
รหัสนักศึกษา  53210019 
ช่ือ   นายกษม  เอกมาตฤกุล 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Kasama  Ekmataruekul 
วัน/เดือน/ปเกิด    18  ตุลาคม  2529 
ท่ีอยู                258/3  ม.3   ต.ทาศาลา   
                                        อ.ทาศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  80160   
โทรศัพท           075-330463,083-5323094 

     สถานที่ทํางาน  -  
โทรศัพท              - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี    บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี   มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 
                  E-mail: gwai_zaatan@hotmail.com 

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  53210027 
ช่ือ   นายกิตติทัศท  เกยีรติลัชชานนท 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr.Kittithat  Kiatlatchanon 
วัน/เดือน/ปเกิด    9  สิงหาคม  2528 
ท่ีอยู                267/9  ซ.ประชาพัฒนา  ถ.กะโรม  ต.โพธิเ์สด็จ  
                               อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท           082-0222211  

     สถานที่ทํางาน  -    
     โทรศัพท             - 

ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  มหาวิทยาลยั 
                                  E-mail:Mr.Kittithat@gmail.com 
                    

 

 

 



รหัสนักศึกษา  53210050 
ช่ือ   นายเฉลิมศักดิ์  แตงเกลีย้ง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Chalermsak   Tangkleang 
วัน/เดือน/ปเกิด    12  สิงหาคม  2526 
ท่ีอยู                1717/3  ถ.ราชดําเนนิ  ต.ทาวัง 
   อ.เมือง   จ. นครศรีธรรมราช   80000 
โทรศัพท           086-6627828 

     สถานที่ทํางาน  บริษัทเซน็คาร จํากัด เลขที่1362 ต.ทาวงั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
โทรศัพท             075-342999 
ตําแหนง            Reciving 
การศึกษาระดับปริญญาตรี   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร             
                          E-mail:  baramoon_doe@hotmail.com                          

 

รหัสนักศึกษา  53210068 
ช่ือ   นางสาวฐิติมา  บูรณวงศ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Thitima Booranawong 
วัน/เดือน/ปเกิด    3  พฤษภาคม  2530 
ท่ีอยู                  74/1   ม.4   ต.กลาย 
                               อ.ทาศาลา  จ.นครศรีธรรมราช 80160            
โทรศัพท           089-7268570 

     สถานที่ทํางาน         -                    
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ    

                                                  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
                                  E-mail:  noosompaen_cute@hotmail.com 

 

 



รหัสนักศึกษา  53210076 
ช่ือ   นายธรรมนิตย  ถิรจิตโต 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr.Thammanit  Thirajitto 
วัน/เดือน/ปเกิด       1  มีนาคม  2531 
ท่ีอยู                126  ซ.1  ต.ปากแพรก  
                               อ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช  80110 
โทรศัพท           084-7450870,075-411593 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ 
                        E-mail: basicpor@hotmail.com 
                                                                                  

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  53210092 
ช่ือ   นางสาวนษิฐ  เกื้อสกุล 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Nit  Kueasakul 
วัน/เดือน/ปเกิด       3  มีนาคม  2507 
ท่ีอยู                8  ม.6  ต.มะเร็ต    อ.เกาะสมุย 
                               จ. สุราษฎรธานี   84140 
โทรศัพท           081-9564927 
สถานที่ทํางาน     โรงพยาบาลเกาะสมุย  เลขที่61 หมู1 ต.อางทอง อ.เกาะสมยุ จ.สุราษฎรธาน ี
โทรศัพท             077-421399 
ตําแหนง            พยาบาลวชิาชีพ  ชํานาญการ 
การศึกษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต    สาขาการจัดการทรัพยากรมนษุย 
                                                         มหาวทิยาลยัวลยัลักษณ 
                                  E-mail : @hotmail.com              

 

 



                                                                          
รหัสนักศึกษา  53210100 
ช่ือ   นางสาวบุษกร ชาญณรงค 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Busakorn Channarong 
วัน/เดือน/ปเกิด       15  ตุลาคม  2528 
ท่ีอยู                13/3  ม.12   ต.ทาขึน้ อ.ทาศาลา  
                               จ.นครศรีธรรมราช  80160 

      โทรศัพท           089-4759304 
สถานที่ทํางาน         บมจ.ธนาคารกรงุไทย สาขาทาศาลา ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรีฯ 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            เจาหนาที่บริการลูกคา 
การศึกษาระดับปริญญาตรี    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ มหาวทิยาลยัวลัยลกัษณ                 
                    E-mail : jangbus_gf9@hotmail.com 
                                                                                                         

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  53210118 
ช่ือ   นางสาวปยวรรณ มีพวกมาก 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Piyawan Meephuakmak 
วัน/เดือน/ปเกิด       21  สิงหาคม  2529 
ท่ีอยู                75  หมู 5  ต.ตลิ่งชัน  อ. ทาศาลา 
                               จ.นครศรีธรรมราช 80160 
โทรศัพท           075-772001,089-8843035 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  มหาวทิยาลยักรุงเทพฯ 
                                    E-mail: girl_coolaa_4@hotmail.com                                                               

 

 



                      
รหัสนักศึกษา  53210126 
ช่ือ   นางสาวพรพมิล  อังคณาภวิัฒน 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Pornpimon  Angkanapiwat 
วัน/เดือน/ปเกิด       31  มีนาคม  2525 
ท่ีอยู                58 หมู 1 ถ.ราชดําเนนิ ต.ปากพูน อ.เมือง   
                               จ.นครศรีธรรมราช 80000    
โทรศัพท           083-5432794,075-383370 
สถานที่ทํางาน         -  
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี        สาขาบัญชีบัณฑิต                                                 
                                      มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
                       E_mail:  p_peung@hotmail.com                                                                                     

 
 
 

รหัสนักศึกษา  53210134 
ช่ือ   นางสาวรุงทพิย  วัฒนสิทธิ ์
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Rungthip   Wattanasit 
วัน/เดือน/ปเกิด       5  พฤศจิกายน  2529 
ท่ีอยู                215  ม.5  ต.สระแกว  อ.ทาศาลา    
                               จ.นครศรีธรรมราช   80160                              
โทรศัพท           084-0584265,075-375282 
สถานที่ทํางาน     ธนาคารออมสิน สาขาโคกกลอย ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา 82140 
โทรศัพท             076-581402 
ตําแหนง            ลูกจางปฏิบัติงาน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสนเทศทางคอมพิวเตอร  
                                        มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
                                       E-mail:  

 

 



รหัสนักศึกษา  53210142 
ช่ือ   นายวธัญู  ใจเพียร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Watanyou  Jaipean 
วัน/เดือน/ปเกิด       8  กรกฎาคม  2528 
ท่ีอยู                224/2  หมู10   ต.กลาย อ.ทาศาลา   
                               จ.นครศรีธรรมราช  80160                                           
โทรศัพท           086-6845046 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                     E-mail: style_vintage@hotmail.com 
                                                                                                                         

 
 
 
                              

รหัสนักศึกษา  53210159 
ช่ือ   นางสาวศิรินญา  เที่ยงแท   
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Sirinya  Thaingthae  
วัน/เดือน/ปเกิด       13  กมุภาพนัธ  2529 
ท่ีอยู                157/4 ม.6  ต.ทาศาลา  อ.ทาศาลา  
                               จ.นครศรีธรรมราช   80160                        
โทรศัพท           083-1632367 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี      สาขาการจัดการธุรกิจ    มหาวิทยาลัยนเรศวร         
                             E_mail: katang2u_13@hotmail.com 
                                                                                                                         

 

 



 

รหัสนักศึกษา  53210167 
ช่ือ   นางสาวศิวพร  เงินถาวร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Siwaporn  Ngoenthaworn 
วัน/เดือน/ปเกิด       14  พฤศจิกายน  2530 
ท่ีอยู                48  ถ.ศรีธรรมโศก  ต.ในเมือง  อ.เมือง  
                               จ.นครศรีธรรมราช   80000                                                  
โทรศัพท           082-4944951 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาวิทยาศาสตรชีวการแพทย มหาวทิยาลยัรังสิต 
                            E-mail: si_kwang@hotmail.com                                                                                             

 
 
 

รหัสนักศึกษา  53210175 
ช่ือ   นางสาวสุณิสา  อินทรสุวรรณ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Sunisa  Intharasuwan 
วัน/เดือน/ปเกิด       21  มกราคม  2531 
ท่ีอยู                33  ม.1   ถ.ชลประทานทาดี ต.กําแพงเซา 
                               อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช   80280                                                                                 
โทรศัพท           089-1753607 
สถานที่ทํางาน         -  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            -  
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑติ  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ             
                            E_mail:amcband_tan@hotmail.com                                                                                      

 
 

 

 



 

รหัสนักศึกษา  53210183 
ช่ือ   นางสาวสุพัตรา  ดีเลยีบ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Supattra  Deelieb 
วัน/เดือน/ปเกิด       14  พฤษภาคม  2529 
ท่ีอยู                27  ม.1  ต.บานนา  อ.ปะเหลียน 
                               จ.ตรัง  92140                                                    
โทรศัพท           083-3938476 
สถานที่ทํางาน         -  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี       สาขาสารสนเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
                            E-mail: waw_14@hotmail.com                                                                                              

 
 

รหัสนักศึกษา  53210191 
ช่ือ   นางสาวสุพัตรา  สุขศรีวรรณ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Supattra  Suksrewan 
วัน/เดือน/ปเกิด       22  พฤษภาคม  2523 
ท่ีอยู                192  ม.1  ต.สวนหลวง 
                               อ.เฉลิมพระเกยีรติ  จ.นครศรีธรรมราช   80190                                                                    
โทรศัพท           081-5987101 
สถานที่ทํางาน         Chevron Thailand Exploration and Production Ltd  
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            Assistant Coordinator 
การศึกษาระดับปริญญาตรี    วิทยาการจัดการสาขาการบญัชี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                            E-mail: Nobel216@hotmail.com     
                                                                                                                                 

 
 

 

 



รหัสนักศึกษา  53210209 
ช่ือ   นางสาวสุวิตา  สวัสดินฤนาท 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Suwita  Sawadeenaruenart 
วัน/เดือน/ปเกิด       14  กรกฎาคม  2526 
ท่ีอยู                 90 ม.4  ต.หนิตก  อ.รอนพบูิลย  
                               จ.นครศรีธรรมราช   80350                                                      
โทรศัพท           081-2714646 
สถานที่ทํางาน         นครทนายความ-การบัญชี 668 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท             075-341762 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบริหารทรพัยากรมนุษย  
                                               มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
                       E-mail: surita29@hotmail.com 

                   
                                                                                                                         

รหัสนักศึกษา  53211025 
ช่ือ   นายกฤติพล  มหาศกัดิ์พันธ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr.Krittiphon  Mahasakpan 
วัน/เดือน/ปเกิด       14  ตุลาคม  2511 
ท่ีอยู                3/55  แขวงคลองจั่น เขตบางกะป  กรุงเทพฯ                                 
โทรศัพท           081-6469578 
สถานที่ทํางาน         บ.เจ.อาร.ที(1999) 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            กรรมการผูจัดการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
                            E-mail: m_krittiphon@hotmail.com     
                                                                                                                                 

 
 

 

 



รหัสนักศึกษา  53211033 
ช่ือ   นายกฤษณะ  แสนพิทกัษ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr.Kritsana  Saenphitak 
วัน/เดือน/ปเกิด       25  ธันวาคม  2528 
ท่ีอยู                326/7  ม.1  ต.ทาศาลา 
                               อ.ทาศาลา  จ.นครศรีธรรมราช   80160                                                                              
โทรศัพท           081-5381157 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาศิลปศาสตร โปรแกรมอุตสาหกรรมทองเที่ยว   
                                               มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
                            E-mail: K.saenphitak@hotmail.com                                                                                     

 
 

รหัสนักศึกษา  53211066 
ช่ือ   นางสาวสุธิชา  ไชยรัตน 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Suthicha  Chairat 
วัน/เดือน/ปเกิด       14  มกราคม  2529 
ท่ีอยู                248/10 ม.1  ต.ทาศาลา  อ.ทาศาลา  
                               จ.นครศรีธรรมราช   80160                                                    
โทรศัพท           082-4350936 
สถานที่ทํางาน         หจก.พรมวิเศษทัวร  
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            พนักงานทั่วไป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
                                              มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 
                            E-mail: jar_no14@hotmail.com                                                                                          

 
 

 

 



 
 


