
รหัสนักศึกษา  52211182 
ช่ือ   นางสาวศีลดา  เบ็ญจศักดิ ์
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Seelada  Benjasak 
วัน/เดือน/ปเกิด    18  มกราคม  2529 
ท่ีอยู                29/4  ม.13   ต.ทาศาลา   
                                        อ.ทาศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  80160   
โทรศัพท           075-522405 

     สถานที่ทํางาน  -  
โทรศัพท              - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี    สาขาการบัญชี   มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ 
                  E-mail: Pimaing18_sd@hotmail.com 

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  52211117 
ช่ือ   นางสาวพัชรี  ชื่นชมชาต ิ
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Patcharee  Chuenchomchat 
วัน/เดือน/ปเกิด    24  มีนาคม  2522 
ท่ีอยู                140/1  ซ.ปากพลี ม.3 ถ.นาพรุ-ปากพูน  ต.โพธิ์เสด็จ  
                               อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท           081-6936394  

     สถานที่ทํางาน  โรงเรียนจรัสพชิากรอาชวีศึกษา    
     โทรศัพท             - 

ตําแหนง            หัวหนาสาขาการขาย-การตลาด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
                                  E-mail: 
                    

 

 

 



รหัสนักศึกษา  52211026 
ช่ือ   นางสาวกมลชนก   แสงศศิธร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Kamonchanok  Sangsasithorn 
วัน/เดือน/ปเกิด    10  สิงหาคม  2530 
ท่ีอยู                88  ม.3  ต.ลําทับ 
   อ.ลําทบั   จ. กระบี่  81120 
โทรศัพท           084-1231237 

     สถานที่ทํางาน  -    
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี   คณะบริหารธุรกิจ สาขาอังกฤษธุรกิจ    
                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี          
                          E-mail:  at_ia_re@hotmail.com                          

 

รหัสนักศึกษา  52211141 
ช่ือ   นางสาววริศรา  ไกรนรา 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Warissara  Krainara 
วัน/เดือน/ปเกิด    14  มีนาคม  2527 
ท่ีอยู                  41/12   ม.11   ต.ทาศาลา 
                               อ.ทาศาลา  จ.นครศรีธรรมราช 80160            
โทรศัพท           086-6867375 

     สถานที่ทํางาน         -                    
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการจัดการโรงแรมและการทองเทีย่ว    
                                            มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต 

                                  E-mail:  crazyshinchan_1@hotmail.com 

 

 



รหัสนักศึกษา  52211158 
ช่ือ   นางสาววริษา  ขุนชาํนาญ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Warisa  Khunchamnan 
วัน/เดือน/ปเกิด       3  ธันวาคม  2529 
ท่ีอยู                7  ซ.หัวหวอง ถ.ราชดําเนนิ  ต.ในเมือง  
                               อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 
โทรศัพท           086-9483362 
สถานที่ทํางาน         เอ เอฟเอฟ เซอรวิส 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            ผูจัดการทัว่ไป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี        สาขาการตลาด  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
                        E-mail: risakh_f@hotmail.com 
                                                                                  

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  52211216 
ช่ือ   นายอาษาฒ  สุวรรณพฤกษ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Arsa  Suwannaphruk 
วัน/เดือน/ปเกิด       31  กรกฎาคม  2528 
ท่ีอยู                279  ถ.เพชรเกษม    อ.หวยยอด 
                               จ. ตรัง   92130 
โทรศัพท           084-0621140 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี    สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
                                  E-mail : arsyo_tkd@hotmail.com              
                                                                          

 

 



รหัสนักศึกษา  52211059 
ช่ือ   นางสาวธราทพิย  เลิศไกร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Taratip  Lertkrai 
วัน/เดือน/ปเกิด       9  กรกฎาคม  2524 
ท่ีอยู                308  ม.4   ต.ชางกลาง อ.ชางกลาง  
                               จ.นครศรีธรรมราช  80250 

      โทรศัพท           085-7878692 
สถานที่ทํางาน         โรงเรียนจันดพีิทยาคม 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            เจาหนาที่การเงิน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย                 
                    E-mail : J_lukjeab@hotmail.com 
                                                                                                         

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  52211034 
ช่ือ   นายกันตวรวฒัน  เกษรสิทธิ์ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Kantaworrawat  Kesornsit 
วัน/เดือน/ปเกิด       2  มกราคม  2520 
ท่ีอยู                19/1 ถ.ศรีธรรมโศก5  ต.ในเมือง  อ.เมือง   
                               จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท           081-7197252 
สถานที่ทํางาน         โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            อาจารย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการเงินและการธนาคาร  มหาวทิยาลัยศรีปทมุ 
                                    E-mail: chay_a1977@hotmail.com                                                               
                      

 

 



รหัสนักศึกษา  52211067 
ช่ือ   นางสาวนงครัตน  แสนสมพร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Nongrat  Sansompron 
วัน/เดือน/ปเกิด       22  กนัยายน  2529 
ท่ีอยู                182/40 หมู 4 ต.ทาซัก อ.เมือง   
                               จ.นครศรีธรรมราช 80000    
โทรศัพท           086-2774503 
สถานที่ทํางาน         -  
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี        สาขาธุรกิจระหวางประเทศ                                               
                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตศรีราชา 
                       E_mail:  ploy_nongrat@hotmail.com 
                                                                                                                         

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  52211075 
ช่ือ   นายนรากร  หนูเกื้อ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Narakorn  Nukuea 
วัน/เดือน/ปเกิด       5  มกราคม  2523 
ท่ีอยู                28/1  ม.1  ต.สิชล อ.สิชล    
                               จ.นครศรีธรรมราช   80120                              
โทรศัพท           086-9030956 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาออกแบบนิเทศศิลป  มหาวิทยาลัยรังสิต 
                                       E-mail: narakorn_me@hotmail.com                     

 

 



รหัสนักศึกษา  52211083 
ช่ือ   นางสาวนาฎยา  รามทิม 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Narttaya  Ramtim 
วัน/เดือน/ปเกิด       1  กันยายน  2522 
ท่ีอยู                141  หมู5   ต.ปริก อ.ทุงใหญ   
                               จ.นครศรีธรรมราช  80240                                            
โทรศัพท           081-0897198 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการจดัการตลาด   มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
                     E-mail: bo11979@hotmail.com 
                                                                                                                         

 
 
 
                              

รหัสนักศึกษา  52211109 
ช่ือ   นางสาวบุปผา  อินทวงศ   
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Buppha   Intawong  
วัน/เดือน/ปเกิด       13  พฤศจิกายน  2528 
ท่ีอยู                100/4 ม.1  ต.ทอนหงส  อ.พรหมคีรี  
                               จ.นครศรีธรรมราช   80320                               
โทรศัพท           084-0575296 
สถานที่ทํางาน         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
โทรศัพท             074-282252 
ตําแหนง            นักวิชาการศึกษา 
การศึกษาระดับปริญญาตรี      สาขาวทิยาศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร           
                             E_mail: buppha.i@psu.ac.th 
                                                                                                                         

 

 



รหัสนักศึกษา  52211125 
ช่ือ   นายภานวุัตร  ไวทยานวุัตติ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Panuvat  Vaidyanovatti 
วัน/เดือน/ปเกิด       18  สิงหาคม  2523 
ท่ีอยู                30/12-13 หมูที่13 ต.ทาศาลา  อ.ทาศาลา 
                                จ.นครศรีธรรมราช 80160                                  
โทรศัพท           084-1388880 
สถานที่ทํางาน         เทศบาลตําบลทาศาลา  
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            เลขานายกเทศมนตรี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี      สาขานิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
                     E_mail: airbuzz209@hotmail.com                                                                                                

 
 
 

รหัสนักศึกษา  52211166 
ช่ือ   นางสาวแวนฟา  ริกา 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Wanfa  Rika 
วัน/เดือน/ปเกิด       4  มกราคม  2527 
ท่ีอยู                189  ม.3  ต.เขาพระ  อ.พิปูน  
                               จ.นครศรีธรรมราช   80270                                                      
โทรศัพท           075-499161 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการตลาด  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
                            E-mail: wanfar@hotmail.com                                                                                                 

 
 
 

 

 



รหัสนักศึกษา  52211174 
ช่ือ   นางสาวศรัณยา  รักษาวงศ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Saranya  Ruksawong 
วัน/เดือน/ปเกิด       23  เมษายน  2528 
ท่ีอยู                207  ม.10  ต.นาแว 
                               อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช   80260                                                                                 
โทรศัพท           087-8880540 
สถานที่ทํางาน         -  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            -  
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาบริหารธุรกิจการประกันภัย        
                                               มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตตรัง 
                            E_mail:pikpik-piglet @hotmail.com                                                                                        

 
 
 

รหัสนักศึกษา  52211190 
ช่ือ   นางสาวสุชาดา  สุคนธชาต ิ
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Suchand  Sukhontachart 
วัน/เดือน/ปเกิด       3  พฤษภาคม  2528 
ท่ีอยู                30/4  ม.4  ต.ปากนคร  อ.เมือง  
                               จ.นครศรีธรรมราช   80000                                                      
โทรศัพท           089-1448648 
สถานที่ทํางาน         -  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุันทา 
                            E-mail: sukhontachart@hotmail.com                                                                                     

 
 

 

 



รหัสนักศึกษา  52211208 
ช่ือ   นางสาวอรอนงค  พรหมทอง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Onanong  Promthong 
วัน/เดือน/ปเกิด       26  กนัยายน  2521 
ท่ีอยู                264  ม.3  ต.นาโพธิ ์
                               อ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช   80110                                                                                 
โทรศัพท           084-8496991 
สถานที่ทํางาน         สํานักงานเกษตรอําเภอพุนพนิ  
โทรศัพท             077-311355 
ตําแหนง            เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
                            E-mail: promthong@sanook.com     
                                                                                                                                 

 
 
 

รหัสนักศึกษา  52211133 
ช่ือ   นางสาวลลิดา  สังขทอง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Lalida  Sungtong 
วัน/เดือน/ปเกิด       29  เมษายน  2516 
ท่ีอยู                98  ม.8  ต.เปลี่ยน  อ.สิชล  
                               จ.นครศรีธรรมราช   80120                                                      
โทรศัพท           084-3445513 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาวิทยาศาสตรบัณฑติ  
                                               สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 
                       E-mail: meow_at14@msn.com 

                                                                                                                                           

 

 



รหัสนักศึกษา  52211356 
ช่ือ   นางสาวพัชรีย  สังวาลย 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Phatcharee  Sangwan 
วัน/เดือน/ปเกิด       3  กรกฎาคม  2528 
ท่ีอยู                148 ม.8  ต.เสาเภา  อ.สิชล  
                               จ.นครศรีธรรมราช                                                       
โทรศัพท           081-6897540 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
                            E-mail: Phatcha_s@hotmail.com     
                                                                                                                                 

 
 

รหัสนักศึกษา  52211331 
ช่ือ   นางสาวซูไรยา  อับดุลลา 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Suraiya  Abdulla 
วัน/เดือน/ปเกิด       10  กมุภาพนัธ  2530 
ท่ีอยู                5222/43  ม.7  ต.โคกเคียน 
                               อ.เมือง  จ.นราธิวาส   96000                                                                                 
โทรศัพท           083-6547473 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการจดัการธุรกิจระหวางประเทศ   
                                               มหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ 
                            E-mail: ny71151@hotmail.com                                                                                          

 
 

 

 



รหัสนักศึกษา  51222552 
ช่ือ   วาที่ ร.ต.หญงิจรรจิรา คุมสุข 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Janjira  Kumsuk 
วัน/เดือน/ปเกิด       4  ธันวาคม  2519 
ท่ีอยู                222   ต.ไทยบุรี  อ.ทาศาลา  
                               จ.นครศรีธรรมราช   80160                                                    
โทรศัพท           086-2737599 
สถานที่ทํางาน         มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ 
โทรศัพท             075-673768 
ตําแหนง            พนักงานธุรการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี      สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลยัราชภัฎนครศรีธรรมราช 
                            E-mail: mjanjira@wu.ac.th     
                                                                                                                                 

 
 

รหัสนักศึกษา  52211349 
ช่ือ   นายธาน  สงทวน 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Than  Songthuan 
วัน/เดือน/ปเกิด       15  มถิุนายน  2528 
ท่ีอยู                47/3  ม.7  ต.คลองนอย 
                               อ.ปากพนงั  จ.นครศรีธรรมราช   8                                                                                 
โทรศัพท           084-4401910 
สถานที่ทํางาน         ธุรกิจสวนตัว 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            เจาของกิจการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการเงิน  มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ 
                            E-mail: -                                                                                                                        

 
 

 

 



รหัสนักศึกษา  52211364 
ช่ือ   นางสาวศลิษา  เพชรประพนัธ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Salisa  Petprapan 
วัน/เดือน/ปเกิด       1  กุมภาพันธ  2529 
ท่ีอยู                30/1 ม.7  ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมอืง  
                               จ.นครศรีธรรมราช   80000                                                     
โทรศัพท           089-9714108 
สถานที่ทํางาน         -  
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการจดัการโรงแรมและทองเที่ยว     
                                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
                            E-mail: salisa_brightsy@hotmail.com                                                                                  

 
 

รหัสนักศึกษา  52211042 
ช่ือ   นายกิตติศักดิ์  อินทรวิเชียร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr.Kittisak  Inthavichien 
วัน/เดือน/ปเกิด       20  กรกฎาคม  2522 
ท่ีอยู                186/61 ม.9  ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง  
                               จ.นครศรีธรรมราช   80000                                                     
โทรศัพท           081-4828905 
สถานที่ทํางาน         บริษัทยวกาตพัฒนา จํากัด  
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            รองผูจัดการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาวิศวกรรมการโยธา     
                                              สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
                            E-mail: kittisak_civil@hotmail.com                                                                                      

 
 

 

 


