
รหัสนักศึกษา 50211549
ช่ือ นางสาวจรวยพร รอบคอบ
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss Charouyporn Robkob
วัน/เดือน/ปเกิด 1 ตุลาคม 2517
ท่ีอยู 28/4 หมู 6 ซอย 1 ต.หัวตะพาน อ. ทาศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท 084-6257576 ,075-672104
สถานท่ีทํางาน สํานักวิชาสหเวชศาสตรฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
โทรศัพท -
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแมโจ

รหัสนักศึกษา 50211556
ช่ือ นาย ณัฐยุทธ แนมใส
ช่ือภาษาอังกฤษ Mr. Nattayut Naemsai
วัน/เดือน/ปเกิด 23 พฤษภาคม 2527
ท่ีอยู 121 ม.4 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 075-315392 (087-2762089)
สถานท่ีทํางาน องคการบริหาร องคการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท -
ตําแหนง ที่ปรึกษาฝายกีฬา
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



รหัสนักศึกษา 50211564
ช่ือ นางสาวทิพากร วิชชุวรรณ
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. TIPAKORN WITCHUWAN
วัน/เดือน/ปเกิด 18 ตุลาคม 2524
ท่ีอยู 2044/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท 081-5352455
สถานท่ีทํางาน วิชชุการชาง
โทรศัพท -
ตําแหนง Asst.Manager
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

Pre-college student (ภาษาญี่ปุน )Ymca Japanese School

รหัสนักศึกษา 50211572
ช่ือ นางสาวธัญลักษณ พลายดวง
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Thunyaluk Plyduang
วัน/เดือน/ปเกิด 8 มิถุนายน 2524
ท่ีอยู 222 หมู 10 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท 075-673248
สถานท่ีทํางาน ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
โทรศัพท -
ตําแหนง นักวิทยาศาสตร
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ



รหัสนักศึกษา 50211580
ช่ือ นางสาว ธิดากร หนูหนอง
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Tiadkorn Noonong
วัน/เดือน/ปเกิด 26 ธันวาคม 2527
ท่ีอยู 60/6 ถ. ยุทธศาสตร ต. ปากแพรก อ. ทุงสง จ. นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท 089-6500214
สถานท่ีทํางาน รานพันธพฤกษา
โทรศัพท -
ตําแหนง ผูจัดการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เขตการศึกษาสุราษฎรธานี

รหัสนักศึกษา 50211598
ช่ือ นางสาวเพชรรัตน เรืองศักด์ิ
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss PETCHARAT RAUNGSAK
วัน/เดือน/ปเกิด 24 สิงหาคม 2522
ท่ีอยู 40 หมู 8 ต.เขาขาว อ.ทุงสง

จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท 081-0880223
สถานท่ีทํางาน บริษัท ซัมมิท เพาเวอร ซิสเต็ม จํากัด และบริษัท ออโธพีเซีย จํากัด
โทรศัพท -
ตําแหนง เลขานุการกรรมการผูจัดการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก



รหัสนักศึกษา 50211614
ช่ือ นาย วีระชัย บุญนิสัย
ช่ือภาษาอังกฤษ Mr.Weerachai Boonnisai
วัน/เดือน/ปเกิด 25 มกราคม 2525
ท่ีอยู 29/1 หมู 3 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท 087-6971226
สถานท่ีทํางาน -
โทรศัพท -
ตําแหนง -
การศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รหัสนักศึกษา 50211622
ช่ือ นางสาว ศณานุช เสนาะกรรณ
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss SANANUT SANOHKAN
วัน/เดือน/ปเกิด 8 กรกฎาคม 2523
ท่ีอยู 75/1 หมู 5 ต.นาเหรง ก่ิงอําเภอนบพิตํา

จ. นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท 086-7613903
สถานท่ีทํางาน 75/1 หมู 5 ต. นาเหรง ก่ิงอําเภอนบพิตํา

จ. นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท -
ตําแหนง ธุรกิจสวนตัว
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช



รหัสนักศึกษา 50211648
ช่ือ นางสาว อรลักษณ เมืองซุม
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Oralux Maungchum
วัน/เดือน/ปเกิด 2 สิงหาคม 2520
ท่ีอยู 74 หมู 3 ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎรธานี 84260
โทรศัพท 086-6902122
สถานท่ีทํางาน คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เขตการศึกษาสุราษฎรธานี
โทรศัพท -
ตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต

รหัสนักศึกษา 50211655
ช่ือ นางสาวอัญธิสา จิตรเลขา
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss.Anthisa Jitlekha
วัน/เดือน/ปเกิด 14 มกราคม 2526
ท่ีอยู 395/159 ถ. การุณราษฎร ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 089-723-0174
สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเขตการศึกษาสุราษฎรธานี
โทรศัพท -
ตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร




