
รหัสนักศึกษา  51210086 
ช่ือ   นางสาวกมลพรรณ  หมื่นหอ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Kamolpan Muenhor 
วัน/เดือน/ปเกิด    30  พฤศจิกายน  2524 
ท่ีอยู                148  ม.4  ต.ขนอม   
                                        อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช   
โทรศัพท           081-8942917 

     สถานที่ทํางาน  สํานักงานสอบบัญชี J.R.T.Auditing & Co. 
โทรศัพท              075-317269 
ตําแหนง            ผูชวยผูสอบบัญชีอวุโส 
การศึกษาระดับปริญญาตรี    สาขาการบัญชี   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
                  e-mail: kamolpan_m@hotmail.com 

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  51210342 
ช่ือ   นายอัคคกิตติ์  สมทอง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr.Ukkakit  Somthong 
วัน/เดือน/ปเกิด    11  สิงหาคม 2521 
ท่ีอยู                26  ม.8  ต.หลักชาง อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช  
โทรศัพท           089-4496964  

     สถานที่ทํางาน  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาทุงสง    
     โทรศัพท             075-332423 

ตําแหนง            เจาหนาที่การตลาด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
             e-mail:ukkakit.s@kasikornbank.com 
                    

 
 

 



รหัสนักศึกษา  51210318 
ช่ือ   นายสโิรจน  นลิพัฒน 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. sirote  nilphat 
วัน/เดือน/ปเกิด    13  กุมภาพันธ  2529 
ท่ีอยู                152/22  ซ.แสงอรุณ ถ.ดอนนก   
   อ.เมืองสุราษฎรธาน ี จ. สุราษฎรธาน ี  
โทรศัพท           086-6986045 

     สถานที่ทํางาน  บริษัทเซาเทอรนไดอะลัยสีส เซ็นเตอร จํากดั 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            พนักงานบัญช ี
การศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาคอมพวิเตอรธุรกิจ   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร          
                          e-mail:nilphat@gmail.com                          

 
 
 

รหัสนักศึกษา  51210219  
ช่ือ   นายพรนมิิต  หยดยอย 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Pornnimit  Yodyoy 
วัน/เดือน/ปเกิด    12  พฤศจิกายน  2527 
ท่ีอยู                   30  หมู 2  ต.เขาใหญ อ.อาวลึก  จ.กระบี่            
โทรศัพท           087-0529242 

     สถานที่ทํางาน         -                  
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร  มหาวทิยาลัยรังสิต 
                                   e-mail:notRx17@hotmail.com 

 

 



รหัสนักศึกษา  51210227 
ช่ือ   วาที่ร.ต.ไพโรจน  สังขเขต 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr.Pairote   Sangket 
วัน/เดือน/ปเกิด       17  เมษายน  2524 
ท่ีอยู                39    ม.6  ต.เสาเภา  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช   
โทรศัพท           089-1327979 
สถานที่ทํางาน         - 
 โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี        สาขาพืชศาสตร-พืชสวน    
                                                    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ปทุมธานี        
                              e-mail:ssrote@hotmail.com 
                                                                          

 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  51210334 
ช่ือ   นางสาวอลิษา  ศรีใหม 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Alisa    Srimai 
วัน/เดือน/ปเกิด       15  กนัยายน  2528 
ท่ีอยู                25 หมู 4  ต.เทพราช  อ.สิชล  จ. นครศรีธรรมราช   
โทรศัพท           086-2835589 
สถานที่ทํางาน          
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชี   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
                     e-mail :   alisa2528@ hotmail.com                                          
                                                                          

 

 



 
 

รหัสนักศึกษา  51210268 
ช่ือ   นางสาวรัตนาภรณ  กําลงัมาก 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Rattanaphorn  Kamlangmak 
วัน/เดือน/ปเกิด       27  พฤษภาคม  2526 
ท่ีอยู                30/4  ม.4  ต.กรุงชิง  อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 

      โทรศัพท           087-3838336 
สถานที่ทํางาน         ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดหวัอฐิ 
โทรศัพท             075-344311 
ตําแหนง            เจาหนาที่ธุรการสินเชื่อ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการตลาด   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                            e-mail:      zeza_aon@hotmail.com 
                                                                                                                         

 
 
 

รหัสนักศึกษา  51210102 
ช่ือ   นางสาวขวัญทราย   เพชรคง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Kwansai  Patkong 
วัน/เดือน/ปเกิด       6  มกราคม  2526 
ท่ีอยู                101/55 หมู 5  ซ.ตลาดลาง31 ถ.ตลาดลาง  
                               ต.บางกุง  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี  
โทรศัพท           089-4723232 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชี   วทิยาลัยตาป 
                        e-mail :   Kwansai@gmail.com                 
                                                                                                                         

 

 



 

รหัสนักศึกษา  51210326 
ช่ือ   นายเสริมชัย  รุงแสนสุขสกุล 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Sermchai   Roongsensooksakun 
วัน/เดือน/ปเกิด       12  มกราคม  2526 
ท่ีอยู                247/55 หมู 1  ต.มะขามเตีย้  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี     
โทรศัพท           084-6907577 
สถานที่ทํางาน         ธนาคารทหารไทย  
โทรศัพท             077-224201  
ตําแหนง            เจาหนาที ่
การศึกษาระดับปริญญาตรี        สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  มหาวทิยาลัยราชภัฎสุราษฎรธาน ี
                        e-mail:  sermchai12@hotmail.com 
                                                                                                                         

 
 
 

รหัสนักศึกษา  51210128 
ช่ือ   นายจตุพร  ศุภสาร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Jatuporn   Supasarn 
วัน/เดือน/ปเกิด       4  พฤษภาคม  2525 
ท่ีอยู                296/17 หมู 4  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง   จ.สุราษฎรฯ                                  
โทรศัพท           086-5954933 
สถานที่ทํางาน         หจก.ศุภสารการชาง (หร่ัง) 
โทรศัพท             077-282657  
ตําแหนง            ผูชวยผูจัดการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ                       
                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
การศึกษาระดับปริญญาโท    สาขาการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
                     e-mail:  aha_joha @ hotmail.com 

 

 

 



รหัสนักศึกษา  51210201 
ช่ือ   นายพงศธร   ไหมทอง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Pongsatorn   Maithong 
วัน/เดือน/ปเกิด       10  กนัยายน  2526 
ท่ีอยู                71 หมู 7  ต.วงัตะกอ  อ.หลงัสวน   จ.ชุมพร                                               
โทรศัพท           087-2742743, 084-0588851 
สถานที่ทํางาน         ธนาคารกสิกรไทย 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            เจาหนาทีง่านสัญญาและนติิกรรมเครดิตภูมิภาค 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร 
                     e-mail: Kasikorn8 @ live.com 
                                                                                                                         

 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  51210292 
ช่ือ   นายวิวฒัน  มคัคีธรรม 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Wiwat   Makkitharm 
วัน/เดือน/ปเกิด       25  เมษายน  2522 
ท่ีอยู                58  ม.2 ถ.ทุงสง-หอยยอด  ต.ที่วงั   
                               อ.ทุงสง   จ.นครศรีธรรมราช                                  
โทรศัพท           089-1606234 
สถานที่ทํางาน         บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            วิศวกรซอมไฟฟา 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการไฟฟา   มหาวิทยาลัยพรจอมเกลาพระนครเหนือ 

                               
 

 

 



 

รหัสนักศึกษา  51210367 
ช่ือ   นางสาวอารยา  สารคุณ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Araya   Sarakun  
วัน/เดือน/ปเกิด       28  สิงหาคม  2523 
ท่ีอยู                3/31-36 หมู 1 ต.โพธเสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช                                  
โทรศัพท           081-9797201 
สถานที่ทํางาน         บจก.ฮอนดาศรีนคร 
โทรศัพท             075-316324 
ตําแหนง            ผูจัดการฝายอะไหล บริการ IT 
การศึกษาระดับปริญญาตรี      สาขาคอมพวิเตอร   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 
การศึกษาระดับปริญญาโท   Simulation Technology  RMIT University 
                e-mail:   winonok @ hotmail.com 
                                                                                                                         

 
 

รหัสนักศึกษา  51210276 
ช่ือ   นางสาวฤทัยรัตน  โสมจนัทร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Ruthairat  Somchan 
วัน/เดือน/ปเกิด       10  ตุลาคม  2528 
ท่ีอยู                347 หมู 6  ต.การะเกด อ.เชียรใหญ  จ.นครศรีธรรมราช                                  
โทรศัพท           083 – 9834076 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี      สาขาการบัญชี  เทคโลยีราชมงคลตะวนัออก  
                                           วทิยาเขตจักรพงษภวูนารถ 
                  e-mail:  tu_kongloveyou.hotmail.com 
                                                                                                                         

 

 

 



 

รหัสนักศึกษา  51210704 
ช่ือ   นางสาวศุภัสรา   สุดจิตโต 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Suphisara    Sutchitto 
วัน/เดือน/ปเกิด       28  เมษายน  2520 
ท่ีอยู                113 ถ.ศรีสมบูรณ  ต.ปากพนงั  อ.ปากพนัง  
                               จ.นครศรีธรรมราช                                  
โทรศัพท           083 – 5037696 
สถานที่ทํางาน         โรงเรียนจรัสอาชีวศึกษา 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            อาจารย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                        e-mail:  suphi_sara @ hotmail.com                        
                                                                                                                         

 
 
 

รหัสนักศึกษา  51210177 
ช่ือ   นายธาน  สงทวน 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Than   Songthvan 
วัน/เดือน/ปเกิด       15  มถิุนายน  2528 
ท่ีอยู                47/3  หมู 7  ต.คลองนอย  อ.ปากพนัง  
                               จ.นครศรีธรรมราช                                  
โทรศัพท           084 –4401910 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการเงิน  มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ 
                              e-mail:  jayoomilk@hotmail.com 
                                                                                                                                           

 

 



รหัสนักศึกษา  51210185 
ช่ือ   นางสาวปณชญา  ขวัญคง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Panchaya  Kwankhong 
วัน/เดือน/ปเกิด       17  ตุลาคม  2523 
ท่ีอยู                71/2 หมู 1  ต.ลําทับ  อ.ลําทบั  จ.กระบี่                                  
โทรศัพท           087-2707023 
สถานที่ทํางาน         บจก.ไทยอินโด ปาลมออยลแฟคทอรี่ 
โทรศัพท             075-643343 
ตําแหนง            หัวหนาฝายสาํนักงาน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
                  e-mail:  akwankhong @ hotmail.com 
                                                                                                                         

 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  51210284 
ช่ือ   นางสาววราภรณ   สุวรรณมณี 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Waraporn    Suwanmanee 
วัน/เดือน/ปเกิด       23  พฤศจิกายน  2527 
ท่ีอยู                97/1 ม.3 ต.นาเหรง  อ.นบพิตํา  จ.นครศรีธรรมราช                                  
โทรศัพท           083 – 6478550 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
                        e-mail:  aomiko_2311 @ hotmail.com                        
                                                                                                                         

 

 

 



รหัสนักศึกษา  51210136 
ช่ือ   นางสาวจิราวรรณ  บุญเชิด 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Jirawan  Bunchert 
วัน/เดือน/ปเกิด       13  กรกฎาคม  2521 
ท่ีอยู                55 ถ.พัฒนาการทุงปรัง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช                                  
โทรศัพท           085 – 4722737 
สถานที่ทํางาน         มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎรธาน ี
โทรศัพท             077-355626 
ตําแหนง            เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการจดัการทั่วไป  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                                             
                  e-mail:  poom_ping @ hotmail.com 
                                                                                                                                                                          

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  51210169 
ช่ือ   นายธนัญญ   จูงพงศ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Tanun    Joongpong 
วัน/เดือน/ปเกิด       22  มกราคม  2526 
ท่ีอยู                76/36 ม.1 ต.บางกุง  อ.เมืองสุราษฎรธาน ีจ.สุราษฎรธานี                                  
โทรศัพท           081 – 4494777 
สถานที่ทํางาน         บมจ.เอเซียพลัส จํากัด(มหาชน) 
โทรศัพท             077-216507 
ตําแหนง            พนักงานการตลาด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการเงินการธนาคาร  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
                        e-mail:  saisai_ruru @ yahoo.com                        
     

 

 

 



รหัสนักศึกษา  51210110 
ช่ือ   นายคาํนวล   ชูมณี 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Khamnuan    Chumanee 
วัน/เดือน/ปเกิด       10  กนัยายน  2526 
ท่ีอยู                23 ม.3  ต.คลองเส  อ.ถ้ําพรรณรา  จ.นครศรีธรรมราช                                  
โทรศัพท           086 – 3774868 
สถานที่ทํางาน         บ.ไทยประกันชวีิต จาํกัด สาขาอโศก 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            ผูจัดการศูนย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการตลาดอิเล็กทรอนิกส  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
                        e-mail:  ubatt @ hotmail.com                        
                                                                                                                         

 
 
 

รหัสนักศึกษา  51210243 
ช่ือ   นางสาวไมรี  มิตรเมธ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Mairee  Mitmet 
วัน/เดือน/ปเกิด       6  ธันวาคม  2522 
ท่ีอยู                222 ม.2  ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง                                  
โทรศัพท           089 – 9775175 
สถานที่ทํางาน         มหาวทิยาลยัทกัษณิ วิทยาเขตพทัลุง 
โทรศัพท             074-693996 
ตําแหนง            เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                                      
                  e-mail:  mmairee_ @ hotmail.com 
                                                                                                                         

 
 
 

 

 



 
 

รหัสนักศึกษา  51210235 
ช่ือ   นางสาวภูรี   บุญสิทธิ์ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Phuree    Boonsit 
วัน/เดือน/ปเกิด       31  พฤษภาคม  2527 
ท่ีอยู                264/2 ถ.ราชดําเนนิ ต.ทาวงั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช                                  
โทรศัพท           089-1965335 
สถานที่ทํางาน         สํานักงานเอไอเอราชพฤกษ 
โทรศัพท             075-340933 
ตําแหนง            เลขานุการ หนวยศรีตรัง 181 
การศึกษาระดับปริญญาตรี     สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
                        e-mail:  phuree_b @ hotmail.com                        
                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


