
รายชื่อของบณัฑิตที่สําเร็จการศึกษา รุน่ปีการศึกษา 2553 
สาขาอุตสาหการ คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ประเภทงานท่ีทํา เบอร์โทรศัพท์ ท่ีอยู่ 

1 นายวรศักด์ิ สอสม  ตรงสาขา 0843008283 
worasaksosom@hotmail.com 

199/270 หมู่บ้านอิงกมล 
ซอย 22 ต.ตะพง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

2 นายอับดุลวาริส ลําโป  อิสระ 0872866038 
dolwaris@hotmail.com 

52 ม.2 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง 
จ.สตูล 91140 

3 นางสาวภัทรภรณ์ จีนจูด   ตรงสาขา 0807085285 
nokza24@hotmail.com 

31 ซ.12 กาญจนวนิช ต.
คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 

4 นายพิษณุ แก้วคง  ตรงสาขา 0898766119 
ujeab2010@hotmail.com 

126/2 ม.2 ต.นาหม่อม อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90310 

5 นายชลวิทย์ มณีสะอาด  เกณฑ์ทหาร 0828314544 
kissgiry_love@hotmail.com 

10 ซ.1 ถ.ชัยมงคล ต.บ่อ
ยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
90000 

6 นายนัทวุธ รักคล้าย  ตรงสาขา 0814795305 
 

27 ม.10 ต.หารเทา อ.ปาก
พะยูน จ.สงขลา 93120 

7 นายพิชัย นกแก้ว  อิสระ   
8 นายนภดล โต๊ะร่าหม่าย  ตรงสาขา 0855807930 

cnc_tool56@hotmail.com 
77/1 ม.5 ซ.เทศบาล 16 
ถ.กาญจนวนิช ต.ปริก อ.
สะเดา จ.สงขลา 90120 

9 นายภานุวัฒน์ เพชรแก้ว  ศึกษาต่อ 0872987871 
caption_nu@hotmail.com 

125/44 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

10 นายสําราญศักด์ิ สนิทปู  บวช 0858964837 
samrasak_kung@hotmail.com 

230 ม.5 ต.ยางกุ้ง อ.ห้วย
ยอด จ.ตรัง 92210 

11 นายเอกชัย แก้วมณี  ตรงสาขา 0869609097 
am-ake@hotmail.com 

17/27 ถ.ภูธรอุทิศ ต.
สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 
90120 

12 นายอานนท์ ชัยกุล  ตรงสาขา 0849660994 
anon_462@hotmail.com 

25/3 ม.3 ถ.เอเซีย43 ต.นา
หม่อม อ.นาหม่อม จ.
สงขลา 90310 

13 นายดลคอลิบ นิลสกุล  ตรงสาขา 0831911589, 074783576 
ruk.andaman@gmail.com 

81 ม.6 ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.
สตูล 91110 

14 นายนิติธร ช่วยประคอง  ตรงสาขา   
15 นายธิติวัฒน์ ชาติดํา  ตรงสาขา 0842125679, 074375210 

thitiwat_chatdum@hotmail.com 
58 ม.7 ต.ท่าข้าม อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

16 นายอภิเชษฐ์ เพชรสิงห์  ตรงสาขา 0828034464, 074251367 
new7_@hotmail.com 

388 ม.6 ถ.สนามบิน-
หาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
 

17 นางสาวพัชรีย์ ธรรมรัตน์  ตรงสาขา 0840582167ม 074436149 18/1 ซ.10 ถ.ทะเลหลวง 
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
90000 



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ประเภทงานท่ีทํา เบอร์โทรศัพท์ ท่ีอยู่ 
18 นางสาววิภาดา นิลวรรณ  ตรงสาขา 0835329238 

oily_593@hotmail.com 
13 ม.2 ต.เกาะใหญ่ อ.
กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา 
90270 

19 นางสาวประกายดาว  คมประมูล  ตรงสาขา 0873904595, 074467548 
pragaydaw_@hotmail.com 

34/1 ม.6 ถ.สงขลา-นาทวี 
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.
สงขลา 90000 

20 นายนิกร พัชรี  อิสระ 0873995990 
nigorn_1987@hotmail.com 

20 ม.1 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110 

21 นายนคร ยอดประสิทธ์ิ  อิสระ 0850786176 
Nakhon_wst@hotmail.com 

62/8 ม.2 ต.คลองหรัง อ.
นาหม่อม จ.สงขลา 90310 

22 นายจิรพงศ์ สุขะกะ  ตรงสาขา 0842137989 
hunter_1860@hotmail.com 

29/3 ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

23 นายอานนท์ ฟักสัน  อิสระ 0805466757 
madaminter@hotmail.com 

23/1 ม.4 ต.เขาพระ อ.รัต
ภูมิ จ.สงขลา 90180 

24 นางสาวหทัยทิพย์ ชูพรหม  ตรงสาขา 0897755001 
ann_1930@hotmail.com 

32 ม.6 ต.วัดขนุน  
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
90280 

 


