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รหัสนักศึกษา      49221971 
ชื่อ                นาสาวชยาพร  วฒุิจันทร์ 

 ชื่อภาษาอังกฤษ        Miss Chayaporn   Wuttichan 
          วัน/เดือน/ปีเกิด        7  กุมภาพันธ์  2525 
          ที่อยู่                    138  ถนนตลาดใหม่  ต.ตลาด  อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี   84000 
          โทรศัพท์                06-6902156, 077-284491 
          สถานที่ท างาน        - 
                                    
         โทรศัพท์                 - 
         ต าแหน่ง                - 
         การศึกษาระดับปริญญาตรี           บธ.บ. บัญชี  วิทยาลัยตาปี 
 

 

 

 

 
รหัสนักศึกษา     49221989 
ชื่อ        นางสาวนภาพร  เมฆมุสิก 

 ชื่อภาษาอังกฤษ       Miss Napaporn  Mekmusik 
          วัน/เดือน/ปีเกิด       30  พฤศจิกายน  2521 
          ที่อยู่                     91/1  ถ.กาญจนวิถี  ต.บางกุ้ง อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000  
          โทรศัพท์                09-1006461, 077-224801 
          สถานที่ท างาน         บริษัทที เอ ออเร้นจ์  จ ากัด 91/1  ถ.กาญจนวิถี  ต.บางกุ้ง อ.เมือง 
                                     จ.สุราษฎร์ธานี  84000 
          โทรศัพท์                077-224801        
          ต าแหน่ง                 เจ้าของธุรกิจ 
         การศึกษาระดับปริญญาตรี     บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

รหัสนักศึกษา           49221997 
ชื่อ         นางสาวปิยะรัตน์  ไฝขาว 

 ชื่อภาษาอังกฤษ        Miss Piyarat  Faikhaw 
          วัน/เดือน/ปีเกิด        15 มกราคม 2523 
          ที่อยู่                      145  ถ.ศรีวิชัย  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000 
          โทรศัพท์                 06-7418162 
         สถานที่ท างาน         องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 145  ถ.ศรีวิชัย  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  
          จ.สุราษฎร์ธานี  84000 
         โทรศัพท์                  077-272161 
         ต าแหน่ง                  พนักงานบัญชีและการเงิน        
         การศึกษาระดับปริญญาตรี      บธ.บ. การบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

                 

 

 

 

 
รหัสนักศึกษา        49222003 
ชื่อ         นางสาวพัชราภรณ์  คุ้มภัย 

 ชื่อภาษาอังกฤษ        Miss Patcharaporn  Kumpai 
          วัน/เดือน/ปีเกิด         26 มิถุนายน 2523 
          ที่อยู่                      110/82  ม. 3  ซ.ขุนทะเล 16  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง   

                            จ.สุราษฎร์ธานี  84000 
          โทรศัพท์                  07-8834860, 077-220516 
          สถานที่ท างาน           บริษัท บรูพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริง  59/21-22  ม.1   

                             ถ.เลี่ยงเมือง  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000 
          โทรศัพท์                  077-295316-9 
          ต าแหน่ง                  พนักงานการตลาด         
          การศึกษาระดับปริญญาตรี       B.B.A การบัญชี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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รหัสนักศึกษา            49222011                
ชื่อ          นางวิราพรรณ  แสงสาคร 

 ชื่อภาษาอังกฤษ         Mrs. Viraphan  Saengsakorn 
          วัน/เดือน/ปีเกิด          24  พฤษภาคม  2516 
          ที่อยู่                       39/227 ม.1  ถ.เลี่ยงเมือง  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธาน ี

84000 
          โทรศัพท์                  09-4744886, 077-295019 
            สถานที่ท างาน          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี  31 ม.6 
              ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000   
 โทรศัพท์                  077-355040 ต่อ 2013 
          ต าแหน่ง                  นักวิชาการเงินและบัญชี 
          การศึกษาระดับปริญญาตรี       บธ.บ. วิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา            49222029                
ชื่อ          นายอนิรุทธ  บุญลอย 

 ชื่อภาษาอังกฤษ         Mr. Anirut  Bunloi 
          วัน/เดือน/ปีเกิด         11  กรกฎาคม  2512 
          ที่อยู่                       107  ม.2  ต.ทุ่งคา  อ.เมืองชุมพร  จ.ชุมพร  86100 
          โทรศัพท์                  01-9587271 
            สถานที่ท างาน           บริษัท แซม-ดี ฟาร์ม จ ากัด  107  ม.2  ต.ทุ่งคา  อ.เมืองชุมพร 
            จ.ชุมพร  86100 
 โทรศัพท์                   077-507935 
          ต าแหน่ง                   สมุห์บัญชี 
          การศึกษาระดับปริญญาตรี       บธ.บ. การบัญชี  ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
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รหัสนักศึกษา            49222037              
ชื่อ          นายอภิสิทธิ์  รักเจริญ 

 ชื่อภาษาอังกฤษ         Mr. Apisit  Rakcharoen 
          วัน/เดือน/ปีเกิด          2  กุมภาพันธ์  2523 
          ที่อยู่                        135/4 ม.1  ซ.12  ต.บางริ้น  อ.เมือง  จ.ระนอง  85000 
          โทรศัพท์                   01-5999446 
            สถานที่ท างาน           บจก. พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จ ากัด  91/1  ม.1  ถ.กาญจนวิถี 
            ต.บางกุ้ง  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000 
 โทรศัพท์                   077-285007 
          ต าแหน่ง                   ผู้ช่วยผู้จัดการ 
          การศึกษาระดับปริญญาตรี       บธ.บ. AIS  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

 


