
รหัสนักศึกษา 49212053
ชื่อ นายเกรียง วิรัตน
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr. Kriang  Wirat
วัน/เดือน/ปเกิด 28 พฤศจิกายน 2514
ที่อยู 90 หมู 1 ต.สระแกว อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท 09-7758637
สถานที่ทํางาน บ.เจ.อาร.ที.(1999) จํากัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ต.ไทยบรุี อ.ทาศาลา

จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท 075-673397
ตําแหนง ผูประสานงานงานบํารุงรักษาภูมิทัศน
การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกจิบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รหัสนักศึกษา 49212087
ชื่อ นางสาวจรรยารัตน จันทรักษ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss. Janyarat  Jantarak
วัน/เดือน/ปเกิด 9 กุมภาพันธ 2525
ที่อยู 147 หมู.8 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โทรศัพท 06-5949398
สถานที่ทํางาน จันทรทพิยฟารม 3/1 หมู 9 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท 06-5949398
ตําแหนง -
การศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง



รหัสนักศึกษา 49212103
ชื่อ นางสาวทัศนา รัตยา
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss Tassana  Rattaya
วัน/เดือน/ปเกิด 23 เมษายน 2519
ที่อยู 68 หมู3 ต.นาโพธิ์ อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท 01-9585329
สถานที่ทํางาน มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย 3/59 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท 076-252133
ตําแหนง สมุหบัญชี
การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต

พระนครศรีอยุธยา

รหัสนักศึกษา 49212111
ชื่อ นายธนากร บุตรวิเศษ
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr. Tanakorn  Butwiset
วัน/เดือน/ปเกิด 26 กันยายน 2522
ที่อยู 1/6 หมู 2 ถ.นครศรี – รอนพิบูลย ต.นาพรุ อ.พระพรหม

จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 09-7244497
สถานที่ทํางาน 1/6 หมู 2 ถ.นครศรี – รอนพิบูลย ต.นาพรุ อ.พระพรหม

จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 075-378905
ตําแหนง ผูชวยผูจัดการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกจิบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย



รหัสนักศึกษา 49212129
ชื่อ นางธนาภรณ ทีปรกรพงศ
ชื่อภาษาอังกฤษ Mrs. Tanapron  Teepakronpong
วัน/เดือน/ปเกิด 2 กุมภาพันธ 2518
ที่อยู 99/74 หมู5 ต.ทาซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 01-0883507
สถานที่ทํางาน ธ.ก.ส. สาขาพรหมคีรี 168 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี

จ.นครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท 075-396045
ตําแหนง พนักงานธรุการ 4
การศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

รหัสนักศึกษา 49212137
ชื่อ นางสาวธารมณี อมรจรรยาพันธ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss. Tarnmanee   Amornjunyapun
วัน/เดือน/ปเกิด 29 มกราคม 2525
ที่อยู 44 หมู 7 ต.สระแกว อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท 09-6770624,075-375351
สถานที่ทํางาน บจก.เทพวัฒนา 382 แขวงสุขุมวิท เขตเมือง

จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท -
ตําแหนง เลขานุการ/จัดซื้อ
การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม



รหัสนักศึกษา 49212145
ชื่อ นางสาวนันทนภัส ไกรนรา
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss. Nannaphat  Krainara
วัน/เดือน/ปเกิด 26 กรกฎาคม 2521
ที่อยู 31/2 หมู 4 ต.ทุงสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท 09-9746167
สถานที่ทํางาน 31/2 หมู 4 ต.ทุงสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท -
ตําแหนง เจาของกิจการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รหัสนักศึกษา 49212152
ชื่อ นายบัณฑิต โตเลิศมงคล
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr. Bundit  Tolertmongkol
วัน/เดือน/ปเกิด 4 กุมภาพันธ 2520
ที่อยู 128/2 ถ.พาณิชสัมพนัธ อ.ปากพนัง

จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท 01-6655468
สถานที่ทํางาน -
โทรศัพท -
ตําแหนง -
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

รหัสนักศึกษา 49212160



ชื่อ นายปยวิทย จายางกูล
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr. Piyawit  Jayangkool
วัน/เดือน/ปเกิด 8 สิงหาคม 2517
ที่อยู 58 ม.9 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
โทรศัพท 075-367362
สถานที่ทํางาน หางหุนสวนปยะกมลการกอสรางจํากัด 48 ต.เสาเภา อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช 80340
โทรศัพท 075-367362
ตําแหนง เจาของกิจการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รหัสนักศึกษา 49212178
ช่ือ นายพงศนเรศ ภักดีชน
ช่ือภาษาอังกฤษ Mr. Phongnaret  Pakdeechon
วัน/เดือน/ปเกิด 23 มีนาคม 2520
ท่ีอยู 555/90 ม.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 01-9701272
สถานท่ีทํางาน พี.เอ็น.การบัญชีและภาษีอากร 30/313-314 ต.ปากนคร อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 075-346617
ตําแหนง เจาของกิจการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา



รหัสนักศึกษา 49212186
ช่ือ นายพงศภัค วัฒนะแสงมีชัย
ช่ือภาษาอังกฤษ Mr. Pongpak  Wattanasaengmeechai
วัน/เดือน/ปเกิด 15 พฤษภาคม 2524
ท่ีอยู 87 ซ.เพชรเกษม3 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส อ.หาดใหญ

จ.สงขลา 90110
โทรศัพท 04-0194012
สถานท่ีทํางาน บ.แอลเลอร(ประเทศไทย) จํากัด อาคารพญาไทพลาซา แขวงทุงพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-6120371
ตําแหนง ผูแทนเวชภัณฑยา
การศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รหัสนักศึกษา 49212202
ช่ือ นางสาวพิมพชนก รุจิระยรรยง
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Pimchanok  Rujirayanyong
วัน/เดือน/ปเกิด 19 พฤศจิกายน 2525
ท่ีอยู 122/3 หมู 5 ถ.ราชดําเนิน ต.ปากพูน อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 075-311525, 01-3978767
สถานท่ีทํางาน -
โทรศัพท -
ตําแหนง -
การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช



รหัสนักศึกษา 49212210
ช่ือ นายภานุมัณฑ มุกติชาติ
ช่ือภาษาอังกฤษ Mr. Panumun  Muktichard
วัน/เดือน/ปเกิด 22 มิถุนายน 2510
ท่ีอยู 10/10 ซ.ราษฎรบํารุง 5 ถ.ราษฎรบํารุง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎรธานี

จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 07-7284874
สถานท่ีทํางาน ธนาคารกรุงไทย สนง.เขตสุราษฎรธานี อาคารสาขาถนนศรีวิชัย ต.มะขามเต้ีย

อ.เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 077-281133
ตําแหนง หัวหนาสวนผูบริหารงาน
การศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รหัสนักศึกษา 49212236
ช่ือ นางสาวรวีวรรณ เพ็ชรคง
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss Raweewan  Petchkong
วัน/เดือน/ปเกิด 16 ธันวาคม 2520
ท่ีอยู 177/122 ถ.ปากนคร ต.ทาซัก อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 075-346515,06-7509265
สถานท่ีทํางาน ททท.สํานักงานภาคใตเขต2 สนามหนาเมือง อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 075-346515
ตําแหนง พนักงานการตลาด 4
การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ



รหัสนักศึกษา 49212244
ช่ือ นางสาวสิราภา เหมือนแกว
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss Sirapa  Mounkeaw
วัน/เดือน/ปเกิด 7 มีนาคม 2524
ท่ีอยู 1/1 ถ.นาสารใน ต.นาสาร อ.บานนาสาร

จ.สุราษฎรธานี 84120
โทรศัพท 09-1721094
สถานท่ีทํางาน บ.แอสเทลลัส จํากัด ช้ัน10 อาคารเวฟเพลส แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท -
ตําแหนง Medical representative
การศึกษาระดับปริญญาตรี กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโชฒ

รหัสนักศึกษา 49212269
ช่ือ นายสุพทรณ มีบุญมาก
ช่ือภาษาอังกฤษ Mr. Suppatorn  Meebunmark
วัน/เดือน/ปเกิด 16 มกราคม 2515
ท่ีอยู 19/3 ม.4 ต.กะหรอ ก่ิงอําเภอ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท 09-4661137, 075-470181
สถานท่ีทํางาน พิตําธุรกิจ 19/3 ม.4 ต.กะหรอ ก่ิงอําเภอนบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท 075-470181
ตําแหนง เจาของกิจการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาพระนครเหนือ



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 เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต

รหัสนักศึกษา 49212293
ช่ือ นางสาวเสาวณี ศรีทอง
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Saowanee  Srithong
วัน/เดือน/ปเกิด 18 กันยายน 2525
ท่ีอยู 222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท 07-5673554
สถานท่ีทํางาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.วลัยลักษณ ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.

นครศรีธรรมราช
โทรศัพท 075-673554
ตําแหนง เจาหนาท่ีโครงการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ



รหัสนักศึกษา 49212301
ช่ือ นางสาวเสาวลักษณ จงไกรจักร
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss Saowaluk  Jongkraijux
วัน/เดือน/ปเกิด 26 มิถุนายน 2525
ท่ีอยู 148/1 ม.6 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โทรศัพท 09-1738086
สถานท่ีทํางาน -
โทรศัพท -
ตําแหนง -
การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

รหัสนักศึกษา 49212327
ช่ือ นายอดิศักดิ์ วงศหมัดทอง
ช่ือภาษาอังกฤษ Mr. Adisak  Wongmudthong
วัน/เดือน/ปเกิด 12 กันยายน 2504
ท่ีอยู 182/190 ม.4 ต.ทาซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 075-446901
สถานท่ีทํางาน บริษัทหาดทิพย จํากัด (มหาชน) 87/1 ต.บานพรุ อ.หาดใหญ

จ.สงขลา 90250
โทรศัพท 074-210006-12
ตําแหนง ผูจัดการภาค
การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช



รหัสนักศึกษา 49212335
ช่ือ นายอุรุพงษ ลีลาสุวรรณสิริ
ช่ือภาษาอังกฤษ Mr. Uruphong  Leelasuwansiri
วัน/เดือน/ปเกิด 16 กรกฎาคม 2521
ท่ีอยู 52 ม.13 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท 09-1472500
สถานท่ีทํางาน บ.มหพันธไฟเบอรซีเมนตจํากัด มหาชน 200 ต.นาบอน อ.นาบอน

จ.นครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท 075-491888
ตําแหนง Electrical  Enginecr
การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

รหัสนักศึกษา 49212343
ช่ือ นางสาวฮุสนา สายวารี
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Hussana  Saiwaree
วัน/เดือน/ปเกิด 11 ตุลาคม 2524
ท่ีอยู 96 ม.10 ถ.นคร - เชียรใหญ ต.ทาเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

80000
โทรศัพท 06-2902056
สถานท่ีทํางาน -
โทรศัพท -
ตําแหนง -
การศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร




