
รหัสนักศึกษา  50213156 
ช่ือ   นางสาวจินตนา  มนีา 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Jintana  Meena 
วัน/เดือน/ปเกิด    7  มิถุนายน  2522 
ท่ีอยู                40/29  ม.4  ถ.สุราษฎร – พนุพนิ  ต.วัดประดู  
                                        อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี 84000 
โทรศัพท           081-3702632 

     สถานที่ทํางาน  มหาวิทยาลยัราชภัฎสุราษฎรธาน ี
โทรศัพท                - 
ตําแหนง            นักวชิาการเงนิและบัญช ี
การศึกษาระดับปริญญาตรี    สาขาการบัญชี   มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  50213164 
ช่ือ   นางสาวณัฐชา  สุวรรณโชติ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Natcha   Suwannachot 
วัน/เดือน/ปเกิด    6  มิถนุายน 2519 
ท่ีอยู                104  ม.3  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน ี 
โทรศัพท           077-405294  

     สถานที่ทํางาน  สํานักทางหลวงชนบทที ่11 (สุราษฎรธาน)ี    
     โทรศัพท             - 

ตําแหนง            เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการบัญชี  มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
  
                    

 
 

 

 



 

รหัสนักศึกษา  50213172 
ช่ือ   นางสาวทัศนยี   พฒันพิลาศ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Tassanee  Pattanapilas 
วัน/เดือน/ปเกิด    30  มกราคม  2550 
ท่ีอยู                67/50 หมู 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง   
   จ. สุราษฎรธาน ี 84000 
โทรศัพท           087-4175887 

     สถานที่ทํางาน  โรงพยาบาลศรีวิชัย (ภาคใต) จก. 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            เจาหนาที่การเงิน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาการบัญชี   มหาวิทยาลยัพายัพ                                   

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  50213180  
ช่ือ   นายนพินธ   ทองมีเพชร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Nipon  Tongmeeper 
วัน/เดือน/ปเกิด    27  ธันวาคม  2510 
ท่ีอยู                   249/107  หมู 4 ซ.ดอนนก 29 ถ.ดอนนก  ต.มะขามเตี้ย 
                        อ.เมอืง  จ.สุราษฎรธาน ี
โทรศัพท           081-6069822 

     สถานที่ทํางาน        สํานักงานสรรพากรภาค 11                  
โทรศัพท              - 
ตําแหนง            นักวชิาการสรรพากร 7 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการบัญชี   มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 



 
 

รหัสนักศึกษา  50213214 
ช่ือ   นางรัชน ี  ชูสมบัติ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mrs. Rachanee    Choosombut 
วัน/เดือน/ปเกิด       7  กุมภาพันธ  2511 
ท่ีอยู                139/5 หมู 3  ต.ทาโรงชาง  อ.พนุพนิ  จ. สุราษฎรธาน ี  
โทรศัพท           077-357214-6 ตอ 111 
สถานที่ทํางาน         บริษัทสุราษฎรบีทูเมน จาํกัด 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            เจาหนาที่บัญชีและการเงนิ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชี   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  และ 
                                               การจัดการทั่วไป  สถาบนัราชภัฎสุราษฎรธาน ี 
                                                                          

 
 
 

รหัสนักศึกษา  50213222 
ช่ือ   นางสาวสุพิชญา   รักษทอง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Supitchaya   Rakthong 
วัน/เดือน/ปเกิด       4  พฤษภาคม  2521 
ท่ีอยู                73/6-7 หมู 2  ถ.จุลจอมเกลา ต.พุนพนิ 
                                อ.พุนพิน  จ. สุราษฎรธาน ี  
โทรศัพท           081-326-1796 
สถานที่ทํางาน         บริษัทศรีสุพรรณฟารม 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            เจาหนาที่บัญชีอาวุโส 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชี   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
                                                                                                                         

 
 

 

 



 
 

รหัสนักศึกษา  50213248 
ช่ือ   นายธีรพาณิชย   เนยีมสร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Teerapanit   Neumsorn 
วัน/เดือน/ปเกิด       13  เมษายน  2514 
ท่ีอยู                29/25 หมู 3  ถ.พอขุนทะเล ต.มะขามเตีย้   
                               อ.เมือง   จ.สุราษฎรธาน ี  
โทรศัพท           085-999-5903 
สถานที่ทํางาน         บริษัทแพทีซีสุราษฎร จํากัด 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            ผูจัดการการเงนิ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี       สาขาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
                                                                                                                         

 
 
 

รหัสนักศึกษา  50213289 
ช่ือ   นางสาวปยธิดา  จุงลก 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Piyatida   Junglok 
วัน/เดือน/ปเกิด       5  กุมภาพันธ  2528 
ท่ีอยู                160/2 หมู 2  ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย   
                               อ.เมือง   จ.สุราษฎรธาน ี  
โทรศัพท           084-305-1224 
สถานที่ทํางาน         มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎรธาน ี
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                                                                                                                         

 
 

 

 



 
 

รหัสนักศึกษา  50213313 
ช่ือ   นางสาววริสญา    ฟูนอย 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Waritsaya   Funoi 
วัน/เดือน/ปเกิด       17  พฤศจิกายน  2522 
ท่ีอยู                12/41-42 หมู 1  ต.แมน้ํา  อ.เกาะสมุย   จ.สุราษฎรธาน ี                                 
โทรศัพท           089-873-2209 
สถานที่ทํางาน         ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            เจาหนาทีC่SR. 
การศึกษาระดับปริญญาตรี        สาขาธุรกิจบริการ   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร 
                                                                                                                         

 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  50213321 
ช่ือ   นางสาววารุณี    สอนอินทร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Varunee   Sorn-In 
วัน/เดือน/ปเกิด       26  กมุภาพนัธ  2525 
ท่ีอยู                35 หมู 2  ซ.กาญจนวิถี16  ถ.กาญจนวิถ ี
                               ต.บางกุง  อ.เมือง   จ.สุราษฎรธาน ี                                 
โทรศัพท           086-596-9200 
สถานที่ทํางาน         โรงพยาบาลทักษิณ 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            พยาบาลวชิาชีพ. 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาพยาบาลศาสตร   มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร 
                                                                                                                         

 

 



 

รหัสนักศึกษา  50213354 
ช่ือ   นางสาวสรวงสุดา   สรอยจาํปา 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Suangsuda   Soijumpa 
วัน/เดือน/ปเกิด       8  กันยายน  2525 
ท่ีอยู                19/2 หมู 1  ต.เขาหัวควาย  อ.พนุพนิ   จ.สุราษฎรธาน ี                                 
โทรศัพท           081-398 - 7654 
สถานที่ทํางาน         บริษัทโนตบุคแอนดพีซีเซน็เตอร 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            กรรมการผูจัดการ. 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร   มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 
                                                                                                                         

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  50213362 
ช่ือ   นายสัคพงศ   เชยชม 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Sakkapong    Choeychom 
วัน/เดือน/ปเกิด       7  มิถุนายน  2521 
ท่ีอยู                22/49 ซ.ออมสิน ถ.ราษฎรอุทิศ  ต.ตลาด  อ.เมือง   จ.สุราษฎรธาน ี                                 
โทรศัพท           086-544-0112 
สถานที่ทํางาน         TrueMove Co.,Ltd 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            Regional People Opeation 
การศึกษาระดับปริญญาตรี    Human Resource Management   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
                                                                                                                         

 
 
 
 

 

 



รหัสนักศึกษา  50213370 
ช่ือ   นางสาวสุจารีย  ราชประดิษฐ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Sucharee   Rachpradit  
วัน/เดือน/ปเกิด       21  มกราคม  2528 
ท่ีอยู                26/3 หมู 2  ต.กรุงชิง  อ.นบพิตํา   จ.นครศรีธรรมราช                                  
โทรศัพท           089 -594 - 8404 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการทองเที่ยว   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
                                                                                                                         

 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  50213388 
ช่ือ   นางสาวหทัยชนก  มากมิง่จวน 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Hataichanok  Makmingjuan 
วัน/เดือน/ปเกิด       14  กนัยายน  2526 
ท่ีอยู                232/130 หมู 5  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี                                 
โทรศัพท           086 – 510-9271 
สถานที่ทํางาน         ชมรมผูเลี้ยงกุงสุราษฎรธาน ี
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            เจาหนาที่ธุรการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาปฐพศีาสตร  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 
                                                                                                                         

 
 
 
 

 



 

รหัสนักศึกษา  50213396 
ช่ือ   นายอารักษ   ศรีสมัย 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Arrak    Srisamai 
วัน/เดือน/ปเกิด       17  มกราคม  2503 
ท่ีอยู                8/2 หมู 2  ต.บางบอน  อ.เมือง   จ.ระนอง                                  
โทรศัพท           089 – 471-4004 
สถานที่ทํางาน         โรงไฟฟาขนอม 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            ผูจัดการสวนเดินเครื่อง 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ไฟฟา) 
                                               วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วทิยาเขตเทเวศ 
                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


