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          รหสันกัศึกษา         47201744 
          ชื่อ  นางสาวจรยิา  ไชยรงค ์
          ชื่อภาษาองักฤษ      Jariya  Chaiyarong  
          วนั/เดอืน/ปีเกดิ      20 มนีาคม 2518 
          ทีอ่ยู่                     17/9 ซ.ราษฎรอ์ทุศิ 1 ถ.ราษฎรอ์ทุศิ  ต.ตลาด อ.เมอืง จ. สุราษฎรธ์านี 84000  
          โทรศพัท ์               0-7728-2011 
          สถานทีท่  างาน          บรษิทัเงนิทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 141/5 ม.5 ถ.กาญจนวถิ ีต.บางกุง้  
                                    อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี  84000 
          โทรศพัท ์               0-7728-3965           
          ต าแหน่ง                เจา้หนา้ทีส่นิเชื่อ 
         การศึกษาระดบัปรญิญาตรี           บธ.บ. การบญัชี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

 

 

 

 

 

 
รหสันกัศึกษา 47201751 
ชื่อ  นางณิชกานต ์ ปานศิรศิกัดิ์ 

 ชื่อภาษาองักฤษ      Nitchakarn  Pansirisak 
          วนั/เดอืน/ปีเกดิ        10 ตลุาคม  2512 
          ทีอ่ยู่                      16/32 ม.3 ถ.เลีย่งเมอืง ต.มะขามเตี้ย อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 
          โทรศพัท ์                 01-7470489, 0-7743-7328 
          สถานทีท่  างาน            ธนาคารทหารไทย จ ากดั ส านกังานเขต  57/68 ถ.ศรวีชิยั ต.มะขามเตี้ย อ.เมอืง                
                                        จ.สุราษฎรธ์านี  84000 
          โทรศพัท ์                  0-7728-1008, 0-7728-2008 
          ต าแหน่ง                    พนกังานธุรกจิการเงนิ          
       การศึกษาระดบัปรญิญาตรี           บญัชีบณัฑติ  สาขาการบญัชี  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
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รหสันกัศึกษา           47201793 
ชื่อ                  นางสาวศิรลิกัษณ์  แซห่ลู ่

 ชื่อภาษาองักฤษ         Siriluck  Saeloo 
            วนั/เดอืน/ปีเกดิ          6  มถินุายน  2505 
            ทีอ่ยู่                       182/205 ม.2 ซ.ศรวีชิยั ถ. ศรวีชิยั 22 ต.มะขามเตี้ย อ.เมอืง 
                                          จ.สุราษฎรธ์านี  84000  
            โทรศพัท ์                   0-7722-1172,0-7728,7192 
            สถานทีท่  างาน             ส  านกังานสรรพากรจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมอืง  
                                           จ.สุราษฎรธ์านี   84000 
          โทรศพัท ์                     0-7728-7192 
          ต าแหน่ง                       เจา้หนา้ทีต่รวจสอบภาษ ี 6 ว        
          การศึกษาระดบัปรญิญาตรี           บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

 

 

 

 

 
รหสัศึกษา       47201769     
ชื่อ    นายไพศาล     แซ่แต ้
ชื่อภาษาองักฤษ  Mr. Paisarn   Saetae  
วนั/เดอืน/ปีเกดิ     26 มถินุายน 2520 

 ทีอ่ยู่        25/3  ม.5  ซ.ตลาดลา่ง 10  ถ.ตลาดลา่ง   
    ต.บางกุง้  อ.เมอืง จ. สุราษฏรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์           01-958411, 077-273977 
สถานทีท่  างาน  โรงเรยีนสุราษฏรเ์ทคโนโลย ี เลขที ่8/23  ม.2  ซ.ศรวีชิยั 59 
   ถ.ศรวีชิยั  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมอืง  จ. สุราษฏรธ์านี  840000  
โทรศพัท ์   077-272223 
ต าแหน่ง     อาจารย ์
การศึกษาระดบัปรญิญาตรี     บธ.บ   การบญัช ี   มหาวทิยาลยัสุโขทยัฯ 
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รหสัศึกษา       47201777   
ช่ือ   นางสาวเยาวพร สุขพรมา 
ช่ือภาษาองักฤษ  Miss.Yaowaporn   Sukpornma  
วนั/เดือน/ปีเกิด                    15  พฤษภาคม  2520 

 ท่ีอยู ่       392/5  ม.4  ถ.ชนเกษม  ต.มะขามเต้ีย  
    อ.เมือง  จ. สุราษฏร์ธานี  840000 

โทรศพัท ์           077-288360 หรือ 09-7284650 
สถานท่ีท างาน  วิทยาลยัสารพดัช่างสุราษฎร์ธานี  เลขท่ี 392  ม.4  ถ.มะขามเต้ีย 
   อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 84000  
โทรศพัท ์                077-288360 

ต าแหน่ง      อาจารย ์
การศึกษาระดบัปริญญาตรี     ศศ.บ. การจดัการทัว่ไป (การบญัชี) ราชภฎัสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 
รหสัศึกษา       47201785  
ช่ือ   นางรัชนี  ดวงจนัทร์กาล   
ช่ือภาษาองักฤษ  Mrs.Ratchanee  Doungjankan  
วนั/เดือน/ปีเกิด       3  มกราคม  2511 

 ท่ีอยู ่       392/12  ม.4  ถ.ชนเกษม  อ.เมือง 
    จ.สุราษฎร์ธานี  84000 

โทรศพัท ์           01-5355244 
สถานท่ีท างาน  วิทยาลยัสารพดัช่างสุราษฎร์ธานี  เลขท่ี 392  ม.4  ถ.มะขามเต้ีย 
   อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 84000  

โทรศพัท ์  077-288360 
ต าแหน่ง     อาจารย ์1 ระดบั 5 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี     บธ.บ. ธุรกิจศึกษา – บญัชี  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

 

 



 4 

 
รหสัศึกษา       47201801 
ช่ือ   นายสมจิต  แข่งขนั  
ช่ือภาษาองักฤษ  Mr.Somchit   Kangkun  
วนั/เดือน/ปีเกิด       4 ธนัวาคม 2502 

 ท่ีอยู ่       143/258  ม.4  ซ.ชนเกษม 17  ถ.มะขามเต้ีย  อ.เมือง 
    จ.สุราษฎร์ธานี  84000 

โทรศพัท ์          077-273564  
สถานท่ีท างาน  วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ต.ตลาดใหม่   

                  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี   84000 
โทรศพัท ์  077-282001 ต่อ 121 
ต าแหน่ง     อาจารย ์2 ระดบั 7 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี     บธ.บ.  การจดัการทัว่ไป  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

 

 

 

 

 

 
รหสัศึกษา       4720181 
ช่ือ   นางสาวอตินาฏ นาคสนัน่  
ช่ือภาษาองักฤษ  Miss.Atinart Narksanun  
วนั/เดือน/ปีเกิด       21  เมษายน  2520 

 ท่ีอยู ่       238/46  ม.1  ซ.ศรีสวสัด์ิ  ถ.มะขามเต้ีย   
    อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000 

โทรศพัท ์           09-0190337 หรือ 077-218452 
สถานท่ีท างาน  ม.ราชภฏัสุราษฏร์ธานี  จ. สุราษฏร์ธานี 

โทรศพัท ์  077-355624 
ต าแหน่ง     นกัวิชาการวิเคราะห์งบประมาณและบญัชี  
การศึกษาระดบัปริญญาตรี     บช.บ.  บญัชี  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 


