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

1 นายชินกร หิรัญรัตน์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสินปนุ ม.3 ต.สินปนุ อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 80240 075-656006 075-656007 1 ผา่น

2 นางสาวมนตฤ์ทยั เทพี ศาลจงัหวดัทุง่สง ม.7 ต.ถ ้าใหญ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรีฯ80110 075-411774 074-423953 1 ผา่น

3 นางสาวศิริวรรณ อินนิล ส านกังานอยัการจงัหวดัพทัลุง 56 ถ.กุมารศึกษา ต.คูหาสวรรค ์อ.เมือง จ.พทัลุง 93000 074-613014 074-621757 3 ผา่น
4 นางสาวอหทยัรัตน์ คงตุก ผา่น

5 นางสาวอรญา โส้ปะหลาง ผา่น

6 นางสาววราภรณ์ เตม็เตะ๊ ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสงขลา ต.บอ่ยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-315547 074-327352 1 ผา่น
7 นายพนัธกานต ์พรายอินทร์ ศาลจงัหวดันครศรีธรรมราช ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ80000 075-356498 075-348000 7 ผา่น

8 นายธนพล เรียมรักษ์ ผา่น

9 นายวรุตม ์พรหมคีรี ผา่น
10 นายปัญญาวิทย ์ทองขาว ผา่น

11 นายคฑาศกัด์ิ  ซงัค์ ผา่น

12 นายเอกวิทย ์ ทองเน้ือสุก ผา่น
13 นายเจษฎา  แป้นช่วย ผา่น

14 นางสาวชนิกานต ์บ ารุงผล ศาลจงัหวดัตะกัว่ป่า ถ.วฒันา ต.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา82110 1 ผา่น

*ส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์

15 นายวีรยทุธ อินทรัตน์ ส านกังานอยัการจงัหวดัระนอง 15/14ถ.เขาลุวงั ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง85000 077-811470 2 ผา่น

16 นายธราดล ศรีราช ผา่น

17 นายอภิชาติ อุดมศรี ส านกังานอยัการจงัหวดักระบ่ี 120 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.กระบ่ี81000 075-611373 075-611833 1 ผา่น

ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย  ประจ าปี 2562

คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานราชการต่างจังหวัด      (แบบสรุปผล)



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

18 นางสาวอารียา ยยีโูซะ ศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้60 ถ.สุขยางค ์ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา95000 073-203888 1 ผา่น

19 นางสาวกมลวรรณ นวลมี ส านกังาน ปปช.ประจ าจงัหวดัชุมพร ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร8600 077-658246-8 077-658246 1 ผา่น

20 นางสาวเฉลิมวรรณ์ จุลมณีโชติศาลอาญาคดีทจุริตและประฤติมิชอบภาค9 1ถ.ชลาทศัน์ ต.บอ่ยาง อ.เมือง จ.สงขลา90000 074-311850 074-311853 1 ผา่น
21 นางสาวชมพนุูท อินทอง ศาลจงัหวดักระบ่ี ถ.เจา้ฟ้า ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000 075-611780 075-612108 5 ผา่น

22 นางสาวจินตนา สุขาทิพย์ ผา่น

23 นางสาวญาณภา ทองนาค ผา่น
24 นางสาวนิสรีน วงสอาด ผา่น

25 นางสาวอารียา ลูกหยี ผา่น

26 นายมฮู าหมดัซากี สะยุ ส านกังานอยัการจงัหวดัยะลา 128 ถ.เทศบาล1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา95000 073-212011 073-212011,248 2 ผา่น
27 นายธนธร ชูพงษ์ ผา่น

28 นางสาวสุชาดา เพชรชู ท่ีท  าการปกครองอ าเภอรัษฎา 1 ม.5 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160 075-286149 2 ผา่น

29 นางสาวจีรวรรณ สงัขท์อง ผา่น
30 นายคเณศ ประกบัสิน ส านกังานอยัการจงัหวดัพงังา 631/1 ถ.เพชรเกษม ต.ทา้ยชา้ง อ.เมือง จ.พงังา82000 076-481815-7 076-481815-6,125 2 ผา่น

31 นางสาวกานตธิ์ดา หินนอ้ย ผา่น

32 นางสาวชลิตา สมพนัธ์ุ ส านกังานอยัการจงัหวดัทุง่สง 264 ม.2 ต.ถ ้าใหญ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรีฯ80110 075-773130 1 ผา่น
33 นางสาวสุกญัญา วาสนามงคล ศาลจงัหวดันราธิวาส ม.9 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073-532038 1 ผา่น

34 นางสาววิไลวรรณ สุดใจ ท่ีว่าการอ าเภอคลองทอ่ม ม.9 ต.คลองทอ่มใต ้อ.คลองทอ่ม จ.กระบ่ี81120 075-702781 075-702779 2 ผา่น

35 นางสาวสุรัสวดี เรืองเดช ผา่น
36 นางสาวอินทิรา เอ้ืองาน ศาลจงัหวดัพงังา 123 ถ.พงังา-ทบัปดุ ม.3 ต.ถ ้าน ้าผดุ อ.เมือง จ.พงังา82000 076-410685-6 076-410699 1 ผา่น

*ส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ ผา่น

37 นางสาวธีรกานต ์ คงตอ้ง ส านกังานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดี19/2 ถ.วิเศษกุล ต.ทบัเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง92000 075-211237 3 ผา่น



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

38 นายพรชยั ทองค า ผา่น

39 นายนทัธพงศ ์ครชาตรี ผา่น

40 นายกษิติศ  แกว้คง ท่ีว่าการอ าเภอขนอม ถ.อคัรวิถี ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ80210 075-529613-4 075-529013 2 ผา่น
41 นายปิยะณฐั เกตุแท้ ผา่น

42 นางสาวณฐักานต ์หีตเพง็ ท่ีว่าการอ าเภอฉวี 13/11 ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130 077-531779 077-531000 1 ผา่น

หมายเหตุ

ใหน้ักศึกษาทกุคนเข้าปฐมนิเทศและรับเอกสาร ในวันที่ 19 เมษายน 2562 

เวลา 08.30 น.เปน็ต้นไป ณ หอ้งราชาวดี คณะนิติศาสตร์

การส่งหนังสือราชการคณะฯจะด าเนินการทั้งหมด


