
ล าดับที่ ช่ือ - สกุล หน่วยงาน ที่ตั้งหน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร จ านวนนักศึกษา หมายเหตุ

1 นางสาวเบญจมาศ  มากเฆฆ ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสุราษฎร์ธานีถ. ศรีสุราษฎร์ ต.ตลาด  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-205400-5 6 หน่วยงาน

2 นางสาวหน่ึงฤทยั  มากกุล ราชการ

3 นางสาวศรัญญา พรหมสุทธ์ิ จงัหวดั สฎ.

4 นางสาวชลิตา ไชยเชนทร์

5 นางสาวกญัญาพชัร  พะสิริ

6 นางสาวชนทกานต ์ จุลเกล้ียง

7 นายอภิชาติ เรืองวิเศษ ส านกังานอยัการคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี 24/4-5 ถ.หนา้เมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-272426 077-272426 3

8 นายศตวรรษ สะยคุงทน

9 นางสาวอารียา  ยามา

10 นางสาวจุฑาทิพย ์ สงัเฆฆ ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ถ. ดอนนก  ต. มะขามเต้ีย อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000 077-285173-4 2

11 นางสาวทศันียพร เหมทานนท์

12 นายวิโรจน์  สวา่งศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลชลคราม 52/1 ม.4 ต.ชลคราม อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 84160 077-347001 1

13 นายศิขรินทร์ นนัตมาศ ส านกังานอยัการจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000 077-289235 077-289236 5

14 นางสาวนิจนนัท ์อ่อนเยน็

15 นายธีรพนัธุ์ คงสนอง

16 นายคมกฤช คงจนัทร์

17 นายอนุวฒัน์  เหยบ็ฝา

18 นายธีธร ราชฉวาง ท่ีท าการปกครองอ าเภอบา้นนาสาร 50 ถ. เทศบาล 1 ต.นาสาร อ.นาสาร จ. สุราษฎร์ธานี84120 077-341481 1

19 นายพฒันพงษ ์มานนัตพงษ์ ศาลจงัหวดัไชยา ถ.รักษน์กิจ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี84110 077-431110 1

ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพกฎหมาย  ประจ าปี 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพกฎหมาย  ประจ าปี 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี

20 นางสาวเนตรชนก  แสงแป้น ส านกังาน ป.ป.ส.ภาค 8 102/27 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84100 077-206298-9 077-206297 2

21 นางสาวณชนก แซ่ล่ิม

22 นางสาววรนาฏ  เสววงั ส านกังาน ก.ก.ต. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ศาลากลาง จ.สฎ. ถ.ดอนนก อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000 077-281713 077-281572 3

23 นางสาวเบญจวรรณ  มณีโชติ

24 นายภทัรดนยั บูลพิพฒัน์

25 นายชยัอนนัต ์อุปการแกว้ เทศบาลเมืองนาสาร 30 ถ.เทศบาล2 ต. นาสาร อ.บา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี84120077-3411021 1

26 นางสาวจิรวรรณ สุรชยัสติกุล ท่ีท  าการปกครองอ าเภอบา้นนาสาร 50 ถ. เทศบาล 1 ต.นาสาร อ.นาสาร จ. สุราษฎร์ธานี84120 077-341481 1

27 นายพีระพฒัน์  ทองมา ศูนยศึ์กษาและประสานงานดา้นสิทธิฯภาคใตม้.9 ต. ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 087-2869046 3

28 นายทิวากร รักษว์งศ์

29 นายพราณติั ยอดมณี

30 นายวีวฒัน์  เพชรคง ท่ีวา่การอ าเภอกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี84160077-244586 1

31 นางสาวขนิษฐา คงวุน่ ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 83/17-20 ถ.สุราษฎร์-นาสาร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 077-3553812 3

32 นางสาวสมญัญา เรืองไชย

33 นางสาวประภาศิริ  ศรีวิสุทธ์ิ

34 นายอ านวยวิทย ์ ส าเภา ท่ีท าการปกครองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจงัหวดั ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-276586 6

35 นายจกัรี ศรีใย

36 นายคชาพิวฒัน์   แกว้ผุดผ่อง

37 นางสาวสุดารัตน์  จนัทร์มี

38 นางสาวกญัญาภคั พิจิตรรัตน์
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ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพกฎหมาย  ประจ าปี 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี

39 นายสรณ์สิริ  ค  าประเสริฐ

40 นางสาวธีรตา  ชูแกว้ ส านกังานสสัดีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจงัหวดั ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000077-273317 2

41 นางสาวณฐัธิดา แสงสุริยนัต์

42 นายกิตติพงษ ์ หนูชุม ท่ีวา่การอ าเภอกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี84160077-244586 1

43 นายอนุพงศ ์ ไกรนรา ศาลจงัหวดัเวียงสระ ม.5 ต. บา้นสอ้ง ต.บา้นสอ้ง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 077-366777 077-366700 3

44 นายเอกลกัษณ์  นาคคง

45 นายเดชาภคั สิงห์มณี

46 นายอคัรพล ชุมแกว้ ส านกังานจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000 077-272926 077-282175 2

47 นายเกียรติศกัด์ิ ฉิมยนิดี

48 นายชนายทุธ  เสวกจนัทร์ ท่ีวา่การอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ต. ตลาด  อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000 077-288765 077-288765 2

49 นายณฐัชนน  อินทร์รักษ์

50 นายอริยธ์ชั ศรีสินธ์ ส านกังานอยัการจงัหวดัไชยา 348/1 ถ.มุฑาพฤกษ ์ต.ตลาด อ.ไชยา  จ. สุราษฎร์ธานี 2

51 นายเกียรติศกัด์ิ ไมอินทร์

52 นางสาววิไลพร นิมิต ท่ีวา่การอ าเภอชยับุรี ม.1 ต.ชยับุรี  อ. ชยับุรี จ. สุราษฎร์ธานี 84130 077-367084 1

53 นายภูวเดช วิชยัดิษฐ์ องคก์ารบริการส่วนต าบลคลองสระ 88 ม.3 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 077-408080 077-408081 1

54 นางสาวกมลชนก ศรีเปารยะ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี 78 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000 077-272154 077-283773 3

55 นางสาวพรนภา พนูแกว้

56 นางสาวมณฑกานต ์ จุลเกลียว

57 นายอรรถพล ชูกล่ิน ส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 8 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84100 077-355142 4
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คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี

58 นายนลธวชั  แหละหมนั

59 นายมูฮมัหมดัอฟัฟาน เจ๊ะยิ

60 นายรัตภูมิ คงภกัดี

61 นางสาวธญัชนก จนัเจือ ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ต. ขุนทะเล อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84100 5

62 นางสาวลดัดาวรรณ โอทอง

63 นางสาววรัญญา บุญรัตน์

64 นายอุกฤษ เกล้ียงทอง

65 นายอนุวฒัน์ นกทอง

66 นางสาวนฐัริกา ปานแกว้ ศาลจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 82 ถ.ดอนนก  ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 84000 7

67 นางสาวมะลิวรรณ สนธิคุณ

68 นางสาวธานทิพย ์ บุญลอ้ม

69 นางสาววนัวิสา คชเชนทร์

70 นางสาวอาตีกสั มายอ

71 นางสาวกาญจนา ห่วงงาม

72 นางสาวสุดรัตน์  อุปลา

73 นางสาววรรณชมน เกตุเวชสุวรรณศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84100 077-355146 077-355146 6

74 นางสาวศินีนาฏ อารีราษฎร์

75 นางสาวสุวรรณี วิชาพลู

76 นางสาวอรวรรณ รอดช่วง
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ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพกฎหมาย  ประจ าปี 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี

77 นางสาวณฐัวดี สุขกุล

78 นางสาวปวีณธิดา ศิริเยาวว์รรณ

79 นางสาวสุภาวดี นาคสวาท ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ถ. ดอนนก  ต. มะขามเต้ีย อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000 077-285173-4 2

80 นางสาวกนกวรรณ พนัธุ์รัตน์

81 นางสาวอพทัธนนัท ์ยศเฆฆ ส านกังานอยัการภาค 8 24/4-5 ถ. หนา้เมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000 077-281379 077-281379-1 2

82 นางสาวหิรัญญา  แกว้พิชยั

83 นางสาวปนดัดา จนัทวงศ์ ต  ารวจภูธรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 198 ม.9 ต. ขุนทะเล  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 84100 077-355547 14

84 นางสาวฉตัรสุดา พนูพนงั

85 นางสาวสุภาพร หนูทองแป้น

86 นางสาวมะลิวรรณ ชูหมวด

87 นางสาวอิสรา  บ  ารุงภกัด์ิ

88 นางสาวอญัชลี ทบัออ้ย

89 นายนฤเบศร์  ชูจิตร

90 นางสาวทิพวรรณ  สุโขพล

91 นางสาวนิชกานต ์ หนูจุย้

92 นางสาวฐิติมา  จนัทร์คง

93 นางสาวปิยวดี พฒัน์มาศ

94 นางสาวบุญอนนัต ์บุญรักษ ์

95 นายนนัทกาล ประพนัธ์
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คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี

96 นางสาวอรณฺช เส็มสนั

97 นายกฤษฎา พรหมด า ส านกังานราชพฤกษท์นายความ ม. 8 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 080-0392585 6 หน่วยงาน

98 นายกฤษณะ พิทกัษ์ ทนายความ

99 นายสหรัฐ เซ่ียงฉิน

100 นายชิติพทัธ์ กาญจนุกูล

101 นายภานุวฒัน์  แกว้ศรีสุข

102 นายอภิวฒัน์ ชูพฒัน์พงษ์

103 นายศิวทศัน์ ชินาพร บริษทั พี เค ฟลอริช กฎหมายและธุรกิจ จ  ากดั48/152-154 ซ.รามค าแหง104 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 02-7296659 02-7296299 1

104 นางสาววลัยา ทองดี บริษทัเพชรตาปี ลอร์ จ  ากดั 1/116 ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84100 077-960998 3

105 นางสาวศุภธิดา  จนัทร์เต็ม

106 นางสาวก่ิงกมล ช านาญกิจ

107 นางสาวกมลชนก ทองต าลึง ส านกักฎหมายพรศกัด์ินิติรงค์ 62/7 ม.3 ต.หนองไทร อ.พนุพิน จ.สุราษฎร์ธานี84130 091-3218134 1

108 นายภาคภูมิ ทองปันโนว์ บริษทัธีรทนงค ์จ  ากดั 91/134ถ. เลียงเมือง ม.6 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สฎ.84000 02-3755738 02-7047853 1

109 นายอรูญ แกว้คง ส านกักฎหมายจินดามณี 102/10 ถ.โฉลกรัฐ ม.1ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี8400 081-3081014 1

110 นางสาวอภิญญา  ทองสีสนั ส านกังานสินพทูนายความ 38 ถ. สินีวิถี ต.พิมาน อ.เมือง จ. สตูล 91000 082-2433038 1

111 นายสุรเกียรติ  แกว้เจือ ส านกังานทนายความณฏัพล เจียวก๊ก 122 ม.5 ต.ล าทบั อ.ล าทบั จ.กระบ่ี 81190 062-2729439 1

112 นายณฐัสกล กงัสุกุล ส านกังานกฎหมายปรเมษฐ์และการบญัชี 23/40 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บางใบไม ้อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000 084-9359912 5

113 นายนฤดล ศรีเมือง

114 นายพงพฒัน์ สุขแพง
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115 นายเอกวฒัน์ มากมี

116 นายกฤษฎา ไชยประยา

117 นายสุริยพงศ ์เช่ืองชา้ง บริษทั เค เจ ลอว ์แอนด์ มีสซิเนส จ ากดั 24/100 ถ. สุราษฎร์-ปากน ้า ม.5 ต. บางกุง้ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000061-3944446 077-968335 2

118 นางสาวสุภาวิณี หาสิตะพนัธ์

119 นายจิรวฒัน์  แจง้อกัษร ส านกังานกฎหมายสุพจน์ หนูเพง็ 73/2 ถ.บางน ้าจืด-ตะกุกเหนือ ม.6 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สฎ.84150091-5276597 1

120 นายวราเทพ บุญเนียม บริษทัส านกักฎหมายศราวฒิุ  จ  ากดั 9/22 ถ. วิภาวดี ม.5 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000 089-1829979 077-969420 2

121 นายวชัระ  สวสัดิภิรมย์

122 นายภูมิภทัร วจันเทพินทร์ ส านกังานกฎหมายศิริวฒัน์เดชชายทนายความ66/28 ถ. สุราษฎร์-พนุพิน ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000077-310266 2

123 นายพชรพล  มีลาภ

124 นางสาวสุทิสา จารึกเรียม ส านกังานพรหมเพชรนาเมือง 26/468 ถ.พอ่ขุนทะเล ม.3 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000081-8931314 2

125 นางสาวพรพิมล เขียนวงศ์

126 นางสาวชุติมา หม่ืนสุนทร ส านกังานศรีวิชยัทนายความและการบญัชี 241/18 ถ. อ าเภอ  ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000 077-204683 077-204683 5

127 นางสาวดาวฤทยั เพชรศรี

128 นายอนุชา เฆฆหมอก

129 นางสาวอมราวดี พิทกัษ์

130 นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณเทียบ

131 นายณฐัพฒัน์  ชูสม ส านกังานเซา้เทรินอินเตอร์ ลอเยอร์ แอนด์ แอ๊คเกา้ร์ร์ติงส์115/17 ม.6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สฎ.84140 061-2089019 077-204683 1

132 นางสาวธิดาพร ส าลี ส านกังานผดุงเกียรติทนายความ 205 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-284496 077-284497 4

133 นางสาวจนัทร์ทิมา สองธานี
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134 นายณิชพล  หีบเพชร

135 นายชยัพทัช บุญเฮง

136 นางสาวอมรรัตน์ พรหมมงคล ส านกังาน ญ ตุลยา 138/120 ถ. ชนเกษม 24 ม.4 ต. มะขามเต้ีย  อ.เมือง จ.สฎ.84000 077-218507 2

137 นายชนินทร ปิติ

138 นายศรณรงค ์ ชูรักษ์ ส านกังานทนายความทรงยศ ยอดดนตรี 317/6 ถ. วดัโพธ์ิ ม.1 ต. มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี8400 077-284770 077-284770 3

139 นางสาวอารียา ยามา

140 นายคณุตม ์โปรดเจริญ

141 นายวชัเรศ ศิวายพราหมณ์

142 นายอภิชาติ สงัขท์อง

143 นายวิโรจน์  ชูจนัทร์ ส านกังานกฎหมาย เอส เค ทนายความ 27/3 ถ. มหาราช ต. กระบ่ี อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000 075-815-988 075-815881 1

144 นางสาวณฐัริกา ปะดุกา ส านกังานทนายความประกิจเพชรรัตน์ 244/17 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-282361 6

145 นางสาวตติยา เทพพนัธ์

146 นางสาวปรียานุช สุขภิลาภ

147 นายวีรยทุธ  มานะพฒันพงศ์

148 นายอนิรุจน์ แซ่แจง้

149 นายวีระพงพล ทวีพนั

150 นายศรัญญู คล่องแคล่ว ส านกังานกฎหมายสุนทร เวชสุวรรณ 353/13 ม.1 ต. ขุนทะเล อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84100 089-2881215 084-9339022 4

151 นางสาวฉวีวรรณ  รัตนะ

152 นางสาวนุสรา  สินรัตน์
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153 นางสาวทิพานนัท ์ นิลวรรณ

154 นางสาวภานุชนารถ หนูสงัข์ ส านกังานกฎหมายนพพร-วิมยั 59/11 ม.1 ต. บางกุง้ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000 077-310297 4

155 นางสาวหทัยา บุญพร้อม

156 นายภูวดล  มาตภาพ

157 นายเรวฒัน์ วิวรรณ์

158 นางสาวพชัรินทร์  แหวนเพช็ร์ ศาลจงัหวดัทุ่งสง ถ.ทุ่งสง-นครศรี ม.7 ต.ถ ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110075-411774 5 หน่วยงาน

159 นางสาวปิยนุช  ภูมี ราชการ

160 นางสาววรรณกานต ์คงสุข ต่าง จว.

161 นางสาวรจนา  เจริญจนัทร์

162 นายศิวกร เผือกผ่อง

163 นายธีรพงศ ์ถนิมกาญจน์ เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-528432 1

164 นางสาวจิราพร ยทุธนา ท่ีท าการปกครองอ าเภอสวี 13/1 ม.4 ต.สวี อ.สวี จ. ชุมพร 86130 077-531000 077-531000 1

165 นายปิยณฐั สีแดงก ่า ฝ่ายการสืบสวนมณฑล ทหารบกท่ี41ค่ายวชิราวธุค่ายวชิราวธุ  ถ.ราชด าเนิน ม.1 ต.ปากพนู อ.เมือง จ.นครศรีฯ80000 6

166 นางสาวกิรณา  เฆฆม่วง

167 นางสาวพรทิพย ์ศรีเมือง

168 นางสาวพิชญาณี ขาวดวง

169 นางสาววชิราภรณ์ เจริญพร

170 นายจิรพงษ ์ ชุ่มแกว้

171 นายอิทธิพล แสงสวี ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัชุมพร 316 ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะองั อ.เมือง  จ. ชุมพร 86000 077-502706-410 077-503853 1
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172 นางสาวศศิธร จะวะอรรถ ท่ีวา่การอ าเภอบางสะพาน ม.1 ต.ก าเหนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77140 1

173 นายมูฮ าหมดั ลาหะแกง้ ศาลจงัหวดัเบตง 34 ถ รัตนกิจ ต.เบตง อ.เบตง จ. ยะลา 95110 073-231322 073-235768 1

174 นายธวชัชยั  ชูเลข ส านกังานอยัการหลงัสวน ต.หลงัสวน อ.หลงัสวน จ. ชุมพร 86110 077-544823-5 077-541110 1

175 นางสาวสราลี สวา่งวนั ศาลจงัหวดัตรัง 20 ถ.พทัลุง ต.ทบัเทียง อ.เมือง จ. ตรัง 92000 075-218052 075-218052-121 2

176 นางสาวสุภารัตน์ สุขมงคง

177 นายพงศพ์ฒัน์  เกิดมีทรัพย์ เรือนจ าอ าเภอทุ่งสง 261 ม.2 ต.ถา้ใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 075-773136 075-773035 1

178 นายต่วนอสัมะห์ ยากามาเจาะ ศาลจงัหวดัยะลา ถ.สุขยางค ์ต.สะแตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073-220750 073-217074 2

179 นายมะอมัรี มะนิ

180 นางสาวโซเฟีย โดตะเซาะ

181 นางสาวภทัรมล พรหมยก ศาลจงัหวดัพทัลุง ถ. ยติุธรรม ต.คูหาสวรรค ์อ.เมือง จ.พทัลุง 98000 074-613020 074-611682 1

182 นางสาวณฐัสรณ์ คงตุก ศาลจงัหวดัระนอง ถ.ดบัคดี ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 077-826256-58 077-822111 1



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล หน่วยงาน ที่ตั้งหน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร จ านวนนักศึกษา หมายเหตุ

ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพกฎหมาย  ประจ าปี 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล หน่วยงาน ที่ตั้งหน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร จ านวนนักศึกษา หมายเหตุ

ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพกฎหมาย  ประจ าปี 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี


