
รหัสนักศึกษา  51211837 
ช่ือ   นางสาวกรกมล  คณะพชื 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Kornkamon  Kanapeuch 
วัน/เดือน/ปเกิด    29  กรกฎาคม  2526 
ท่ีอยู                158/2  ม.2  ต.นาสาร   
                                        อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช   
โทรศัพท           089-4713931 

     สถานที่ทํางาน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
โทรศัพท              077-311423 
ตําแหนง            เจาหนาที่บริการธุรกิจ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี    สาขาการบัญชี   มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ 
                  e-mail: k_kornkamcn@hotmail.com 

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  51211845 
ช่ือ   นายธนวัฒน  พึ่งทองคํา 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr.Thanawat  Shuengthongkhum 
วัน/เดือน/ปเกิด    19  มีนาคม  2517 
ท่ีอยู                43/195  ถ.พฒันาทองถิ่น ม.1 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
โทรศัพท           089-7299348  

     สถานที่ทํางาน  โรงแรมสินทว ี   
     โทรศัพท             076-211186 

ตําแหนง            สมุหบัญช ี
การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการบัญชี  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
             e-mail:thanawat_phuket@hotmail.com 
                    

 
 

 



รหัสนักศึกษา  51211852 
ช่ือ   นางสาวลักษมี  วัตถ ุ
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Luksamee  Wattu 
วัน/เดือน/ปเกิด    10  มีนาคม  2525 
ท่ีอยู                463  ถ.พัฒนาการครูสาย ต.ปากพนงัฝงตะวันออก   
   อ.ปากพนงั  จ. นครศรีธรรมราช   
โทรศัพท           086-7439304 

     สถานที่ทํางาน  - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาการบัญชี   มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ          
                          e-mail:r_wattu@yahoo.co.th                          

 
 
 

รหัสนักศึกษา  51211860  
ช่ือ   นางสาววนนรรค  เพชรวารนิทร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Wananan  Patchvarin 
วัน/เดือน/ปเกิด    26  เมษายน  2519 
ท่ีอยู                  35/2  ซ.7 ถ.ยทุธศาสตร  ต.ปากแพรก 
                               อ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช            
โทรศัพท           081-5354848 

     สถานที่ทํางาน         บริษัทมิสทีน                   
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            ผูจัดการเขต 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการบัญชีราม  มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
                                  e-mail: wanannanp@hotmail.com 

 

 



รหัสนักศึกษา  51211878 
ช่ือ   นางสาวสกุลรัตน  กาญจนอดุม 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Sakunrat   Kanchanaudom 
วัน/เดือน/ปเกิด       27  มนีาคม  2527 
ท่ีอยู                367/1  ม.5  ต.ขุนทะเล  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี  
โทรศัพท           081-4144533 
สถานที่ทํางาน         ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
โทรศัพท             077-536431 
ตําแหนง            ผูชวยพนักงานการเงิน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี        สาขาการบญัชี มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                                                                                  

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  51211886 
ช่ือ   นางสาวกมลฤดี  นาคทุงเตา 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Kamolrudee    Naktongtou 
วัน/เดือน/ปเกิด       5  กันยายน  2525 
ท่ีอยู                57/4 หมู 1 ถ.ทุงเตา – บานนาเดิม  ต.ทุงเตา  
                               อ.บานนาสาร จ. นครศรีธรรมราช   
โทรศัพท           086-2734852 
สถานที่ทํางาน         ที่บานธุรกิจสวนตัว 
โทรศัพท             077-263344  
ตําแหนง            เจาของธุรกิจ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี    สาขาการบริหาร(การตลาดอิเล็กทรอนกิส)    
                                                มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 
                                                                          

 
 

 



รหัสนักศึกษา  51211894 
ช่ือ   นางสาวขนิษฐา  เกื้อสกุล 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Kanitta  Kueasakul 
วัน/เดือน/ปเกิด       3  มีนาคม  2507 
ท่ีอยู                8  ม.6  ต.มะเร็ต  อ.เกาะสมยุ จ.สุราษฎรธาน ี

      โทรศัพท           081-9564927 
สถานที่ทํางาน         โรงพยาบาลเกาะสมยุ 
โทรศัพท             077-421399 
ตําแหนง            พยาบาลวชิาชีพ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาพยาบาลศาสตรและผดุงครรภ 
                                                วทิยาลัยสรุาษฎรธาน ี
                                                                                                         

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  51211902 
ช่ือ   นางสาวจีราพร  คําสุข 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Jeeraporn  Kamsuk 
วัน/เดือน/ปเกิด       23  กนัยายน  2524 
ท่ีอยู                70 หมู 2  ต.เขาพนม  อ.เขาพนม  จ.กระบี่  
โทรศัพท           089-9717776 
สถานที่ทํางาน         วิสาหกิจชุมชนกระบี่เค เอส ปาลม 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            ประธานกรรมการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
                                              มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
                                                                                                                         

 
 

 



รหัสนักศึกษา  51211910 
ช่ือ   นายณรงค   ไชยสาล ี
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Narong  Chaisalee 
วัน/เดือน/ปเกิด       11  สิงหาคม  2504 
ท่ีอยู                28/4 หมู 3  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี     
โทรศัพท           081-4766293 
สถานที่ทํางาน         การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
โทรศัพท             077-242563 
ตําแหนง            ชางระดับ 7 
การศึกษาระดับปริญญาตรี        สาขาการจดัการ  มหาวทิยาลัยราชภัฎสุราษฎรธาน ี
                        
                                                                                                                         

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  51211928 
ช่ือ   นางสาวตวงพร  สุขพิบูลย 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Tuangporn   Sukpiboon 
วัน/เดือน/ปเกิด       10  สิงหาคม  2524 
ท่ีอยู                533 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง   จ.สุราษฎรฯ                                  
โทรศัพท           081-5392416 
สถานที่ทํางาน         บริษัททักษิณปาลม (2521) จํากัด 
โทรศัพท             077-200654 ตอ 112  
ตําแหนง            เลขานุการกรรมการผูจัดการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาเศรษฐศาสตร   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                                        
                     

 

 



รหัสนักศึกษา  51211936 
ช่ือ   นายธงไทย  สมเกียรติกุล 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Thongthai  Somkealkull 
วัน/เดือน/ปเกิด       7  มีนาคม  2524 
ท่ีอยู                151 ถ.ธราธิบดี  ต.ทาขาม อ.พนุพนิ  จ.สุราษฎรธานี                                               
โทรศัพท           081-5390266 
สถานที่ทํางาน         สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการจดัการ   วทิยาลัยตาป 
                     e-mail: thongthai_979@hotmail.com 
                                                                                                                         

 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  51211944 
ช่ือ   นางสาววิจิตรา  ดอกรักษ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Wijitra   Dorkrak 
วัน/เดือน/ปเกิด       19  กมุภาพนัธ  2523 
ท่ีอยู                110  ม.8    ต.ปลายพระยา 
                               อ.ปลายพระยา  จ.กระบี่                                  
โทรศัพท           089-9202959 
สถานที่ทํางาน         ลานเทประมุขปาลม 
โทรศัพท             075-618236  
ตําแหนง            ผูจัดการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาวารสารศาสตร   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

                               
 

 

 



 

รหัสนักศึกษา  51211951 
ช่ือ   นางสมหมาย  ทองม ี
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mrs.Sommai   Thongme  
วัน/เดือน/ปเกิด       19  กมุภาพนัธ  2504 
ท่ีอยู                363 หมู 3 ต.อางทอง  อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี                                  
โทรศัพท           086-9460934 
สถานที่ทํางาน         โรงพยาลาลเกาะสมุย 
โทรศัพท             077-421232 
ตําแหนง            พยาบาลวชิาชีพ 7 
การศึกษาระดับปริญญาตรี      สาขาพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง               
                                          วิทยาลัยสงขลานครินทร 
                                                                                                                         

 
 
 

รหัสนักศึกษา  51211969 
ช่ือ   นางอรอนงค  ทองแท 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mrs. Ornanong   Thongtae 
วัน/เดือน/ปเกิด       4  เมษายน  2519 
ท่ีอยู                26/119  บานพักตํารวจภูธรภาค 8 แฟลตราชพฤกษ 
                               ต.ทาขาม อ.พุนพนิ  จ.สุราษฎรธานี                                  
โทรศัพท           077-240170 
สถานที่ทํางาน         ตํารวจภูธรภาค 8  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี      สาขาการพยาบาล  
                                           สถาบนัโรงพยาบาล รามาธิบดี  มหาวทิยาลัยมหิดล 
                   
                                                                                                                         

 

 



 
 

รหัสนักศึกษา  51211977 
ช่ือ   นางปวาสิน ี สุขเจริญ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mrs. Pavasini    Sukjaroen 
วัน/เดือน/ปเกิด       15  เมษายน  2516 
ท่ีอยู                61  ม. 1  ต.อางทอง  อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎรธาน ี                                                        
โทรศัพท           089 – 7243639 
สถานที่ทํางาน         โรงพยาบาลเกาะสมยุ 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            พยาบาลวชิาชีพ 7 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาพยาบาล  วทิยาลยัพยาบาลสุราษฎรธาน ี
                                                
                                                                                                                         

 
 
 
 

 


