ประวัติ
ข้ อมูลส่ วนตัว
ชื่อ : นางสาววรรณนิภา เสาสมภพ
Miss Wannipa Saosomphop
อายุ : 22 ปี
เกิด : 8 มิถุนายน 2536 สั ญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ สถานภาพ : โสด
นา้ หนัก : 54 ส่ วนสู ง : 150
โทรศัพท์ มือถือ : 091-405-6111
โรคประจาตัว : e-mail
: crazy_iixa@hotmail.com
ภูมิลาเนาเดิม : บ้านเลขที่ 17/3 หมู่ 4 ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130.
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 17/3 หมู่ 4 ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130.
วุฒิการศึกษา
ระดับ
กาลังศึกษา
อาชีวศึกษา
มัธยมศึกษา

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม
วิทยาลัยพณิ ชยการเชตุพน
โรงเรี ยนราชประชาสมาสัย

สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การขาย
-

ความสามารถอืน่ ๆ
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
ราไทย,นาฎศิลป์
เล่นกีฬาวอลเลย์บอล
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Power Point)

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
ปวช.3
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ประวัติ
ข้ อมูลส่ วนตัว
ชื่อ : นางสาวกชภัส
ดวงเพชรแสง Miss Kodchaphat Duangpetsang
อายุ : 22 ปี
เกิด : 22 ตุลาคม 2536 สั ญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ สถานภาพ : โสด
นา้ หนัก : 43 ส่ วนสู ง : 155
โทรศัพท์ มือถือ : 094-553-4267
โรคประจาตัว : e-mail
: tancute.berlin@hotmail.com
ภูมิลาเนาเดิม : บ้านเลขที่ 72 ซอย 1 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุ งเทพมหานคร 10600
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 72 ซอย 1 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุ งเทพมหานคร 10600
วุฒิการศึกษา
ระดับ
กาลังศึกษา
มัธยมปลาย
มัธยมต้น

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม
โรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัย
โรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัย

สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ศิลป์ ภาษา
-

ความสามารถอืน่ ๆ
ขับรถยนต์
เต้นเชียร์ลีดเดอร์
ทาอาหาร
การใช้งานโปรแกรม Microsoft word,Excel,Powerpoint

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
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ประวัติ
ข้ อมูลส่ วนตัว
ชื่อ : นางสาวนัทยา
กิจสาอางค์
Miss Nattaya Kijsomang
อายุ : 22 ปี
เกิด : 22 กรกฎาคม 2536 สั ญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ สถานภาพ : โสด
นา้ หนัก : 47 ส่ วนสู ง : 158
โทรศัพท์ มือถือ : 095-949-6054 โรคประจาตัว : e-mail
: nat_taya_n@hotmail.com
ภูมิลาเนาเดิม : บ้านเลขที่ 250 ซ.ประชาอุทิศ 32 ถ.ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ
กทม.10140
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 250 ซ.ประชาอุทิศ 32 ถ.ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ
กทม.10140
วุฒิการศึกษา
ระดับ
กาลังศึกษา
อาชีวศึกษา
มัธยมศึกษา

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม
วิทยาลัยพณิ ชยการเชตุพน
โรงเรี ยนขจรโรจน์วิทยา

สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การโรงแรม
-

ความสามารถอืน่ ๆ
ทาขนมเบเกอรี่
งานฝี มือ เย็บ ปัก ถัก ร้อย
การใช้งานโปรแกรม Microsoft word,Excel,Powerpoint

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
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