรศพัท ์          075-522530 

     สถำนที่ท ำงำน  บริษทั สยามมาสเตอรค์อนกรีต จ ากดั  321  ม.3  ต.ท่าศาลา  อ.ท่าศาลา 

   จ.นครศรธีรรมราช  80160 

     โทรศพัท ์            075-330777 

ต ำแหน่ง            เจา้หนา้ทีบ่ญัช ี 

กำรศึกษำระดบัปรญิญำตรี  บริหารธุรกจิ  การบญัชี  มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ 

 

 

 

 

 



              

     รหสันกัศกึษา              48202139 
     ช่ือ   นางสาวดาริน  รุ่งกลิ่น  
     ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Darin  Rungklin 
     วนั/เดือน/ปีเกิด    27  สิงหาคม  2526 
     ท่ีอยู่                68/2  ม.2  ต.ตาขีด  อ.บรรพตพิสยั  จ.นครสวรรค์  60180 
     โทรศพัท์           09-5629328 
     สถานท่ีท างาน      - 
     โทรศพัท์                 - 
     ต าแหน่ง                -  

การศกึษาระดบัปริญญาตรี  วทบ.  เทคโนโลยีการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
    มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

 

              

รหสันกัศกึษา 48202162 
ช่ือ   นางจฬุาลกัษณ์  สทิุน  
ช่ือภาษาองักฤษ    Mrs. Julalak  Sutin 
วนั/เดือน/ปีเกิด    22  มิถนุายน  2508 
ท่ีอยู่                วิทยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช 80320 
โทรศพัท์           01-4766205, 075-394356 

     สถานท่ีท างาน  วิทยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช  200 ม.2  ถ.นครศรีฯ-นบพิต า 
   ต.ทอนหงส์  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช  80320 
     โทรศพัท์             075-394356 

ต าแหน่ง            อาจารย์  
การศกึษาระดบัปริญญาตรี  ศศบ.  ภาษาองักฤษ  มศว.ภาคใต้ 

 
 

 

 

 



              

รหสันกัศกึษา 48202170 
ช่ือ   นายสมปอง  กรุณา  
ช่ือภาษาองักฤษ    Mr. Sompong  Karuna 
วนั/เดือน/ปีเกิด    20  มิถนุายน  2511 
ท่ีอยู่                โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ 198  ต.ในเมือง  อ.เมือง   
   จ.นครศรีธรรมราช  80000 
โทรศพัท์           04-6276124 
สถานท่ีท างาน  กลุม่งานเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลมหาราช  198  ต.ในเมือง  อ.เมือง   
   จ.นครศรีธรรมราช  80000 
โทรศพัท์             075-340250 ตอ่ 1416 
ต าแหน่ง            นวก. สาธารณสขุ  
การศกึษาระดบัปริญญาตรี  สาธารณสขุศาสตร์บณัฑิต  สาธารณสขุ   
    มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 

              

รหสันกัศกึษา 48202188 
ช่ือ   นางสาวปองทิพย์  ทองบตุร  
ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Pongthip  Thongboot 
วนั/เดือน/ปีเกิด    7  พฤศจิกายน  2524 
ท่ีอยู่                71  ม.6  ต.หินตก  อ.ร่อนพิบลูย์  จ.นครศรีธรรมราช  80350 
โทรศพัท์           09-9094177 

     สถานท่ีท างาน  สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช  อาคารศาลากลาง ชัน้ 2 ถ.ราชด าเนิน 
   ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 
     โทรศพัท์             075-347590 

ต าแหน่ง            ธุรการ  
การศกึษาระดบัปริญญาตรี  สส.บ.  นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

 

 

 



              

รหสันกัศกึษา 48202196 
ช่ือ   นางสาวภาวิณี  ชบู ารุง  
ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Pawinee  Choobumrung 
วนั/เดือน/ปีเกิด    9  มิถนุายน  2524 
ท่ีอยู่                83 ม.1  ต.พนม  อ.พนม  จ.สรุาษฎร์ธานี  84250 

    โทรศพัท์           06-9404018 
     สถานท่ีท างาน  ร้านนานาภณัฑ์  83 ม.1  ต.พนม  อ.พนม  จ.สรุาษฎร์ธานี  84250 
     โทรศพัท์             077-399031 

ต าแหน่ง                -  
การศกึษาระดบัปริญญาตรี  สส.บ.  นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

 

              

รหสันกัศกึษา 48202204 
ช่ือ   นางสาวน า้เพชร  เพชรมนต์  
ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Nampetch  Petchmon 
วนั/เดือน/ปีเกิด    9  กนัยายน  2518 
ท่ีอยู่                393/2 ม.12  ถ.เพชรเกษม  ต.ร่อนพิบลูย์  อ.ร่อนพิบลูย์   
   จ.นครศรีธรรมราช  80000 
โทรศพัท์           05-8891407 

     สถานท่ีท างาน  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ (ตกึเดก็ 2) 198  ถ.ราชด าเนิน  ต.ในเมือง 
   อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 
     โทรศพัท์             075-340250 ตอ่ 2103-4 

ต าแหน่ง            นกัพฒันาการเดก็  
การศกึษาระดบัปริญญาตรี  กศ.บ.  จิตวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

 
 

 

 

 

 



              

รหสันกัศกึษา 48202212 
ช่ือ   นายสมมาช  แก้วสิยา  
ช่ือภาษาองักฤษ    Mr. Sommarch  Keawsiya 
วนั/เดือน/ปีเกิด    17  มิถนุายน  2511 
ท่ีอยู่                39/79  ม.1 ต.ท่าซกั  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 
โทรศพัท์           06-7418351, 075-531733 

     สถานท่ีท างาน  บริษัทเอน็.พี.ฟู้ ด มาร์เก็ตติง้ จ ากดั 19/55 ซ.2  ต.คลองหลวงแพ่ง   
   อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 
     โทรศพัท์             038-845890 

ต าแหน่ง            ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด  
การศกึษาระดบัปริญญาตรี  ค.อ.บ.  เทคโนโลยีการเกษตร (ผลิตสตัว์) 
    เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 

 

              

รหสันกัศกึษา 48202220 
ช่ือ   นางสาวยพุา  รัตนภรณ์  
ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Yupa  Rattanaporn 
วนั/เดือน/ปีเกิด    5  ตลุาคม  2519 
ท่ีอยู่                60 ม.3  ต.นาบอน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช  80220 
โทรศพัท์           06-8917015, 075-491730 

     สถานท่ีท างาน  ส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดันครศรีฯ สาขาทุ่งสง  49 ถ.ชยัชมุพล 
   ต.ปากแพรก  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช  80110 
     โทรศพัท์             075-332895-6 ตอ่ 17 

ต าแหน่ง            นกัวิชาการเงินและบญัชี  
การศกึษาระดบัปริญญาตรี  บธ.บ.  การบญัชี  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

 

 

 

 



              

รหสันกัศกึษา 48202238 
ช่ือ   นายบญุเลิศ  แซเ่ตือ้ง  
ช่ือภาษาองักฤษ    Mr. Bunlert  Saetueang 
วนั/เดือน/ปีเกิด    5  กมุภาพนัธ์  2524 
ท่ีอยู่                155/20 ม.4  ต.จนัด ี อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช  80250 
โทรศพัท์           01-3674246 

     สถานท่ีท างาน  155/20 ม.4  ต.จนัด ี อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช  80250 
     โทรศพัท์             01-3674246 

ต าแหน่ง            เจ้าของกิจการ  
การศกึษาระดบัปริญญาตรี  บธ.บ.  การจดัการ  SCT. 

 

 

 

              

รหสันกัศกึษา 48202246 
ช่ือ   นางสาวธุมากร  หนขูาว  
ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Thumakorn  Nookhao 
วนั/เดือน/ปีเกิด    5  ธนัวาคม  2522 
ท่ีอยู่                58/48  ม.5  ถ.สรุาษฎร์-ปากน า้  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง  จ.สรุาษฎร์ธานี 84000 
โทรศพัท์           01-8954246 

     สถานท่ีท างาน  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 95/94  ม.1  ถ.เลี่ยงเมือง  ต.บางกุ้ง  
   อ.เมือง  จ.สรุาษฎร์ธานี  84000 
     โทรศพัท์             077-210680 

ต าแหน่ง            Nonvoice  Marketing   
การศกึษาระดบัปริญญาตรี  วท.บ.  เทคโนโลยีโทรคมนาคม  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 



              

รหสันกัศกึษา 48202253   
ช่ือ   นางสาวสภุาวดี  สิงโหพล  
ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Supawadee  Singhopon 
วนั/เดือน/ปีเกิด    19  มิถนุายน  2524 
ท่ีอยู่                141/100 ม.5  ถ.กาญจนวิถี  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง  จ.สรุาษฎร์ธานี  84000 
โทรศพัท์           09-4651169 

     สถานท่ีท างาน  บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาติ จ ากดั (มหาชน) 141/100  ม.5  ถ.กาญจนวิถี  
                                        ต.บางกุ้ง  อ.เมือง  จ.สรุาษฎร์ธานี  84000 
     โทรศพัท์             077-206044-49 

ต าแหน่ง            เจ้าหน้าท่ีการตลาด  
การศกึษาระดบัปริญญาตรี  บธ.บ.  การบญัชี  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

 

              

รหสันกัศกึษา 48202279 
ช่ือ   นางปิยะนาถ  วฒิุสนัติกลุ  
ช่ือภาษาองักฤษ    Mrs. Piyanart  Wuttisantikun 
วนั/เดือน/ปีเกิด    2  มกราคม  2515 
ท่ีอยู่                30  ซ.ร่วมใจ  ถ.พิชยัเดชะ  ต.นาสาร  อ.บ้านนาสาร  จ.สรุาษฎร์ธานี 84120 
โทรศพัท์           09-8517568 

     สถานท่ีท างาน  ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีวิชยั  ถ.ศรีวิชยั ต.มะขามเตีย้  อ.เมือง 
   จ.สรุาษฎร์ธานี  84000 
     โทรศพัท์             077-286001-2 

ต าแหน่ง            การตลาด  
การศกึษาระดบัปริญญาตรี  ศศ.บ.  เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

 

 

 

 



              

รหสันกัศกึษา 48202287 
ช่ือ   นายสนัต ิ วฒิุสนัติกลุ  
ช่ือภาษาองักฤษ    Mr. Santi  Wuttisantikun 
วนั/เดือน/ปีเกิด    10  เมษายน  2514 
ท่ีอยู่                30 ซ.ร่วมใจ  ถ.พิชยัเดชะ  ต.นาสาร  อ.บ้านนาสาร  จ.สรุาษฎร์ธานี 84120 
โทรศพัท์           077-341340, 09-7576557 

     สถานท่ีท างาน  ธนาคารไทยพาณิชย์ – สนง.เขตพืน้ท่ีถนนกาญจนวิถี  141/99 ม.5 
   ถ.กาญจนวิถี  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง  จ.สรุาษฎร์ธานี  84000    
     โทรศพัท์             077-281961-2     

ต าแหน่ง            สนบัสนนุ/บริหาร 2      
การศกึษาระดบัปริญญาตรี  ศศ.บ.  เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

 
 

 


