
รหัสนักศึกษา  54210018 
ช่ือ   นางสาวจุฬาภรณ  ตะลุง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Julaporn   Talung 
วัน/เดือน/ปเกิด    21  ธันวาคม  2527 
ท่ีอยู                41/4  ม.5   ต.โพธิ์ทอง   
                                        อ.ทาศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  80160   
โทรศัพท           087-2631700 

     สถานที่ทํางาน  -  
โทรศัพท              - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี    บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวทิยาลยัราชภัฎนครศรีธรรมราช 
                   

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  54210042 
ช่ือ   นางสาวจิราณ ี ชทูอง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Chirani  Chuthong 
วัน/เดือน/ปเกิด    28  มิถนุายน  2517 
ท่ีอยู                9/1  ม.7   ต.ไทยบุรี   
                               อ.ทาศาลา  จ.นครศรีธรรมราช 80160 
โทรศัพท           089-8218764  

     สถานที่ทํางาน  อบต.ไทยบุรี  9/1  ม.7  ต.ไทยบุรี  อ.ทาศาลา จ.นครศรีฯ 80160    
     โทรศัพท             075-770278 

ตําแหนง            หัวหนาสวนการคลัง 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
                    

 

 

 



รหัสนักศึกษา  54210059 
ช่ือ   นางสาวชยากรณ  อินทะบุตร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Chayagorn  Intabud 
วัน/เดือน/ปเกิด    23  มิถนุายน  2530 
ท่ีอยู                289/21  ม.2  ถ.วัดโบถท  ต.ปากนคร 
   อ.เมือง   จ.นครศรีธรรมราช   80000 
โทรศัพท           084-1890658 

     สถานที่ทํางาน  - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร             

 
 
 

รหัสนักศึกษา  54210067 
ช่ือ   นางสาวนวลฉวี  วรรณโสภณ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Nuanchawee  Wannasophon 
วัน/เดือน/ปเกิด    28  กุมภาพนัธ  2530 
ท่ีอยู                  57   ม.1   ต.แมน้ํา 
                              อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎรธานี  84330          
โทรศัพท           080-3878854 

     สถานที่ทํางาน        โรงเรียนอุนรักเกาะสมุย  57 ม.1 ต.แมน้าํ  อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรฯ                 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            เลขา ผอ. 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวเิทศธุรกิจ 

                                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                                   

 

 



รหัสนักศึกษา  54210075 
ช่ือ   นายปรงุภัณฑ  พนัธรักษ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr.Prungpan  Pantarak 
วัน/เดือน/ปเกิด       28  ธันวาคม  2531 
ท่ีอยู                1  ม.7  ต.นาเรียง 
                               อ.พรหมคีรี   จ.นครศรีธรรมราช  80320 
โทรศัพท           086-9495237 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ 
                                                                                  

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  54210083 
ช่ือ   นางสาวภรณี  นาคประดับ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Poranee  Nakpraoab 
วัน/เดือน/ปเกิด       11  มนีาคม  2526 
ท่ีอยู                42  ม.3  ต.นาเหรง    อ.นบพิตํา 
                               จ. นครศรีธรรมราช   80160 
โทรศัพท           081-5637083 
สถานที่ทํางาน         อบจ.  ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            วิทยากรภาษาอังกฤษ 
การศึกษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต    สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต 
                                                         มหาวทิยาลยัอัสสัมชัญ 
                                                                          

 

 



รหัสนักศึกษา  54210099 
ช่ือ   นางสาววนัทน ี แกวเรือง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Wantanee  Kaewruang 
วัน/เดือน/ปเกิด       14  กันยายน  2527 
ท่ีอยู                79  ม.11   ต.เสาเภา อ.สิชล 
                               จ.นครศรีธรรมราช  80340 

      โทรศัพท           087-0598304 
สถานที่ทํางาน         มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ    โครงการอุทยานวทิยาศาสตรภาคใต 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธรุกิจระหวางประเทศ 
                                         มหาวิทยาลยัรามคําแหง                 
                                                                                                         

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  54210109 
ช่ือ   นางสาวสุนนัทา  ชูแกว 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Sunanta  Chukaew 
วัน/เดือน/ปเกิด       27  เมษายน  2531 
ท่ีอยู                48/1  หมู 2  ต.ทุงโพธิ์  อ. จฬุาภรณ 
                               จ.นครศรีธรรมราช  80130 
โทรศัพท           089-9713487 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี   คหกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                                     
                      

 

 



รหัสนักศึกษา  54210117 
ช่ือ   นายอรรถวิทย  ลีนะธรรม 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Atthawit  Leenatham 
วัน/เดือน/ปเกิด       10  ตุลาคม  2527 
ท่ีอยู                152/338 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง   
                               จ.นครศรีธรรมราช 80000    
โทรศัพท           086-2788877 
สถานที่ทํางาน        โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทศิ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            ครูอัตราจาง 
การศึกษาระดับปริญญาตรี        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดอิเล็กทรอนิกส                                        
                                              มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 
 

 
 
 

รหัสนักศึกษา  54210190 
ช่ือ   นางสาวกานตรวี  อุดมสุข 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Kanravee  Udomsuk 
วัน/เดือน/ปเกิด       17  มกราคม  2531 
ท่ีอยู                1195/5   ต.คลัง  อ.เมือง    
                               จ.นครศรีธรรมราช   80000                             
โทรศัพท           083-5501270 
สถานที่ทํางาน          - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี  
                                        มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 
 

 

 



รหัสนักศึกษา  54210208 
ช่ือ   นางสาวพัฐชญาณ   แซโงว 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Patchaya  Saengow 
วัน/เดือน/ปเกิด       10  มิถุนายน  2526 
ท่ีอยู                152/20  หมู3  ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา   
                               จ.นครศรีธรรมราช  80160                                           
โทรศัพท           075-445157  
สถานที่ทํางาน         รานกติตี้ชอป ม.3 ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
โทรศัพท             075-445157 
ตําแหนง            เจาของกิจการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาบริหารธุรกิจบัณฑติ   มหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ 
                      
                                                                                                                         

 
 
 
                              

รหัสนักศึกษา  54210224 
ช่ือ   นางสาววิมลศิริ  สังขารา   
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Wimonsiri  Sangkhara  
วัน/เดือน/ปเกิด       9  เมษายน  2531 
ท่ีอยู                284 ม.3  ต.วังมะปรางเหนือ  อ.วังวเิศษ  
                               จ.ตรัง   92220                        
โทรศัพท           075-262050 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ    มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ      
                                                                                                                         

 

 

 



รหัสนักศึกษา         54210232 
ช่ือ          นางอุมาภรณ  ขุนณรงค 
ช่ือภาษาอังกฤษ      Mrs.Umapron  Khunnarung 
วัน/เดือน/ปเกิด     6  พฤศจิกายน  2520 
ท่ีอยู                129/1 ม.3 ต.สิชล  อ.สิชล  
                            จ.นครศรีธรรมราช   80120                                            
โทรศัพท            075-771570 
สถานที่ทํางาน       บมจ.กรุงเทพฯประกันชีวิต แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท             02-7778434  
ตําแหนง              เจาหนาที่ฝกอบรม 
การศึกษาระดับปริญญาตรี     หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี   
                                  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 

 
 

รหัสนักศึกษา  54211529 
ช่ือ   นายเกรียงจิตติ  วิรัตน   
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr.Kriangchitti  Wirat 
วัน/เดือน/ปเกิด       28  พฤศจิกายน  2514 
ท่ีอยู                90 ม.1  ต.สระแกว  อ.ทาศาลา  
                               จ.นครศรีธรรมราช   80160                        
โทรศัพท           089-7758637 
สถานที่ทํางาน         หสม.เกรียงเกษตรพาณิชย เลขท่ี90 ม.1 ต.สระแกว อ.ทาศาลา จ.นครศรีฯ 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            เจาของกิจการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงนิ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย      
                                                                                                                         

 
 
 

 

 



รหัสนักศึกษา  54211545 
ช่ือ   นายมรุตพงษ  เดชพรหม   
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr.Marutpong  Dachprom  
วัน/เดือน/ปเกิด       31  กรกฎาคม  2528 
ท่ีอยู                29/9 ม.13  ต.ทาศาลา  อ.ทาศาลา  
                               จ.นครศรีธรรมราช   80160                         
โทรศัพท           088-4868497 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี      หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโยลีสารสนเทศ   
                                            มหาวิทยาลยับูรพา      
                                                                                                                         

 
 

รหัสนักศึกษา  54211552 
ช่ือ   นายวิษณุ  ศรีอุทัย 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr.Vissanu  Sriuthai  
วัน/เดือน/ปเกิด       7  กุมภาพันธ  2529 
ท่ีอยู                77/35  ถ. พัฒนาการคูขวาง  ต.คลัง   อ.เมือง  
                               จ.นครศรีธรรมราช   80000                        
โทรศัพท           089-1193194 
สถานที่ทํางาน         บานนาฎศิลป เลขท่ี 77/35  ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   
โทรศัพท             075-317682 
ตําแหนง            หุนสวน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาการตลาด    
                                           มหาวทิยาลัยศรีปทุม      
                                                                                                                         

 
 

 

 


