
รหสันักศึกษา  50211168 

ช่ือ   นายกติตวิทิย ์คงบญุรกัษ ์

ช่ือภาษาองักฤษ    Mr. Kittiwit Kongbunrak 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    16 เมษายน 2525 

ที่อยู่                3/4 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีฯ ม.2 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ ์

                         จ.สุราษฎรธ์านี 84160 

โทรศพัท ์          081-7978828 

     สถานที่ท างาน  อ.กาญจนดิษฐ ์

     โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง            หุน้ส่วน 

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  สาขาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

รหสันักศึกษา  50211192 

ช่ือ   นางสาวจนิดา ศิรกิลุชยักจิ 

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss. jinda Sirikulchaikij 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    10 มกราคม 2525 

ที่อยู่                224/2 ม.6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง  

   จ.นครศรธีรรมราช 80290 

 โทรศพัท ์          081-3076162 

     สถานที่ท างาน         มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

     โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง               เจา้หนา้ที่บริหารงานท ัว่ไป 

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ปริญญาตรี สาขา การบญัชี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 

 

 



 

รหสันักศึกษา  50211200 

ช่ือ   นางสาว จนิตนา อนิทรเทพ 

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss.Jintana Intharatap 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    1 มกราคม 2521 

ที่อยู่                60/4 ม. 2  ถ ศรีวชิยั ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

โทรศพัท ์          089-8104435 

     สถานที่ท างาน          SME BANK ศูนยธุ์รกจิสุราษฎรธ์านี 

     โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง                เจา้หนา้ทีพ่ฒันาธุรกจิ 

     การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ปริญญาตร ีสาขาวทิยาการคอมพวิเตอร ์ 

                                         มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎรธ์านี 

 
 
 

รหสันักศึกษา  50211218 

ช่ือ   นางสาว จรีะภา เพิม่ขึ้น 

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss.Jeerapa Poemkuen 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ    1 มกราคม 2516 

ที่อยู่                99/557 ม. 1 ถ.กาญจนวถีิ ต.บางกุง้ อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

โทรศพัท ์          081-8184227 

     สถานที่ท างาน  บจก. ไลฟ์สตอ๊ก วนิเตอร ์เนช ัน่แนล 

     โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง            พนกังานขาย 

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ปริญญาตรี สาขาประมง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
 
 

 

 



รหสันักศึกษา  50211226 

ช่ือ   นางสาว จฑุามาศ แดงทบั  

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Juthamas Dangtub 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    16 ตุลาคม 2522 

ที่อยู่                25/5 ม.3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 

โทรศพัท ์          089-6761040 

     สถานที่ท างาน  ธนาคารกสกิรไทย สาขาเกะสมยุ 

     โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง            เจา้หนา้ทีบ่รกิารดา้นเงนิสด 

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ปริญญาตรี สาขาวทิยุ-โทรทศัน ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ 

 
 
 
 

รหสันักศึกษา  50211234 

ช่ือ   นางสาว ชดิชนก จนัทรส์ทิธิ์  

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Chidchanok Junsit 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    20 กรกฎาคม 2527 

ที่อยู่                8/9 หมู่ 10    ต.ปากพนู  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท ์              075-369177 

     สถานที่ท างาน  - 

โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง            - 

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

รหสันักศึกษา  50211242 

ช่ือ   นายไชยวฒัน ์โชตเิวทยศิ์ลป์ 

ช่ือภาษาองักฤษ    Mr. Chaiwat Chotiewetsin 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    1 ธนัวาคม 2526 

ที่อยู่                11 หมู่ 1   ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขนุทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100  

โทรศพัท ์          081-5429532 

     สถานที่ท างาน  บริษทั เวกา้แมคเทค 

โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง            Engineer  

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ปริญญาตรี สาขา วศิวกรรมการผลติ 

                                   มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

 
 
 

รหสันักศึกษา  50211259  

ช่ือ   นายทศพร ชตุปิระพฤทธิ์ 

ช่ือภาษาองักฤษ    Mr. Thodsaporn Chutiprapraprued 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    14 ธนัวาคม 2525 

ที่อยู่                565/112 ซอย 5 ใต ้ถ. ออ้มค่าย ต.ปากพนู อ. เมือง   

   จ.นครศรธีรรมราช  80000 

โทรศพัท ์          075-431088, 084-1451404 

     สถานที่ท างาน   ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง            พนกังานธนาคาร 

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ปริญญาตรี การจดัการท ัว่ไป มหาวทิยาลยัสยาม 

 
 
 
 

 

 



รหสันักศึกษา  50211267 

ช่ือ   นางสาวนพรตัน ์พสัดุสาร 

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss.Nopparat Patsadusan 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    30 สิงหาคม 2526 

ที่อยู่                71/5 ม. 7 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช  80320 

โทรศพัท ์          084-1391097 

     สถานที่ท างาน  สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาติ 

     โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง            เจา้หนา้ทีป่ระสานงานโครงการ 

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ปริญญาตรี สาขาจติวทิยา/จติวทิยาอุตสาหกรรม 

                                มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
 
 
 

รหสันักศึกษา  50211275  

ช่ือ   นางสาว นิลุบล เหลา่ไพบูลยก์ลุ 

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Nilubon Hloupaiboonkun 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    4 ตุลาคม 2525 

ที่อยู่                203/21-22  ถ. กะโรม ต.โพธิ์เสดจ็ อ.เมอืง   

   จ.นครศรธีรรมราช   

โทรศพัท ์          089-4675680 

     สถานที่ท างาน  รพ.เทศบาลนครศรีธรรมราช  

โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง            พยาบาลวชิาชพี 

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ปริญญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

 
 
 

 

 



รหสันักศึกษา  50211283 

ช่ือ   นางสาว เบญจวรรณ ลอืขจร 

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss. Benchawan Leakajon 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    23 กรกฎาคม 2525 

ที่อยู่                320 หมู่ 3 ถ.สุนอนนัต ์ต.ปากพนงัฝัง่ตะวนัตก อ.ปากพนงั  

                         จ.นครศรีธรรมราช 80140 

โทรศพัท ์          084-1945959 

    สถานที่ท างาน  บริษทั แพค็ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) 

โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง            จป.วชิาชพี  

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ปริญญาตรี สาขา อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

                                   มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

รหสันักศึกษา  50211291 

ช่ือ   นางสาวปนสัดา แกว้เกดิ 

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Panatda Kaeokeat 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    7 กมุภาพนัธ์ 2526 

ที่อยู่                คุม้สวสัดิ์อพารท์เมน้ หอ้ง 2219 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา   

                         จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศพัท ์          086-9684215 

     สถานที่ท างาน  บริษทั สนิหลวง จ ากดั  

     โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง            Marketing  

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ปริญญาตร ีสาขาการตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 
 
 
 
 

 

 



รหสันักศึกษา  50211325 

ช่ือ   นางสาว ปิยะรตัน ์สุขบ าเพงิ 

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss. Peyarat Sukbumperng 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ    21 เมษายน 2524 

ที่อยู่                159/2 หมู่5 ถ. ราชด าเนิน ต.ปากพนู อ. เมอืง   

                         จ.นครศรีธรรมราช   80000 

โทรศพัท ์          086-9446500 

     สถานที่ท างาน  โรงเรียนพณิชยการคณะพล (k.c.c)  

     โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง            อาจารยผู์ส้อน  

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์ 

 
 
 
 

รหสันักศึกษา  50211333 

ช่ือ   นายพยุงศกัดิ์ เอยีดแกว้ 

ช่ือภาษาองักฤษ    Mr. Payungsuk Aiedkaew 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    17 ธนัวาคม 2526 

ที่อยู่                181 หมู่ 2 ต.ทางพนู อ.เฉลมิพระเกียรติ  

   จ.นครศรธีรรมราช 80290 

 โทรศพัท ์          085-8880433 

     สถานที่ท างาน  - 

     โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง            -  

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  สาขาภาษาองักฤษธุรกจิ  มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 

 
 
 

 

 



รหสันักศึกษา  50211341 

ช่ือ   นางสาวพทัธมน ถาวร 

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss. Pattamon Tawon 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    1 พฤศจิกายน 2526 

ที่อยู่                246/5 หมู่ 1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรธีรรมราช 80320  

โทรศพัท ์          083-9816289 

     สถานที่ท างาน  บา้น 

โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง            ประกอบธุรกจิส่วนตวั 

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี    ปรญิญาตรี สาขา อปุกรณ์ชวีการแพทย ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 
 
 
 

รหสันักศึกษา  50211358 

ช่ือ   นางสาว พมิพมิล สทิธยุิโณ 

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss. Pimpimon Sittiyuno 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    10 มิถุนายน 2526 

ที่อยู่                158/17 ม.3 ต.ท่าศาลา  อ. ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  80160 

โทรศพัท ์          081-6766876 

     สถานที่ท างาน          บา้นดาหลา สปา จ. นครศรีธรรมราช 

โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง            ผูจ้ดัการรา้น   

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี สาขาเทคโนโลยชีวีภาพ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 
 
 
 
 
 

 

 



รหสันักศึกษา  50211366 

ช่ือ   นางสาว ภคพร คงแกว้ 

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Pakaporn Kongkeaw 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    13 มิถุนายน 2526 

ที่อยู่                195/66 ม.2 ต.สวนใหญ่ อ. เมอืง  

                     จ.นนทบุร ี 11000 

โทรศพัท ์          086-902-1675 

สถานที่ท างาน          บ.ชลบุรเีวชสวรรคก์ารท่องเทีย่ว 

 

     โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง            Tour Department 

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  สาขาการโรงแรม  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
 
 
 

รหสันักศึกษา  50211374 

ช่ือ   นางสาว ภาวนีิ คงสง 

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Pawinee Kongsong 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    4 ตุลาคม 2525 

ที่อยู่                34 ม.6 ต.นาบอน  อ.นาบอน จ.นครศรธีรรมราช 80220 

โทรศพัท ์          089-4662526 

     สถานที่ท างาน  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

โทรศพัท ์               - 

ต าแหน่ง            พนกังานธนาคาร 

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ปริญญาตรี สาขา การบญัชี มหาวทิยาลยัทกัษณิ  

 
 
 
 

 

 



รหสันักศึกษา  50211382 

ช่ือ   นางสาว เวธกา ลลีะวฒัน ์

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Wetaka Leelawat 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    8 พฤษภาคม 2528 

ที่อยู่                1395/6 ถ. เนรมติ ต.คลงั  อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช  80000 

โทรศพัท ์          075-356216 

     สถานที่ท างาน  บริษทัสมอทองการเ์มน้ จ ากดั 

     โทรศพัท ์            -  

ต าแหน่ง            นกัศึกษาฝึกงาน 

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ปริญญาตรี วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

 
 
 
 
 
 

รหสันักศึกษา  50211408 

ช่ือ   นางสาว สมพศิ ทบัยงั 

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss. Sompit Thabyang 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    18 มิถุนายน 2526 

ที่อยู่                273 ถ. หนา้เมอืง  อ. เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์          086-2725437,077-273007 

     สถานที่ท างาน  ธนาคารกรุงศรอียุธยา สาขาสุราษฎรธ์านี 

โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง            เจา้หนา้ทีบ่รกิารธุรกจิ   

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี สาขาบรหิารธุกจิ/การตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 
 
 
 

 

 



 

รหสันักศึกษา  50211424 

ช่ือ   นายศรญัย ์นาคกลุ 

ช่ือภาษาองักฤษ    Mr.Sarun  Nakkul 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    15 มีนาคม 2522 

ที่อยู่                38/31 ม. 3 ต.บอ่ผุด อ.เกาะสมยุ  จ.สุราษฎรธ์านี 84320 

โทรศพัท ์          077-230800 

     สถานที่ท างาน          รา้นเดอะทรี ม ัง้กี้ 

     โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง                บญัช ี

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ปริญญาตรี สาขา Business Computer   

                                สถาบนั North Chiang Mai University 

 
 
 
 

รหสันักศึกษา  50211432 

ช่ือ   นางสาว สุพตัรา ชาญณรงค ์

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss. Supattra  Channarong 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    4 สิงหาคม 2525 

ที่อยู่                26/2 ม. 1 ต.ทอ้งเนียน อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช 80210 

โทรศพัท ์          081-7225720 

     สถานที่ท างาน  บริษทั นนัยางการเ์มน้ท ์จ ากดั 

                               

     โทรศพัท ์            - 

ต าแหน่ง            วศิวกร 

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ปริญญาตรี อตุสาหกรรมเสื้อผา้ มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุรี 

 
 
 

 

 



 
 

รหสันักศึกษา  50211440 

ช่ือ   นายสุรสงิห ์วไิลกลุ 

ช่ือภาษาองักฤษ    Mr.Surasing Vilaigul 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    8 มิถุนายน 2526 

ที่อยู่                2 ม.1 ต.โคกมว่ง อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา 90230 

โทรศพัท ์          084-6317186 

     สถานที่ท างาน  บจก. ธนาคารกสกิรไทย 

     โทรศพัท ์              - 

ต าแหน่ง            เจา้หนา้ทีบ่รกิารเงนิสด 

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 

 
 
 
 

 

 

รหสันักศึกษา  50211465 

ช่ือ   นางสาว อตริตัน ์หวานนุรกัษ ์

ช่ือภาษาองักฤษ    Miss Atirat Whannurak 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    7 กรกฎาคม 2526 

ที่อยู่                975/3 ถ. กะโรม ต.คลงั  อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช  80000 

โทรศพัท ์          083-9071560 

     สถานที่ท างาน  โครงการสหกจิศึกษาฯ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

     โทรศพัท ์            -  

ต าแหน่ง            เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานท ัว่ไป 

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  ปริญญาตร ีสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรว์ทิยาเขตตรงั 

 
 

 

 



 
 

รหสันักศึกษา  50211473 

ช่ือ   นายเศรษฐพฒัน ์ สลบัศรี 

ช่ือภาษาองักฤษ    Mr.Satetapat  Salabsri 

วนั/เดือน/ปีเกดิ    13 มิถุนายน 2525 

ที่อยู่                27 ม.5 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช 80160 

โทรศพัท ์          081-7372966 

     สถานที่ท างาน  บริษทั ชมุชนพฒันา จ ากดั  

     โทรศพัท ์              - 

ต าแหน่ง            ผูจ้ดัการ   

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี  สาขาวทิยาศาสตรท์ ัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฎับรุีรมัย ์

 

 


