
ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล หน่วยงาน ท่ีตั้งหน่วยงาน โทรศพัท์ โทรสาร จ านวน ผลการพิจารณา

1 นายนครินทร์  มากชุ่ม ส านกังานราชพฤกษท์นายความ 28/22ม. 8 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 080-0392585 7
2 นายธนาวุธ ไพศาล
3 นายกิตติพงศ ์ เพง็คง

4 นางสาวสายรุ้ง  กลา้หาญ

5 นางสาววรรณรัตน์ บวกไธสง

6 นายศุภทัรชยั  ทรัพยรุ่์ง

7 นายประวีณ โลกวิจิตร

8 นางสาวอญัชิสา นิจนาช ส านกังานทนายความทรงยศ ยอดดนตรี 317/6 ถ. วดัโพธ์ิ ม.1 ต. มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี8400 077-284770 077-284770 4

9 นางสาววลัภา วงศน์อ้ย

10 นางสาวมารศรี แกว้ลีเล็ต

11 นายเมธา มะหมดั

12 นายภานุวฒัน์  ฟุ้ งเฟ่ือง บริษทัเพชรตาปี ลอร์ จ  ากดั 1/116 ถ.การุญราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 087-2777761 4

13 นายเอกศกัด์ิดา ศรีเทา

14 นายพิทยาธร ทบัไทร

15 นายกอ้งเกียรติ ตรีเล็ต

16 นางสาวกชกร วรกรรณ ส านกังานผดุงเกียรติทนายความ 205 ถ.ดอนนา ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-284496 4

17 นางสาวอมรรัตน์ อ่อนพฒัน์

ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย  ประจ าปี 2562

คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ส านักงานทนายความ
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18 นายจิตพล  ทบัไทร

19 นายไชยพฒัน์  จนัทรวิชิต

20 นางสาววิลาสินี  พวงภกัดี ส านกังานกฎหมายสุนทรชยั ทนายความ 353/13 ม.1 ต.ขนุทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 089-2881215 4

21 นายชนกนัต ์จนัทร์แกว้แร่

22 นายชนาธิป ตั้งเจริญ

23 นายกิตติกานต ์ คุม้แกว้

24 นางสาวศิริขวญั มีพฒัน์ ส านกังานทนายความเรืองเดช  เพ่ิมทอง 30/12 ม.3 ต.ไทรขึง อ.พระแสง  จ.สุราษฎร์ธานี 84210 082-2802688 077-963635 1

25 นายอภิศกัด์ิ  มัง่มี ส านกังานสินสมทุร ทนายความ 50/2 ม.3 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 077-435209 2

26 นายจิรศกัด์ิ  ด าสนิท

27 นายสหรัฐ ทองสมัฤทธ์ิ ส านกังานศรีวิชยั ทนายความและการบญัชี 241/18 ถ.อ าเภอ ม.4 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000 084-2949009 077-204683 2

28 นางสาวอมรรัตน์ นุ่นกุล

29 นายจิรยทุธ ยอดมณี ส านกังานนพพรรณ-บรรจง ทนายความ 149/33 ถ.ดอนนก ม.4 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000 081-894641 2

30 นางสาวจุรีภรณ์ เกตุแกว้

31 นางสาวกนกวรรณ รักษามัน่ สภาทนายความจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 150/295 ถ.ดอนนก ม.4 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000077-286869 77205995 2

32 นางสาวสุวิชญา สวสัด์ิอุบล

33 นายนพปฏล พฒัน์ยงั ส านกังานเซา้เทิร์น อินเตอร์ลอเยอร์ แอนดแ์อ๊คเคา้ร์ต้ิงส์ 113/4 ม.5 ต.หนา้เมือง อ.เกาะสมยุ จ.สุราษฎร์ธานี84140061-2089091 4

34 นายปรชล คงพล

35 นางสาวปรียาภรณ์ ศรทอง

36 นายชยัวฒัน์ ด าคุม้

37 นางสาวชุติมา วชัระสวสัด์ิ ส านกังานทนายความชยักฤษณ์ สิทธิพราหมณ์131/29ถ.วดัโพธ์ิ-บางไทร ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84100081-7131091 4
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38 นางสาวธญัญรัตน์ นาคร

39 นางสาวมนสัวี แกว้นิมิตร

40 นางสาวอรทยั คงภกัดี

41 นางสาวสุวนนัท ์แยม้เยื้อน ส านกังานทนายความ ญ ตุลยา 138/120 ถ.ชนเกษม ม.4 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84100077-218507 6

42 นางสาวชญาภา พฒัน์พว่ง

43 นายสิทธิพร โยมญาติ

44 นางสาวรัฐวรินทร์  เก้ือหนุน

45 นางสาววราพร ภคัดี

46 นางสาวผกามาศ  มีแสง

47 นางสาวสุวนนัท ์จนัทร์รัตนา ส านกักฎหมายธนกร วงศป์ู่ ธรทนายความ 239/380 ถ.อ าเภอ ม.5 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 094-1654514 1

48 นางสาวกฤษณา ขวญัเมือง ส านกังานกฎหมายนพพร-วิชมยั 59/11 ถ.เล่ียงเมือง ม.1 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000 091-1692999 3

49 นางสาวสุพตัรา นวลนุ่น

50 นางสาวธารณี ศกัด์ิเพชร

51 นายเรืองเดช สายแกว้ ส านกังานทนายความสาธิต ช่วยไทย 395/157 ม.4 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000 077-216075 3

52 นายกฤษณะ ศรีสวสัด์ิ

53 นายอภิสิทธ์ิ อน้พนัธ์

54 นายคามภีร์  ช่วยณรงค์ ส านกังานทนายความรุ่งชยั รักสกุลนิตย์ 16/63 ถ.รัตนโกสินทร์ 22ปี ม.1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง 85000081-8959086 4

55 นางสาวอรกนกวรรณ เภาพนัธ์

56 นางสาวนีรนุช สกุลดิษฐ์

57 นายวชัรินทร์ คงรอด
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58 นางสาวมชัณิมา อมัรินทร์ ส านกังานประกิจ เพชรรัตน์และเพ่ือนทนายความ244/17 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000 077-282361 6

59 นางสาวณฐัมล ชายกุล

60 นางสาวรัชนีนาถ หนูแป้น

61 นายอมัรินทร์ พรมทอง

62 นายพนัธวชั เพชรคงทอง

63 นายศิขรินทร์ ยศรุ่งเรือง

64 นางสาวธิดารัตน์ องอาจ สภาทนายความจงัหวดัเวียงสระ 205/14 ม.5 ต.บา้นส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี84190 081-9581232 077-366819 2

65 นางสาวปนดัดา อินทวงศ์

66 นายสมศกัด์ิ ทองต าลึง ส านกังานพรศกัด์ิ ฤทธิรงคท์นายความ 62/7 ม.3 ต.หนองไทร อ.พนุพิน จ.สุราษฎร์ธานี84130 091-3218134 2

67 นายเกียรติศกัด์ิ ชุมเศียร

68 นายจกัพงษ ์อั้งโสภา ส านกังานกฎหมายวิสยั 18/10 ถ.ราชบ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 081-8933611 077-222295 2

69 นายชลินธร วิชยัดิษฐ์

70 นางสาวนสัรีน ตนยะแหละ ส านกังานทนายความโอฬาร 281/2 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110 074-230408 074-462149 1

71 นางสาวตรัตีลา ดือเลาะ บจก.กรนิติธรรม ทนายความ 4  ถ.ผงัเมือง 4 ซอย 11 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 073-215693 073-212106 1

72 นายสุทธิสานต ์พฒันกุล บริษทัส านกักฎหมายศิริพงษ ์จ  ากดั 9/22 ม.5 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-969420 1

73 นายนครินทร์ ไกรสิทธ์ิ บริษทัจตุรงค ์แกว้เหล็กกฎหมายและการบญัชี จ  ากดั148/114 ถ.กาญจนวิถี ม.5 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000077-285523 3

74 นายปวฒัน์ แกว้ผอม

75 นายสิทธิศกัด์ิ ชยัสวสัด์ิ

76 นายเกียรติวฒัน์ เพง็จนัทร์ ส านกังานก าหมายว่าท่ี รต.ประภาส เกิดศิริ 91/1 ม.2 ต.สายต าบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช80130 094-0609967 1

77 นางสาวสรารัตน์ เรืองมาก ส านกักฎหมายณฎัพล เจียวก๊กทนายความ 122 ม.5 ต.ล าทบั อ.ล าทบั จ.กระบ่ี 81190 062-2729439 1
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78 นางสาวธนานาฏ ถนอมจิตร ส านกังานกฎหมายนนัทวุฒิ วุฒิจนัทร์ 18/98 ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000 077-285873 1

79 นางสาวธีรตา ชูสง ส านกังานปัญญา วงศเ์ฆฆท นายความ 90/49 ถ.กาญจนวนิช ม.10 ต.เขาลูกชา้ง อ.เมือง จ.สงขลา90000 063-5945597 1

80 นายปิยะพงศ ์แซ่ยอ่ง บริษทักฎหมายและการบญัชีวนัรัฐนาคสุวรรณ จ ากดั96/34ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 081-9561784 3

81 นายธีระ จงัโลง้

82 นายเอกนรงค ์พทุธพิทกัษ์

83 นางสาวศรีประทมุ ชินราช ส านกังานเก้ือกูลทนายความ 112/44 ม.1 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000 081-4787422 3

84 นายศฐาพงศ ์ถ่ินบา้นใหม่

85 นายนายฉตัรมงคล เช่ียวสกุล

86 นายธนากร หนูจนัทร์ บจก.ศรีพรหมวนิช ม.2 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 098-7978956 3

87 นายอภิวชัร์  ทองใหม

88 นายทชัพงศ ์ จนัทร์รักษ์

89 นายเกียรติศกัด์ิ สงัฆเ์ขต ส านกังานทนายความโกสินทร์ ชูวารี 194/53 ม.9 ต.ขนุทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 081-8920030 2

90 นายศกัด์ินรินทร์ โสมกล้ิง


