
รหัสนักศึกษา  51222362 
ช่ือ   นางสาวกรกมล  หัตถพลาเมธ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Kornkamon  Hatthapalamet 
วัน/เดือน/ปเกิด    18  มิถนุายน  2527 
ท่ีอยู                82  ถ.พิชัยเดชะ  ต.นาสาร   
                                        อ.บานนาสาร  จ.สุราษฎรธาน ี84120   
โทรศัพท           081-6195511 

     สถานที่ทํางาน  รานวสันตอีเล็คโทรนิคส  
โทรศัพท              077-341078 
ตําแหนง            เจาหนาที่การจัดการการเงนิ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี    สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
                  e-mail: Kornkamon.h@hotmail.com 

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  51222370 
ช่ือ   นายกฤศกร  จิรภานุเมศ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr.Kritsakorn  Jiraphanumes 
วัน/เดือน/ปเกิด    3  พฤศจกิายน  2525 
ท่ีอยู                78/198  ม.2 ถ.พอขุนทะเล4  ต.มะขามเตี้ย  
                               อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน ี84000 
โทรศัพท           086-6950810  

     สถานที่ทํางาน  K-Net    
     โทรศัพท             - 

ตําแหนง            เจาของกิจการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
             e-mail:lee_arther@yahoo.com 
                    

 

 

 



รหัสนักศึกษา  51222388 
ช่ือ   นางสาวเกศรนิทร  พทุธชืน่ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Ketsarin  Puttachon 
วัน/เดือน/ปเกิด    15  กันยายน  2525 
ท่ีอยู                41/2  ม.5  ต.คลองฉนาก     
   อ.เมือง   จ. สุราษฎรธาน ี 84000 
โทรศัพท           089-1760195 

     สถานที่ทํางาน  ธนาคารไทยพาณิชย    
โทรศัพท             077-421140 
ตําแหนง            เจาหนาทีว่ิเคราะหธุรกิจ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร)   มหาวทิยาลยัวลยัลักษณ          
                          e-mail:ketsarin.puttachor@scb.co.th                          

 
 
 

รหัสนักศึกษา  51222396 
ช่ือ   นางสาวจิราพร  พรหมเล็ก 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Jiraporn  Plomlex 
วัน/เดือน/ปเกิด    5  มีนาคม  2526 
ท่ีอยู                  193   ถ.หนาเมือง  ต.ตลาด 
                               อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี 84000            
โทรศัพท           086-7414945 

     สถานที่ทํางาน         ธนาคารกรงุไทย  สาขาสุราษฎรธานี                    
โทรศัพท             077-287055 
ตําแหนง            เจาหนาที่ธุรกจิและการตลาด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                                  e-mail: Jiraporn.Plomlex@Ktb.co.th 

 

 



รหัสนักศึกษา  51222404 
ช่ือ   นางจีระวรรณ  รุมจิตร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mrs.Jeerawan Rumjit 
วัน/เดือน/ปเกิด       28  กรกฎาคม  2519 
ท่ีอยู                175/3  ม.2 ถ.ศรีวิชัย  ต.มะขามเตี้ย  
                               อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี 84000 
โทรศัพท           086-6828677 
สถานที่ทํางาน         สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระนอง 
โทรศัพท             077-862096 
ตําแหนง            เจาพนักงานธรุการ 3 
การศึกษาระดับปริญญาตรี        สาขาการจดัการทั่วไป  สถาบันราชภัฎสุราษฎรธาน ี
                        E_mail: Kai_rororo@yahoo.com 
                                                                                  

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  51222412 
ช่ือ   นายดุสิทธิ ์ จุยสุข 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Dusitti  Juysuk 
วัน/เดือน/ปเกิด       17  กรกฎาคม  2511 
ท่ีอยู                25/2 หมู 6   ต.ลําพนู    
                               อ.บานนาสาร  จ. สุราษฎรธานี 84120   
โทรศัพท           086-9465820 
สถานที่ทํางาน         ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 
โทรศัพท             077-341122 
ตําแหนง            หัวหนาการเงนิ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี    สาขาการบัญชี สถาบันราชภัฎสุราษฎรธาน ี
                                                
                                                                          

 

 



รหัสนักศึกษา  51222420 
ช่ือ   นางสาวธิดารตัน  ทพิยพมิล 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Kanitta  Kueasakul 
วัน/เดือน/ปเกิด       28  มกราคม  2527 
ท่ีอยู                28  ถ.ปรีดาราษฎร  ต.ตลาด  อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 

      โทรศัพท           089-1540624 
สถานที่ทํางาน         รานตุกติ๊ก ชานมไขมุก 
โทรศัพท             077-210130 
ตําแหนง            เจาของกิจการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาจิตวิทยาคลนิิกและชุมชน 
                                                มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                    E_mail : ppooh@hotmail.com 
                                                                                                         

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  51222438 
ช่ือ   นางสาวนงลักษณ  ต้ันตระกลู 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Nonglak  Tantrakun 
วัน/เดือน/ปเกิด       9  พฤษภาคม  2523 
ท่ีอยู                70 หมู 2  ต.เขาพนม  อ.เขาพนม  จ.กระบี่  
โทรศัพท           089-9717776 
สถานที่ทํางาน         บริษัทสีลมการแพทย จํากัด 
โทรศัพท             02-2726890  
ตําแหนง            พนักงานขาย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการตลาด  มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
                                                                                                   
                      

 

 

 



รหัสนักศึกษา  51222446 
ช่ือ   นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Neatlada  Laongthong 
วัน/เดือน/ปเกิด       9  พฤษภาคม  2526 
ท่ีอยู                104 หมู 12  ต.นาบอน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช 80220      
โทรศัพท           086-1203544 
สถานที่ทํางาน         มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
โทรศัพท             075-754024 
ตําแหนง            เจาหนาทีง่านธุรการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี        สาขาการบญัชีการเงนิ   
                                             มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
                       E_mail:  neatlada@hotmail.com 
                                                                                                                         

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  51222453 
ช่ือ   นายพรประสทิธิ์  เกตุแสง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Pornprasit  Keadsang 
วัน/เดือน/ปเกิด       19  กมุภาพนัธ  2513 
ท่ีอยู                28/9  ถ.หนาเมือง  ต.ตลาด อ.เมือง   จ.สุราษฎรฯ                                  
โทรศัพท           086-2927718 
สถานที่ทํางาน         บริษัททีโอท ีจํากัด(มหาชน) 
โทรศัพท             074-613304  
ตําแหนง            นักปฏิบัติการชาง 5 
การศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฎภูเก็ต 
                                       E_mail: pornprst@tot.co.th 
                     

 

 



รหัสนักศึกษา  51222461 
ช่ือ   นางสาวพทิพร  ทับเวช 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Pitaporn  Tubwach 
วัน/เดือน/ปเกิด       1  กันยายน  2527 
ท่ีอยู                5  หมู4 ถ.รักษนอกิจ  ต.ตลาด อ.ไชยา  จ.สุราษฎรธานี   84110                                            
โทรศัพท           084-1882491 
สถานที่ทํางาน         สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  
โทรศัพท             077-311110 
ตําแหนง            พนักงานธุรการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร 
                     e-mail: bew_noo_4698744@hotmail.com 
                                                                                                                         

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  51222479 
ช่ือ   นายภูริวิชญ  รัตนรัตน 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Puriwit  Rattararat 
วัน/เดือน/ปเกิด       17  ธนัวาคม  2524 
ท่ีอยู                141/99  ม.5   ถนนกาญจนวิถี  ต.บางกุง  อ.เมือง  
                               จ.สุราษฎรธาน ี84000 
โทรศัพท           087-79828683 
สถานที่ทํางาน         ธนาคารไทยพาณิชย  
โทรศัพท             077-213604 ตอ 7 
ตําแหนง            เจาหนาทีว่ิเคราะหธุรกิจ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาเชิงปริมาณ   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
                                   E_mail: puriwit.rattanarat@scb.co.th 
 

                              

 

 



รหัสนักศึกษา  51222487 
ช่ือ   นายมนตรี  อธิรัตนชัย 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr.Montri   Atirattangehai  
วัน/เดือน/ปเกิด       8  พฤษภาคม  2508 
ท่ีอยู                297/4 ถ.ตลาดใหม  ต.ตลาด  อ.เมือง  
                               จ.สุราษฎรธานี   84000                               
โทรศัพท           077-286890-3 
สถานที่ทํางาน         บริษัทประจักษอุตสาหกรรม (1981) จาํกัด 
โทรศัพท             077-286890-3 
ตําแหนง            ผูจัดการทั่วไป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี      สาขาสถิติคอมพิวเตอร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร           
                             E_mail: mowtri_a@hotmail.com 
                                                                                                                         

 
 
 

รหัสนักศึกษา  51222495 
ช่ือ   นางสาวรัชฎาพร  ภูชยนัตร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Ratchadaporn  Puchayon 
วัน/เดือน/ปเกิด       19  ธนัวาคม  2526 
ท่ีอยู                41 หมูที่4 ต.ทาทอง  อ.กาญจนดิษฐ 
                                จ.สุราษฎรธาน ี84160                                  
โทรศัพท           081-8942663 
สถานที่ทํางาน         -  
โทรศัพท             - 077-402087 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี      สาขาการจัดการสํานักงาน  มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  
                     E_mail: nana_nanba@hotmail.com                       
                   
                                                                                                                         

 

 



รหัสนักศึกษา  51222503 
ช่ือ   นายวทิยา  ปอมแดง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Wittaya  Pomdang 
วัน/เดือน/ปเกิด       29  เมษายน  2516 
ท่ีอยู                80  ม. 7  ต.ตะเคียนทอง  อ.กาญจนดิษฐ  
                               จ.สุราษฎรธาน ี  84160                                                      
โทรศัพท           077-244610 
สถานที่ทํางาน         สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง  
โทรศัพท             077-812372  
ตําแหนง            เจาหนาที่ตรวจสอบภาษ ี
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาบัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสยาม 
                            E_mail: wittayc.po@rd.go.th     
                                                                                                                                 

 
 

รหัสนักศึกษา  51222511 
ช่ือ   นางสาวศศิธร  เพชรสถิตย 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Sasithorn  Phetsathis 
วัน/เดือน/ปเกิด       9  พฤษภาคม  2527 
ท่ีอยู                32  ม. 4  ต.มะลวน  อ.พุนพนิ  
                               จ.สุราษฎรธาน ี  84130                                                      
โทรศัพท           089-1680220 
สถานที่ทํางาน         -  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาเศรษฐศาสตรการเงนิ  มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
                            E_mail: Sasi_ec@hotmail.com     
                                                                                                                                 

 
 

 

 



รหัสนักศึกษา  51222529 
ช่ือ   นายสทิธิศักดิ ์ จริงจิตร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Sittisak  Jingjit 
วัน/เดือน/ปเกิด       13  พฤษภาคม  2527 
ท่ีอยู                168/142  ม. 5  ถ.สุราษฎร-ปากน้าํ ต.บางกุง 
                               อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี  84000                                                                                 
โทรศัพท           081-4860707 
สถานที่ทํางาน         ทาทองเฟอรนเิจอร  
โทรศัพท             077-213284  
ตําแหนง            เจาของกิจการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                            E_mail: noom.555_@hotmail.com     
                                                                                                                                 

 
 

รหัสนักศึกษา  51222537 
ช่ือ   นางสาวสุธิดา  ตรีตรง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Sutida  Treetrong 
วัน/เดือน/ปเกิด       12  มถิุนายน  2528 
ท่ีอยู                140  ม.1  ต.บางมะเดื่อ  อ.พนุพนิ  
                               จ.สุราษฎรธาน ี  84130                                                      
โทรศัพท           087-9288742 
สถานที่ทํางาน         -  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
                            E_mail: Su-ti-da-@hotmail.com     
                                                                                                                                 

 
 

 

 



รหัสนักศึกษา  51222545 
ช่ือ   นางสาวสุพรรณี  จรูญพงศ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Suphannee  Jaroonpong 
วัน/เดือน/ปเกิด       23  มถิุนายน  2526 
ท่ีอยู                43  ม.4  ต.คลองนอย 
                               อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี  84000                                                                                 
โทรศัพท           089-1662306 
สถานที่ทํางาน         สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุราษฎรธาน ี 
โทรศัพท             077-311799  
ตําแหนง            นักวชิาการตรวจสอบบัญช ี
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชีการเงนิ  มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 
                            E_mail: yajoknok662@hotmail.com     
                                                                                                                                 

 
 

รหัสนักศึกษา  51222552 
ช่ือ   นางสาวสุรีรัตน  สุนทรไพบลูยกุล 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Sureerat  Suntornpaibulkul 
วัน/เดือน/ปเกิด       22  ตุลาคม  2526 
ท่ีอยู                442/16  ถ.ตลาดใหม  ต.ตลาด  อ.เมือง  
                               จ.สุราษฎรธาน ี  84000                                                     
โทรศัพท           087-0768883 
สถานที่ทํางาน         รานสมบูรณสิน (บานดอน) 
โทรศัพท             077-273311  
ตําแหนง            ธุรกิจสวนตัว 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
                            E_mail: jaizzio@hotmail.com     
                                                                                                                                 

 

 

 


