
รหัสนักศึกษา  57210312 

ชื่อ   นางสาวกัญญนนัฐ  หยูหนสูิงห 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Kannanat  Yunusing 

วัน/เดือน/ปเกิด    31  สิงหาคม  2530 

ที่อยู                17   ม.1   ต.ทาเรือ  อ.เมือง   

                               จ.นครศรีธรรมราช  80000   

โทรศัพท           084-2195432 

     สถานที่ทํางาน  - 

โทรศัพท               - 

ตําแหนง            - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี    คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

                             

                   

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา 57210320 

ชื่อ   นางสาวณัฏฐนิช ลั่นซาย 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Nattanit  Lansai 

วัน/เดือน/ปเกิด    29  กันยายน  2534 

ที่อยู                31/1  ม.3   ต.ทาซัก   

                          อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 

โทรศัพท           - 

     สถานที่ทํางาน  -  

     โทรศัพท             - 

ตําแหนง            - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

                    
 

 

 

 



รหัสนักศึกษา 57210338 

ชื่อ   นางสาวธิดารัตน  คงสังข 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Thidarat Kongsang 

วัน/เดือน/ปเกิด    17  สิงหาคม  2538 

ที่อยู                378  ม.3   ต.ปากพนังฝงตะวันตก อ.ปากพนงั  

                          จ.นครศรีธรรมราช 80140 

โทรศัพท           075-443197 

     สถานที่ทํางาน  - 

โทรศัพท             - 

ตําแหนง            - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี   ศิลปศาสตรบัณฑิต  

                                    มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี           

 

 

 

รหัสนักศึกษา 57210353 

ชื่อ   นางสาวอรวรรณ จิตถาวร 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Orawan  Jitthaworn 

วัน/เดือน/ปเกิด    7  มกราคม  2534 

ที่อยู                   242  ม.4  ต.เขาแกว 

                          อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช  80230        

โทรศัพท           082-8082186 

     สถานที่ทํางาน        -   

โทรศัพท             - 

ตําแหนง            - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ 

                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม                                                    

 

 

 

 



รหัสนักศึกษา 57210361 

ชื่อ   นางสาวเกศิณี  ทองบุญช ู

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Kasinee  Thongboonchu 

วัน/เดือน/ปเกิด       20  ตุลาคม  2532 

ที่อยู                92/5  หมู2  ต.เกาะขันธ อ.ชะอวด   

                          จ.นครศรีธรรมราช  80180                

โทรศัพท           087-4639525 

สถานที่ทํางาน         หจก.จ.ีพี.โยธากจิ 92/5 ต.เกาะขันธ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

โทรศัพท             - 

ตําแหนง            ธุรกิจสวนตัว 

การศึกษาระดับปริญญาตรี        บริหารธุรกจิบัณฑิต  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา 57210379 

ชื่อ   นางสาวรัชนี  ปรีชา 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Ratchanee  Preecha 

วัน/เดือน/ปเกิด       16  พฤษภาคม  2534 

ที่อยู                207  ม.9  ต.เขาพระ  อ.พิปูน 

                          จ. นครศรีธรรมราช   80270 

โทรศัพท           087-8833200 

สถานที่ทํางาน         - 

โทรศัพท              - 

ตําแหนง            - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี   บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

                                     

                                                                                                                                 

 

 



 

รหัสนักศึกษา 57210387 

ชื่อ   นางสาวอัจฉรัตน  วรรณถนอม 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Atcharat  Wannathanom 

วัน/เดือน/ปเกิด       22  มกราคม  2528 

ที่อยู                145  ม.3  ต.คลองนอย  อ.ปากพนงั   

                          จ.นครศรีธรรมราช  80330 

      โทรศัพท           084-6952694 

สถานที่ทํางาน         บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 14  ต.ตลาดใหญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท             076-211558 

ตําแหนง            ผูชวยหัวหนาสวนบริการธุรกจิสาขา 

การศึกษาระดับปริญญาตรี    บริหารธุรกจิบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     

                                          

                                                                                                         

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา 57210478 

ชื่อ   นางสาวจิตรเลขา  เลิศวัชรวงศ 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Jitleka  Lertwatcharawong 

วัน/เดือน/ปเกิด       2  ธันวาคม  2527 

ที่อยู                283/12  หมู 1  ต.ปากพูน  อ.เมือง 

                          จ.นครศรีธรรมราช  80000 

โทรศัพท           - 

สถานที่ทํางาน         - 

โทรศัพท              - 

ตําแหนง             - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

                                     

                     

 



รหัสนักศึกษา 57210486 

ชื่อ   นางสาวธารินี  ดงนอย 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Tarinee  Dongnoi 

วัน/เดือน/ปเกิด       28  ธันวาคม  2534 

ที่อยู                44/4  ม.7  ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา  

                          จ.นครศรีธรรมราช 80160                          

โทรศัพท           084-6281966 

สถานที่ทํางาน        - 

โทรศัพท             - 

ตําแหนง            - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี        วิทยาศาสตรบัณฑิต  

                                     เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

                                               

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา 57210494 

ชื่อ   นายพงศปณต  ขวัญเมือง 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr. Pongpanot  Kwanmuang 

วัน/เดือน/ปเกิด       8  กรกฎาคม  2534 

ที่อยู                44/4  หมู7  ต.ไทยบุรี  อ.ทาศาลา    

                          จ.นครศรีธรรมราช   80160                             

โทรศัพท           - 

สถานที่ทํางาน       หจก.พงษสงวนกอสราง 44/4  ม.7 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

โทรศัพท              - 

ตําแหนง             วิศวกรควบคุมงาน 

การศึกษาระดับปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

                                         

 

 

 

 



รหัสนักศึกษา 57210502 

ชื่อ   นายภูมินทร  ชุมชวย 

ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr. Pumintara  Choomchuay 

วัน/เดือน/ปเกิด       24  กรกฎาคม  2506 

ที่อยู                283/12  หมู1  ต.ปากพูน  อ.เมือง   

                          จ.นครศรีธรรมราช  80000                                           

โทรศัพท           089-5927524  

สถานที่ทํางาน         คายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช 

โทรศัพท             - 

ตําแหนง            รองผูอํานวยการกองสงกําลังบํารงุ ทภ.4 

การศึกษาระดับปริญญาตรี       วิทยาศาสตรบัณฑิต  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

                      

                                                                                                                         
 

 

 

                              

รหัสนักศึกษา 57210510 

ชื่อ   นางสาวรานี  เมืองศรีนุน   

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Ranee  Muangsrinun  

วัน/เดือน/ปเกิด       21  เมษายน  2518 

ที่อยู                177/28   ต.ทาซัก  อ.เมือง   

                          จ.นครศรีธรรมราช   80000                                                 

โทรศัพท           081-6416884 

สถานที่ทํางาน         - 

โทรศัพท             - 

ตําแหนง            - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี    นิเทศศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยศรปีทุม      

                                            

                                                                              

                                                                                                             

 

 



รหัสนักศึกษา 57210270 

ชื่อ           นางสาวขวัญฤดี  แกวหีด 

ชื่อภาษาอังกฤษ      Miss.khwanruedi  Kaeohit 

วัน/เดือน/ปเกิด      17  ธันวาคม  2532 

ที่อยู                 23/7 ม.3 ต.กรุงชิง  อ.นบพิตํา  

                          จ.นครศรีธรรมราช   80160                                            

โทรศัพท             087-2686188 

สถานที่ทํางาน        เจาของธุรกิจสวนตัว 

โทรศัพท              -  

ตําแหนง               - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี     บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

                                      
 

 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา 57210288 

ชื่อ   นางสาวฉัตรณัฏดา  ชาติกุล   

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Chatnutda Chartkul 

วัน/เดือน/ปเกิด      6  พฤศจิกายน  2531 

ที่อยู                259/1   ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง  

                          จ.นครศรีธรรมราช   80000                        

โทรศัพท           094-6716667 

สถานที่ทํางาน        - 

โทรศัพท             - 

ตําแหนง            ผูชวยผูจัดการ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร      

                                           

                                                                                      
 

 

 



รหัสนักศึกษา 57210296 

ชื่อ           นางสาวณุทยา  สุขสวัสดิ ์

ชื่อภาษาอังกฤษ      Miss.Nutthaya   Suksawas 

วัน/เดือน/ปเกิด      4  กุมภาพันธ  2534 

ที่อยู                 60/1  ต.ตลาด  อ.เมือง  

                          จ.สุราษฎรธานี   84000                                            

โทรศัพท             - 

สถานที่ทํางาน        บมจ.ธนาคารกรงุเทพ สํานักธุรกิจถนนกะโรม   

โทรศัพท              075-316502-5 ตอ 2302  

ตําแหนง               เจาหนาที่ธุรกจิสมัพันธ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี     บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                                  

                                               

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา 57210304 

ชื่อ   นางสาวธิดาภรณ  ชัยเอียด   

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Tidaporn  Chaiiead 

วัน/เดือน/ปเกิด      17  กันยายน  2534 

ที่อยู                82 ม.2  ต.เขานอย  อ.สิชล  

                          จ.นครศรีธรรมราช   80120                      

โทรศัพท           087-9992174 

สถานที่ทํางาน        โรงเรียนเลิศปญญาวิทยา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 

โทรศัพท             - 

ตําแหนง            ครูผูสอน 

การศึกษาระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ                                  

                                                     
                         

 

 

 

 

 



รหัสนักศึกษา 57210445 

ชื่อ           นางนารีรัตน  ลลีาฉัตร 

ชื่อภาษาอังกฤษ      Mrs.Nareerat   Leelachat 

วัน/เดือน/ปเกิด      17  มกราคม  2525 

ที่อยู                 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ  

โทรศัพท             088-4479066 

สถานที่ทํางาน        หนวยวิจัยโบราณคดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   

โทรศัพท              -  

ตําแหนง               ผูจัดการ/นักวิจัยหนวยวิจัย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี     ศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวทิยาลัยศิลปากร                                 

                                               

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา 57210460 

ชื่อ   นางสาวสลิลทิพย เหมะ   

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Salilthip Hema 

วัน/เดือน/ปเกิด      26  สิงหาคม  2532 

ที่อยู                227/45  ม.12  ต.ทาศาลา  อ.ทาศาลา  

                          จ.นครศรีธรรมราช   80160                      

โทรศัพท           - 

สถานที่ทํางาน        สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

โทรศัพท             075-672296 

ตําแหนง            นักวิชาการ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ                                  

                                                     
                         

 

 

 

 

 



รหัสนักศึกษา 57210528 

ชื่อ   นางสาวศลิษา  เพชรประพันธ   

ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Salisa  Petprapan 

วัน/เดือน/ปเกิด      1  กุมภาพันธ  2529 

ที่อยู                30/1  ม.7  ต.โพธ์ิเสด็จ  อ.เมือง  

                          จ.นครศรีธรรมราช   80000                      

โทรศัพท           088-7682663 

สถานที่ทํางาน        ธนาคารออมสินภาค17  

โทรศัพท             - 

ตําแหนง            พนักงานปฏิบัตกิาร4 

การศึกษาระดับปริญญาตรี  บริหารธรุกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

                                                     
                         

 

 


