
รหัสนักศึกษา  56210016 

ชื่อ   นางสาวจาฎพัจน  เนื้อกระจาง 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Jatupat  Neaukrajang 

วัน/เดือน/ปเกิด    22  กันยายน  2532 

ที่อยู                8/2   ม.4   ต.ฉลอง อ.สิชล   

                               จ.นครศรีธรรมราช  80120   

โทรศัพท           084-4433734 

     สถานที่ทํางาน  บมจ.ธนาคารกรงุไทย 321 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

โทรศัพท              077-203545 

ตําแหนง            เจาหนาที่บริการลูกคา 

การศึกษาระดับปริญญาตรี    บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

                             

                   

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา 56210446 

ชื่อ   นางสาวธัญลกัษณ ธรรมจกัษ 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Tanyalak  Tummajak 

วัน/เดือน/ปเกิด    12  สิงหาคม  2534 

ที่อยู                211  ม.2   ต.คลองปาง   

                          อ.รัษฎา  จ.ตรัง  92160 

โทรศัพท           088-6586139 

     สถานที่ทํางาน  -  

     โทรศัพท             - 

ตําแหนง            - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต สาขาการเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

                    
 

 

 

 

 



 

รหัสนักศึกษา 56210453 

ชื่อ   นางสาวนฤมล  อินทรทอง 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Narumon Inthong 

วัน/เดือน/ปเกิด    8  มกราคม  2533 

ที่อยู                110/1    ต.เกาแสน อ.นาบอน  

                          จ.นครศรีธรรมราช 80250 

โทรศัพท           091-0434254 

     สถานที่ทํางาน  - 

โทรศัพท             - 

ตําแหนง            - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี   บริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาบรหิารธุรกจิ 

                                       มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช             

 

 

 

รหัสนักศึกษา 56210438 

ชื่อ   นางสาวสุนารี  ศรีใหม 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Ms. Sunaree  Srimai 

วัน/เดือน/ปเกิด    20  มีนาคม  2528 

ที่อยู                   22/1  ม.1 ต.เทพราช 

                          อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช  80340        

โทรศัพท           083-6479372 

     สถานที่ทํางาน        -   

โทรศัพท             - 

ตําแหนง            - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี  บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทองเที่ยว 

                                    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

                                                                      

 

 

 



รหัสนักศึกษา 56210073 

ชื่อ   นางสาวอริษฎา  สายสะอาด 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Arisada  Saisaad 

วัน/เดือน/ปเกิด       28  พฤษภาคม  2530 

ที่อยู                706/2   ต.คลัง อ.เมือง    

                          จ.นครศรีธรรมราช  80000                 

โทรศัพท           087-204447 

สถานที่ทํางาน         - 

โทรศัพท             - 

ตําแหนง            - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี        บริหารธุรกจิบัณฑิต  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 

                                                                                  

 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา 56210081 

ชื่อ   นายสรนันท  คุโรปกรณพงษ 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr. Soranan  Kuropakornpong 

วัน/เดือน/ปเกิด       3  มกราคม  2533 

ที่อยู                30  ม.4  ต.จันดี  อ.ฉวาง 

                          จ. นครศรีธรรมราช   80250 

โทรศัพท           085-1451010 

สถานที่ทํางาน         - 

โทรศัพท              - 

ตําแหนง            - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี   บริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาการตลาด 

                                    มหาวิทยาลัยรังสิต 

                                                                                                                                 

 

 

 



 

รหัสนักศึกษา 56210065 

ชื่อ   นางสาววสุพร  คิดเหมาะ 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Wasuporn  Kidmour 

วัน/เดือน/ปเกิด       23  พฤศจิกายน  2532 

ที่อยู                157  ม.10 ต.เปลี่ยน  อ.สิชล   

                          จ.นครศรีธรรมราช  80120 

      โทรศัพท           083-1049134 

สถานที่ทํางาน         - 

โทรศัพท             - 

ตําแหนง            - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี    บริหารธุรกจิบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     

                                          

                                                                                                         

 

 

 

รหัสนักศึกษา 56210032 

ชื่อ   นายชนพัฒน  พริกเล็ก 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr. Chanaphat  Priklek 

วัน/เดือน/ปเกิด       22  มิถุนายน  2529 

ที่อยู                272/88  หมู 8  ต.ชะมาย  อ.ทุงสง 

                          จ.นครศรีธรรมราช  80110 

โทรศัพท           083-3223233 

สถานที่ทํางาน         - 

โทรศัพท              - 

ตําแหนง             - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี   เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

                                     

                     
 

 

 



รหัสนักศึกษา 56210057 

ชื่อ   นางสาวอรทัย  ศรีสุขใส 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Orathai  Srisuksai 

วัน/เดือน/ปเกิด       20  กรกฎาคม  2533 

ที่อยู                5  ม.5  ต.ทุงใหญ อ.ทุงใหญ  

                          จ.นครศรีธรรมราช 80240                          

โทรศัพท           084-5455832 

สถานที่ทํางาน        คณะสัตวแพทยศาสตร  มทร.ศรีวิชัย  ทุงใหญ 

โทรศัพท             086-4799816 

ตําแหนง            นักวิชาการศึกษา 

การศึกษาระดับปริญญาตรี        หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย 

                                               

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา 56210099 

ชื่อ   นางสาวณัฏฐากาญจน  ออนแกว 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Natthakarn  Ornkaew 

วัน/เดือน/ปเกิด       19  พฤศจิกายน  2532 

ที่อยู                18/1  ต.กระบี่ใหญ  อ.เมือง    

                          จ.กระบี ่  81000                             

โทรศัพท           081-0858200 

สถานที่ทํางาน          - 

โทรศัพท              - 

ตําแหนง             - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี   บริหารธุรกจิบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 

                                         

 

 

 

 

 



 

รหัสนักศึกษา 56210024 

ชื่อ   นางสาวเจนจริา  เสถียรวงศา 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Ms. Janejira  Sathienwongsa 

วัน/เดือน/ปเกิด       27  เมษายน  2533 

ที่อยู                71  หมู6  ต.ละแม  อ.ละแม   

                          จ.ชุมพร  86170                                           

โทรศัพท           087-4629929  

สถานที่ทํางาน         - 

โทรศัพท             - 

ตําแหนง            - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี        หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 

                      

                                                                                                                         
 

 

                              

รหัสนักศึกษา 56210040 

ชื่อ   นางสาววรรณี  ศรีเชย   

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Wannee  Sricheuy  

วัน/เดือน/ปเกิด       15  สิงหาคม  2531 

ที่อยู                71/4  ม.2 ต.อาวนาง  อ.เมือง   

                          จ.กระบี ่  81000                                                 

โทรศัพท           084-9648895 

สถานที่ทํางาน         - 

โทรศัพท             - 

ตําแหนง            - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร      

                                            

                                                                              
                                                                                                                                      

 

 



รหัสนักศึกษา 56210982 

ชื่อ           นายกิตติศักดิ์  อินทรแกว 

ชื่อภาษาอังกฤษ      Mr.Kittisak  Inkaew 

วัน/เดือน/ปเกิด      28  กุมภาพันธ  2526 

ที่อยู                 136 ม.7 ต.ทุงใส  อ.สิชล  

                          จ.นครศรีธรรมราช   80120                                            

โทรศัพท             089-0697836 

สถานที่ทํางาน        - 

โทรศัพท              -  

ตําแหนง               - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

                                     e-mail: Kittisak.ink@hotmail.com 

 

 

 

รหัสนักศึกษา 56210990 

ชื่อ   นางสาวนิตยา  รูจัก   

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Nittaya  Roojak 

วัน/เดือน/ปเกิด      2  มิถุนายน  2533 

ที่อยู                14/9 ม.2  ต.ปาคลอก อ.ถลาง  

                          จ.ภูเก็ต   83110                        

โทรศัพท           086-1003903 

สถานที่ทํางาน        - 

โทรศัพท             - 

ตําแหนง            - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ      

                                          e-mail: malangpor_1990@hotmail.com 

                                                                                      
 

 

 

 

 



รหัสนักศึกษา 56211006 

ชื่อ           นายพงคศักดิ์  ธนาวุฒิ 

ชื่อภาษาอังกฤษ      Mr.Pongsak   Thanawut 

วัน/เดือน/ปเกิด      16  กันยายน  2533 

ที่อยู                 95 ม.8 ต.นาไมไผ  อ.ทุงสง  

                          จ.นครศรีธรรมราช   80110                                            

โทรศัพท             091-3201628 

สถานที่ทํางาน        หจก.โกศลยางยนต   

โทรศัพท              -  

ตําแหนง               หัวหนาฝายขาย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี     หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ  มหาวิทยาลัยกรงุเทพ                                   

                                              e-mail: Kunpong01@gmail.com 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา 56211014 

ชื่อ   นางสาวอนุธิดา  ยอดแกว   

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Anitida  Yodkeaw 

วัน/เดือน/ปเกิด      28  กรกฎาคม  2529 

ที่อยู                111 ม.7  ต.อินคีรี  อ.พรหมคีรี  

                          จ.นครศรีธรรมราช   30320                      

โทรศัพท           087-2652482 

สถานที่ทํางาน        - 

โทรศัพท             - 

ตําแหนง            - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ                                  

                                                    e-mail: aanutida@hotmail.com          

                         
 

 

 


