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

1 นางสาวอรนุช  สวยงาม ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี 55 ม.1 ต.ขนุทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 077-355146 077-355135 9

2 นางสาวหทยัชนก วงษแ์กว้

3 นางสาวกญัญาภคั  ขวญัแกว้

4 นางสาวสุภาวิณี  หีตฉิม

5 นายศุภชยั สมจนัทร์

6 นายณฐัวุฒิ  สองแกว้

7 นายเดชนครินทร์ วงศพิ์พนัธ์

8 นายฐิติ  วงศส์ว่างศรี

9 นายศรัญย ์ จนัทร์พิทกัษ์

10 นายภานุพงศ ์ วิเชียรรัตน์ ต  ารวจภูธรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 198 ม.9 ต.ขนุทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 077-355541 14

11 นางสาวนิตยา  นิตยมี์

12 นางสาวสาธิตา  พรหมรุ่ง

13 นายพีระพล  แกว้เหล็ก

14 นางสาวจิรดาภา ศรีปราชญ์

15 นางสาวมาลิษา เสือแกว้

16 นางสาวปิยะเกศ  คุณโทแกว้

17 นางสาวดารณี  มอ้งเศร้า

18 นางสาวขนิษฐา เกิดสวสัด์ิ

ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย  ประจ าปี 2562

คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานราชการในจังหวัด



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

19 นางสาวอมราพร อมรแกว้

20 นายศิริพงษ ์ จนัทร์น ้าด า

21 นางสาวพนิดา  บวัทอง

22 นายดุษดี  สุมา

23 นายปรียาวชัน์  บญุสงัข์

24 นางสาวณฐัครินทร์ อินทรชยั ส านกังานอยัการจงัหวดัสุราษฎร์ธานีถ.ดอนนก ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-289235 077-289236 3

25 นายเจษฎากร ธานนท์

26 นายอนุพงศ ์ จนัทร์แกว้

27 นางสาวธญัญารัตน์  ลกัษณะชู ส านกังานอยัการภาค 8 24/4-5 ถ.หนา้เมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 1

28 นายบรรณสรณ์  พยคัฆรักษ์ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี 72 ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-272154 077-283773 3

29 นายศุภวิชญ ์ดอกแยม้

30 นายวีรภทัร ต่อม

31 นายนนัทวชั  ต่างสี ส านกังานอยัการคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี24/4-5 ถ.หนา้เมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 3

32 นายณฐันนท ์ ริมบู

33 นายนพกร ยวนกะเปา

34 นางสาวรัตนวดี ขนุณกัการ

35 นางสาวสุภาพร ซึมกลาง

36 นางสาวกนกวรรณ ทองสอน ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 8 101 ถ.พอ่ขนุทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-405425 077-405425 1

37 นายภทัราวุธ พรหมอินทร์ เทศบาลต าบลทา่ฉาง 104/1ม.1ต.ทา่ฉาง อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี84150 077-389206 077-389206-105

38 นายกวินธร ประถอม ส านกังานบงัคบัคดีสุราษฎร ธานี 83/17-20 ม.7 ต.ขนุทะล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84100 077-355384 077-355380
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39 นางสาวจิราวรรณ คงดี ศาลจงัหวดัเวียงสระ 333 ม. 5 ต.บา้นส้อง อ.เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี 84190 077-366777 5

40 นางสาวภควดี พฒัเชียร

41 นางสาวสกุณา อีแต

42 นางสาวสุกญัญา ณ จนัทร์

43 นายนนัทวฒัน์ รักษายศ

44 นางสาวกณัฐิกา  ขนุด า ส านกังานคุมประพฤติจงังหวดัสุราษฎร์ธานี55 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ม.1 ต.ขนุทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84100 1

45 นางสาวพริตา ไตรสุวรรณ ศาลจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 82 ถ.ดอนนก  ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 84000 5

46 นางสาวอฤทยั คงกลบั  หนงัสือขอความอนุเคราะห์

47 นางสาวกิตติยาวดี บอ่หนา

48 นางสาวปนดัดา อินทร์วงศ์

49 นางสาวผกาสินี สุวรรณลิขิต

50 นายเกียรติพล ยกเจริญ

51 นายพงษจิ์รา  สุวรรณโพธ์ิ

52 นางสาวนฤมล  ณ สุย ส านกังาน ปปส.ภาค 8 102/27 ม. 3 ต.ขนุทะเล อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84100 077-20628-9 077-206297 2

53 นางสาวธญัร์ชนก สาศรีสุข

54 นายพงศกร ราชฉวาง ท่ีว่าการอ าเภอบา้นนาสาร ต.นาสาร อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 077-341484 5

55 นายกีรติ  คนแกว้หนู

56 นายนณัธวุฒิ แดงเดช

57 นายวิเศษศกัด์ิ  นาช่ืน

58 นายฐตพล ทบัไทร
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59 นางสาววาสนา  สวสัดิโกมล

60 นางสาววาสนา  ชูทอง

61 นายณฤพงษ ์ กนัโมย์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมอทอง 78 ม.10 ต.สมอทอง อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 077-381808 077-381809 2

62 นางสาวศรีปทมุ ชินราช

63 นางสาวพสัตาภรณ์  ประดิษฐ์ ท่ีท  าการปกครองอ าเภอทา่ฉาง ถ.พนุพิน-ทา่ชนะ ต.เขาถ่าน อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 077-389403 2

64 นางสาวปนสัยา  เหมาะประมาณ

65 นายสุทธิพร ขนอม ศาลจงัหวดัไชยา ต.ตลาด  อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 077-431110 1

66 นายนทัพงศ ์ จนัทร์แกว้ ส านกังานบงัคบัคดีสุราษฎร ธานี 83/17-20 ม.1 ต.ขนุทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 077-355381 077-355380 2

67 นายธนาภูมิ ศรีสุขใส

68 นางสาวสุดารัตน์  เขาแกว้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสุราษฎร์ธานีถ.ศรีสุราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 077-205400 077-282126 1

69 นางสาวกาญจนา ทองศรี ศูนยด์  ารงธรรมจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 3

70 นางสาวเกวลิน นาคทองกุล

71 นางสาวศิริยาภรณ์ ณรงค์กิจ

72 นายธเรศ  รุ่งแดง ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี15 ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมอืง จ.สุราษฎรธานี 84000 077-355416 1

73 นายอภิสิทธิ สุนยพฤก ส านักงานอัยการจังหวัดไชยา ม.1 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 077-431022 5

74 นายเลอศักดิ์  หัดน้อย

75 นางสาวรุ่งนภา  ควนกร

76 นางสาวอทิตยา  มาลารัตน์

77 นางสาวสุพัชชา  เงยเจริญ

78 นางสาวสิริจุฑา บุษบรรณ เรือนจ าอ าเภอไชยา ม.1 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 077-431113 1
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79 นายวีรภทัร  บวัเกตุ ส านกังานศาลยติุธรรมประจ าภาค 8 ม.1ต.ขนุทะเล อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 84100 077-355142 2

80 นายณวรรธน์ หงษแ์กว้ หนงัสือขอความอนุเคราะห์

81 นางสาววลีรัตน์ สินไหม ศาลมณฑลทหารบกท่ี 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต ม.5 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ฯ8400 077-285161-3 4

82 นางสาวฐิติมา ชุมทอง

83 นางสาวสุภาวดี สุดคง

84 นางสาวอารีรัตน์  ทองช่างเหล็ก

85 นายศิริมงคล ร่วมพนัธ์ ศูนยฝึ์กนกัศึกษาวิชาทหาร มทบ.45 233 ถ.ดอนนก ม.5 ต าบลมะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์84100077-243305 2

86 นายชวนากร สุวรรณ


