
รหัสนักศึกษา 49212350
ช่ือ นายธนพัฒณ มีสุนทร
ช่ือภาษาอังกฤษ Mr. Thanaphat  Meesoonthorn
วัน/เดือน/ปเกิด 1 ธันวาคม 2523
ท่ีอยู 91 ถ.พัฒนาการทุงปรัง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 01-3972015
สถานท่ีทํางาน ร.ร จรัสพิชากรอาชีวศึกษา 256/16 ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 075-342262
ตําแหนง อาจารยผูสอน
การศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

รหัสนักศึกษา 49212368
ช่ือ นางนมิตา ชูสุวรรณ
ช่ือภาษาอังกฤษ Mrs. Namita   Choosuwan
วัน/เดือน/ปเกิด 6 พฤษภาคม 2512
ท่ีอยู 15/2 หมู.7 ต.สระแกว อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท 07-2692722
สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท 075-673847
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย



รหัสนักศึกษา 49212376
ช่ือ นางสาวนวรัตน เอียดคง
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss  Nawarat   Aiedkong
วัน/เดือน/ปเกิด 23 กรกฎาคม 2526
ท่ีอยู 35/1 หมู3 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทรศัพท 07-4371922
สถานท่ีทํางาน -
โทรศัพท -
ตําแหนง -
การศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตภาคใต

รหัสนักศึกษา 49212384
ช่ือ นางสาวพรพรรณ กรรเจียกพงษ
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Pornapan   Kanjiakpong
วัน/เดือน/ปเกิด 3 มกราคม 2524
ท่ีอยู 38/5 หมู 1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 07-5315464
สถานท่ีทํางาน บริษัทเวิลดบุคส (ไทยแลนด) จํากัด 99/20 แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท 02-3309075
ตําแหนง ผูจัดการเขตภาคใต
การศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย



รหัสนักศึกษา 49212392
ช่ือ นายพุทธพงศ แสงสุวรรณ
ช่ือภาษาอังกฤษ Mr. Puttapong  Sangsuwan
วัน/เดือน/ปเกิด 30 มีนาคม 2526
ท่ีอยู 317/1 หมู2 ต.พรุพี อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี 84270
โทรศัพท 07-7267137
สถานท่ีทํางาน -
โทรศัพท -
ตําแหนง -
การศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รหัสนักศึกษา 49212418
ช่ือ นางสาวศิราภรณ อินทรผล
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Siraporn   Intaraphol
วัน/เดือน/ปเกิด 8 พฤษภาคม 2516
ท่ีอยู 743 หมู 12 ต.รอนพิบูลย อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท 01-5374243
สถานท่ีทํางาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 075-340250 ตอ 2117
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ
การศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบรมชนนี ชลบุรี



รหัสนักศึกษา 49212285
ช่ือ นางสาวสุวคันธ คงรอด
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss Suwakhan  Kongrod
วัน/เดือน/ปเกิด 13 มิถุนายน 2526
ท่ีอยู 182 ถ.เพรชเกษม ต.บางกุง อ.หวยยอด จ.ตรัง 92210
โทรศัพท 01-2704485
สถานท่ีทํางาน -
โทรศัพท -
ตําแหนง -
การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต

รหัสนักศึกษา 49212434
ช่ือ นางอมรรัตน แกวคํา
ช่ือภาษาอังกฤษ Mrs. Amonrat   Kaewkum
วัน/เดือน/ปเกิด 17 กุมภาพันธ 2517
ท่ีอยู 2/8 ซ.โชคดี ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 09-6532338
สถานท่ีทํางาน สํานักวิชาวิทยาศาสตร ม.วลัยลักษณ ต.ไทยบุรี อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท 075-672005
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช



รหัสนักศึกษา 49212442
ช่ือ นางสาวอุทุมพร แดงลาด
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Uthumphon  Danglad
วัน/เดือน/ปเกิด 17 สิงหาคม 2525
ท่ีอยู 67 ม.1 ต.ปาเว อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธานี 84110
โทรศัพท 09-7248136
สถานท่ีทํางาน วิทยาลัยตาป 8/151 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 077-204461
ตําแหนง ผูชวยสอน
การศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการทั่วไป วิทยาลัยตาป




