
รหัสนักศึกษา  55210074 
ชื่อ   นางสาวกัญจนพร แก้ววิจิตร 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Kunjanaporn Kaewwijit 
วัน/เดือน/ปีเกิด    21  สิงหาคม  2532 
ที่อยู่                68/36  หมู่บ้านอาภาสิริ   ต.ท่าวัง   
                               อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000   
โทรศัพท ์          082-4355299 

     สถานที่ทาํงาน  ร้านไอติมผัด บ๊ิกไนซ์ บาซ่า ประตูลอด 
โทรศัพท ์             - 
ตําแหน่ง            ผู้จัดการ 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี   บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์
                            e-mail: beteddy_gifted@hotmail.com 
                   

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา 55210033 
ชื่อ   นางสาวนุชนาฎ ศรีนุกูล 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Notchanat Srinukul 
วัน/เดือน/ปีเกิด    12  กันยายน  2528 
ที่อยู่                16/7  ม.2   ต.สิชล   
                          อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช 80120 
โทรศัพท ์          089-2905276 

     สถานที่ทาํงาน  ธนาคารกรุงไทย สาขาขนอม ต.ขนอม  อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช  
     โทรศัพท ์            - 

ตําแหน่ง            เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
                    
 

 
 
 
 
 

 

 



 
รหัสนักศึกษา 55210090 
ชื่อ   นายนิวัฒน์  ภักดีชน 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr. Niwat  Phakoichon 
วัน/เดือน/ปีเกิด    2  ตุลาคม  2530 
ที่อยู่                90  ม.4  ต.ถ้ําใหญ ่อ.ทุ่งสง  
                          จ.นครศรีธรรมราช 80110 
โทรศัพท ์          - 

     สถานที่ทาํงาน  โรงแยกก๊าชธรรมชาติขนอม 123 ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม 
โทรศัพท ์            - 
ตําแหน่ง            - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์             

 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา 55210140 
ชื่อ   นายยุทธชัย ฮารีบิน 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr. Yuttachai Hareebin 
วัน/เดือน/ปีเกิด    25  ตุลาคม  2526 
ที่อยู่                   222   ต.ไทยบุรี 
                          อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  80161        
โทรศัพท ์          081-5351319 

     สถานที่ทาํงาน        ศูนย์กีฬา ม.วลัยลักษณ์   
โทรศัพท ์            - 
ตําแหน่ง            เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี วิศวะกรรมเคมี   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

                                                                      

 
 
 

 

 



 
รหัสนักศึกษา 55210116 
ชื่อ   นางสาวภัทริน เจริญช่าง 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Pattarin Jaroenchang 
วัน/เดือน/ปีเกิด       8  สิงหาคม  2532 
ที่อยู่                88/15   ต.ในเมือง อ.เมือง    
                          จ.นครศรีธรรมราช  80000                 
โทรศัพท ์          075-343743 
สถานทีท่ํางาน         - 
โทรศัพท ์            - 
ตําแหน่ง            - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี       เทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น 
                                                                                  

 
 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา 55210124 
ชื่อ   นายภูริทัต ภักดีชน 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr. Phuritat  Pardeechon 
วัน/เดือน/ปีเกิด       23  มีนาคม  2520 
ที่อยู่                555/90  ม.1  ต.ปากพูน    อ.เมือง 
                               จ. นครศรีธรรมราช   80000 
โทรศัพท ์          084-1865500 
สถานทีท่ํางาน         ศูนยก์ารฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ค่ายวชิราวุธ 
โทรศัพท ์            - 
ตําแหน่ง            นายทหารฝ่ายการเงิน 
การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต    บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวทิยาลัยราชภัฎสงขลา 
                                                          
                                                                          

 
 
 

 

 



 
 

รหัสนักศึกษา 55210132 
ชื่อ   นายภูวณัฏฐ์  รัตนนุวงศ์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr. Phuwanat  Rattananuwong 
วัน/เดือน/ปีเกิด       29  มีนาคม  2516 
ที่อยู่                134  ต.ในเมือง  อ.เมือง   
                          จ.นครศรีธรรมราช  80000 

      โทรศพัท ์          081-6930008 
สถานทีท่ํางาน         บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซส็ คอมมูนิเคชั่น  จ.สุราษฎรธ์านี 
โทรศัพท ์            077-213600 
ตําแหน่ง            ผู้ช่วยผู้จัดการ 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี   วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช     
                                          
                                                                                                         

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา 55210157 
ชื่อ   นายฤชากร  ผสมธาตุ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr. Ruchakron  Pasomtort 
วัน/เดือน/ปีเกิด       21  กรกฎาคม  2531 
ที่อยู่                40  หมู ่4  ต.บ้านเกาะ  อ. พรหมคีร ี
                          จ.นครศรีธรรมราช  80320 
โทรศัพท ์          086-9440162 
สถานทีท่ํางาน         สํานักงานทนายความ 
โทรศัพท ์            - 
ตําแหน่ง            - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี  นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                                     
                     

 
 
 

 

 



 
 

รหัสนักศึกษา 55210165 
ชื่อ   นางลัดดา  ศรีจรัส 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mrs. Ladda  Srijarat 
วัน/เดือน/ปีเกิด       2  พฤศจิกายน  2514 
ที่อยู่                66/1  ม.2  ต.กะหรอ อ.นบพิตํา   
                          จ.นครศรีธรรมราช 80160                          
โทรศัพท ์          089-9286902 
สถานทีท่ํางาน        อบต.ไทยบุรี   ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  
โทรศัพท ์            075-770278 
ตําแหน่ง            นักวิชาการเงินและบัญช ี
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                                               
 

 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา 55210173 
ชื่อ   นางสาววิรงรอง  เกิดสมมาศ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Wirongrong  Kirdsommas 
วัน/เดือน/ปีเกิด       25  กรกฎาคม  2524 
ที่อยู่                3-4  ม.6   ต.เสาธง  อ.เมือง    
                               จ.นครศรีธรรมราช   80350                             
โทรศัพท ์          089-7867217 
สถานทีท่ํางาน          โรงเรียนกวดวิชาสมาร์ทนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท ์            075-340955 
ตําแหน่ง            ฝ่ายประสานงานกิจกรรม 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี  วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
                                         

 
 
 

 

 



 
 

รหัสนักศึกษา 55210181 
ชื่อ   นางสาวอาเธตยา  ส้มแป้น 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Arthettaya  Sompan 
วัน/เดือน/ปีเกิด       4  กรกฎาคม  2528 
ที่อยู่                14  หมู6่  ต.ท่าขึ้น  อ.ท่าศาลา   
                          จ.นครศรีธรรมราช  80160                                           
โทรศัพท ์          089-5879008  
สถานทีท่ํางาน         - 
โทรศัพท ์            - 
ตําแหน่ง            - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี        วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ   มหาวิทยาลัยมหิดล 
                      
                                                                                                                         

 
 
 
                              

รหัสนักศึกษา 55210017 
ชื่อ   นางสาวปัณณพัฒน์  ไทยธนาภิวัฒน์   
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Pannaphat  Thaithanaphiwat  
วัน/เดือน/ปีเกิด       19  มกราคม  2524 
ที่อยู่                8/1 ต.ในเมือง  อ.เมือง   
                          จ.นครศรีธรรมราช   80000                                                   
โทรศัพท ์          088-7537261 
สถานทีท่ํางาน         - 
โทรศัพท ์            - 
ตําแหน่ง            - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      
                                            
                                                                              

 
 
 

 

 



                                                                                                                                      
รหัสนักศึกษา 55210025 
ชื่อ           นางสาวนิชชิมา  พืชนุ่น 
ชื่อภาษาอังกฤษ      Miss.Nitchima  Puetnoon 
วัน/เดือน/ปีเกิด      21  พฤศจิกายน  2530 
ที่อยู่                 22 ม.1 ต.เทพราช  อ.สิชล  
                          จ.นครศรีธรรมราช   80340                                            
โทรศัพท ์            082-7347486 
สถานทีท่ํางาน        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ สํานักวิชาการจัดการ 
โทรศัพท ์             -  
ตําแหน่ง               ผู้ช่วยสอนหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
                                   
 

 
 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา 55210041 
ชื่อ   นางสาวภัทราภรณ์  อักษรทอง   
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Pattaraparn  Aksorntong 
วัน/เดือน/ปีเกิด      28  กุมภาพันธ์  2532 
ที่อยู่                557/69 ม.5  ต.ปากพูน  อ.เมือง  
                          จ.นครศรีธรรมราช   80000                        
โทรศัพท ์          084-1850682 
สถานทีท่ํางาน        - 
โทรศัพท ์            - 
ตําแหน่ง            - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์      
                                    
                                                                                      

 
 

 

 



 
รหัสนักศึกษา 55210249 
ชื่อ   นางสาวชัชฎา  พิทักษ์   
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Chatchada  Pitak 
วัน/เดือน/ปีเกิด      5  ตุลาคม  2521 
ที่อยู่                52 ม.1  ต.เกาะพันธ์  อ.ชะอวด  
                          จ.นครศรีธรรมราช   80180                         
โทรศัพท ์          081-0875904 
สถานทีท่ํางาน         - 
โทรศัพท ์             - 
ตําแหน่ง             - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี     บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม      
                                             
                                                                                                                         

 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา 55210256 
ชื่อ   นางสาวฤทัยทิพย์ ทองใบเพ็ชร 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Ruthaithip Thongbaiphet  
วัน/เดือน/ปีเกิด       1  พฤษภาคม  2531 
ที่อยู่                54  ม.7  ต.ทุ่งตําเสา   อ.หาดใหญ ่
                          จ.สงขลา   90140                      
โทรศัพท ์          085-8868860 
สถานทีท่ํางาน        ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหัวอิฐ                        
โทรศัพท ์              - 
ตําแหน่ง            เจ้าหน้าที่บริการ 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี     บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       
                                            
                                                                                                                         

 
 
 

 

 



 
รหัสนักศึกษา 55210231 
ชื่อ   นายมารูวัณ หะยีแวฮามะ   
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr.Maruwan Hayeewaehama 
วัน/เดือน/ปีเกิด      13  มกราคม  2532 
ที่อยู่                4  ม.5  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  
                          จ.ปัตตานี   94000                        
โทรศัพท ์          087-3999126 
สถานทีท่ํางาน         - 
โทรศัพท ์             - 
ตําแหน่ง             - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี     วิทยาศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       
                                             
                                                                                                                         

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา 55210264 
ชื่อ   นางสาวอมรรัตน์  จิตติศักด์ิ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Amornrat  Jittsak  
วัน/เดือน/ปีเกิด       8  ตุลาคม  2521 
ที่อยู่                122  ม.1  ต.บ้านควนมุด   อ.จุฬาภรณ์ 
                          จ.นครศรีธรรมราช   80180                       
โทรศัพท ์          089-0098490 
สถานทีท่ํางาน        รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช   อ.เมือง  
                         จ.นครศรีธรรมราช  80000 
โทรศัพท ์              075-340250 
ตําแหน่ง            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี     ศลิปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต      
                                            
                                                                                                                         

 
 
 

 

 



 
รหัสนักศึกษา 55210652 
ชื่อ   นายมงคล  โสภณ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr.MongKon  Sophon  
วัน/เดือน/ปีเกิด       4  ตุลาคม  2530 
ที่อยู่                29/6  ม.6  ต.ปากพูน   อ.เมอืง 
                          จ.นครศรีธรรมราช   80000                      
โทรศัพท ์          075-369434 
สถานทีท่ํางาน        - 
โทรศัพท ์              - 
ตําแหน่ง            - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี     วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     
                                            
                                                                                                                         

 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา 55210660 
ชื่อ   นายวิชญะ  ศภุกิตติวงศ์   
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr.Vichya  Supakittiwong 
วัน/เดือน/ปีเกิด      30  เมษายน  2531 
ที่อยู่                1204/7   ต.คลัง  อ.เมือง 
                          จ.นครศรีธรรมราช   80000                         
โทรศัพท ์          082-5394970 
สถานทีท่ํางาน         - 
โทรศัพท ์             - 
ตําแหน่ง             - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
                                             
                                                                                                                         

 
 
 

 

 



 
รหัสนักศึกษา 55210645 
ชื่อ   นางสาวสุรียะ  ใบระหมาน 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Sureeya  Bairama  
วัน/เดือน/ปีเกิด       22  มีนาคม  2530 
ที่อยู่                31/6    ต.ทุ่งปรัง   อ.สิชล 
                          จ.นครศรีธรรมราช   80120                      
โทรศัพท ์          084-8427232 
สถานทีท่ํางาน        ธุรกิจส่วนตัว 
โทรศัพท ์              - 
ตําแหน่ง            - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี     บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
                                            
                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา 55210058 
ชื่อ   นางสาววิลันดา  ลีลคันาวีระ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Wilanda  Leelukkanaweera  
วัน/เดือน/ปีเกิด       13  พฤษภาคม  2532 
ที่อยู่                135/17    ต.ท่าศาลา   อ.ท่าศาลา 
                          จ.นครศรีธรรมราช   80160                      
โทรศัพท ์          080-5200706 
สถานทีท่ํางาน        - 
โทรศัพท ์              - 
ตําแหน่ง            - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี     บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
                                            
                                                                                                                         

 
 

 

 



 
รหัสนักศึกษา 55210066 
ชื่อ   นายสุพัชชา  อักษรพันธ์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr.Suphatcha  Aksornphunt  
วัน/เดือน/ปีเกิด       4  มกราคม  2527 
ที่อยู่                22/1    ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ ่
                          จ.นครศรีธรรมราช   80240                      
โทรศัพท ์          085-7107921 
สถานทีท่ํางาน        สํานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ 
โทรศัพท ์              077-281161 
ตําแหน่ง            พนักงานระดับ3 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี     วิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
                                            
                                                                                                                         

 

 


