
รหัสนักศึกษา  52221629 
ช่ือ   นายเคมีพนธ  แสงแกว 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Kameepon  Sangkaew 
วัน/เดือน/ปเกิด       23  เมษายน  2519 
ท่ีอยู                168  ถ.ธราธิบดี  ต.ทาขาม อ.พนุพนิ จ.สุราษฎรธานี 84130 

      โทรศัพท           087-2926044 
สถานที่ทํางาน         เทศบาลเมืองทาขาม 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            เจาพนักงานพสัดุ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชี   มหาวทิยาลยักรุงเทพ                                 
                    E_mail : kameepon@gmail.com 
                                                                                                         

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  52221637 
ช่ือ   นายจรินทร  ซุนหิรัญ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Charin  Sunhirun 
วัน/เดือน/ปเกิด       12  พฤษภาคม  2527 
ท่ีอยู                180 หมู 2  ต.ทาทอง  อ.กาญจนดิษฐ  
                               จ.สุราษฎรธาน ี 84160 
โทรศัพท           083-9673427 
สถานที่ทํางาน         หางหุนสวนจํากัด ว.ธนทรัพย 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            วิศวกรไฟฟา 
การศึกษาระดับปริญญาตรี     สาขาวิศวกรรมไฟฟา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                         e-mail: rinkung_u@hotmail.com                                                                          
                      

 

 

 



รหัสนักศึกษา  52221660 
ช่ือ   นางสาวปรารถนา  เกิดกอ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Prattana  Kordkor 
วัน/เดือน/ปเกิด    21  เมษายน  2527 
ท่ีอยู                130/15  ซ.โกเตง  ต.วัดประดู     
   อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี 84000 
โทรศัพท           083-3881984 

     สถานที่ทํางาน  หางหุนสวนจาํกัด ทุงสงสุคนธการ    
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            หัวหนาความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
การศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
                                       มหาวิทยาลัยทกัษิณ         
                          e-mail:eung_068@hotmail.com                          

 
 

รหัสนักศึกษา  52221678 
ช่ือ   นางสาวปยะภา  เชี่ยวสกุล 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Piyapa  Chiewsakun 
วัน/เดือน/ปเกิด    27  ธันวาคม  2529 
ท่ีอยู                  83/20 ม.3  ถ.เลีย่งเมือง  ต.มะขามเตี้ย 
                               อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี 84000            
โทรศัพท           089-7287579 

     สถานที่ทํางาน         -                    
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการการทองเทีย่ว  มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
         e-mail: nini_wu29@hotmail.com 

 

 



รหัสนักศึกษา  52221686 
ช่ือ   นายพีระพันธุ  สินธุเสน 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr.Phiraphan  Sinthusen 
วัน/เดือน/ปเกิด       1  พฤษภาคม  2532 
ท่ีอยู                25/1  ม.3 ถ.พอขุนทะเล  ต.มะขามเตี้ย  
                               อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี 84000 
โทรศัพท           081-9794395 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  Bachelor Of Business in Hospitality Management Course       
                        E_mail: phiraphan_sts@hotmail.com 
                                                                                  

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  52221694 
ช่ือ   นางสาวเฟองฟา  หิรัญกาญจน 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Faungfa  Hirankan 
วัน/เดือน/ปเกิด       24  ตุลาคม  2527 
ท่ีอยู                91 หมู 1 ถ.วิชติภักดี  ต.ตลาด    
                               อ.ไชยา  จ. สุราษฎรธานี  84110  
โทรศัพท           077-431442 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี    สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวทิยาลยัวลยัลักษณ  
                               e-mail: Tukfood@hotmail.com                 
                                                                          

 

 



รหัสนักศึกษา  52221710 
ช่ือ   นางสาวรุงฤทยัรัตน  พัฒนศกัดิ์ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Rungrutairat  Pattanasak 
วัน/เดือน/ปเกิด       1 มีนาคม  2525 
ท่ีอยู                2/17 ถ.ราษฎรอุทิศ  ต.ตลาด  อ.เมือง 
                               จ.สุราษฎรธาน ี 84000      
โทรศัพท           077-282649 
สถานที่ทํางาน         บริษัทสุรกีอีคริปเมนท จาํกัด 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            Sale Engineer 
การศึกษาระดับปริญญาตรี        สาขาการไฟฟา   
                                             มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 
                       E_mail:  sremelectric@hotmail.com 
                                                                                                                         

 
 
 

รหัสนักศึกษา  52221728 
ช่ือ   นางสาววนนรรค  เพชรวารนิทร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.  Wananan  Patchvarin  
วัน/เดือน/ปเกิด       26  เมษายน  2519 
ท่ีอยู                25/40  ม.1  ต.ทาทองใหม อ.กาญจนดิษฐ   
                               จ.สุราษฎรธาน ี 84290                                  
โทรศัพท           083-3906226 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขาการบัญชีและภาษีอากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ                           
                                       E_mail: pornprst@tot.co.th 
                     

 

 



รหัสนักศึกษา  52221736 
ช่ือ   นางสาววรภรณ  ชัยนะกุล 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Woraphon  Chainakul 
วัน/เดือน/ปเกิด       6  ธันวาคม  2525 
ท่ีอยู                121/3  หมู2   ต.ทายาง อ.ทุงใหญ   
                               จ.นครศรีธรรมราช   80240                                            
โทรศัพท           089-9721855 
สถานที่ทํางาน         Golden herb body care  
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            เจาของธุรกิจ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาวิชาจลุชีววทิยา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                     e-mail: r_leeling@hotmail.com 
                                                                                                                         

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  52221744 
ช่ือ   วาที่รอยตรี วสวัตติ์  เสถียรพิศาลกุล 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Acting Sub Lt. Wasawat  Satieupisarnkul 
วัน/เดือน/ปเกิด       15  กนัยายน  2523 
ท่ีอยู                317/7    ถนนตลาดใหม  ต.ตลาด  อ.เมือง  
                               จ.สุราษฎรธาน ี84000 
โทรศัพท           077-224985 
สถานที่ทํางาน         บริษัทวาย.ท.ีรับเบอร จํากัด  
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            ผูจัดการแผนกบัญชี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาบริหารธุรการบัญช ี  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
                                   e-mail: wasawat.s@gmail.com 
 

                              

 

 



รหัสนักศึกษา  52221751 
ช่ือ   นางสาววนัทนา  ศิริวฒุ ิ
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Wantana  Siriwut  
วัน/เดือน/ปเกิด       28  มิถุนายน  2523 
ท่ีอยู                73/6-7 ถ.จุลจอมเกลา  ต.พนุพนิ  อ.พุนพนิ  
                               จ.สุราษฎรธานี   84130                              
โทรศัพท           084-4411330 
สถานที่ทํางาน         บริษัทศรีสุบรรณฟารม จํากัด 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            เจาหนาท่ีบัญชี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี      สาขาการบัญชี    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย          
                             e-mail: wantana_siriwut@hotmail.com 
                                                                                                                         

 
 
 

รหัสนักศึกษา  52221769 
ช่ือ   นายวิชาญ  ละเอียด 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Wicharn  La-aiad 
วัน/เดือน/ปเกิด       17  ธนัวาคม  2520 
ท่ีอยู                74 หมูที่3  ต.พลายวาส  อ.กาญจนดษิฐ 
                                จ.สุราษฎรธาน ี84160                                  
โทรศัพท           089-4743323 
สถานที่ทํางาน         -  
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี      สาขาเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  
                     e-mail: aquatic76@hotmail.com                       
                   
                                                                                                                         

 



รหัสนักศึกษา  52221777 
ช่ือ   นางสาวแววรตัน  เวสนุสิทธิ ์
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Waearat  Wesnusit 
วัน/เดือน/ปเกิด       7   มถินุายน  2522 
ท่ีอยู                88/13  บานสวยบายพาส 2 ม.5  ต.มะขามเตี้ย   
                                อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน ี  84000                                                                                   
โทรศัพท           084-7243660 
สถานที่ทํางาน         บริษัท พี ซ ีแอล โฮลดิ้ง จํากัด 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            Sales Executive 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย) 
                                               มหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ 
                           e-mail: waewrat@pclholding.com     
                                                                                                                                 

 
 

รหัสนักศึกษา  52221785 
ช่ือ   นายศิริพงศ  ศรีวิเศษ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Siripong  Sriwiset 
วัน/เดือน/ปเกิด       2  มิถนุายน  2526 
ท่ีอยู                397/26  ม.1  ต.มะขามเตีย้  อ.เมือง 
                               จ.สุราษฎรธาน ี  84000                                                      
โทรศัพท           084-1220115 
สถานที่ทํางาน         บริษัทสุรกีอีควิปเมนท จํากัด  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 
                            e-mail: alan_smax@hotmail.com     
                                                                                                                                 

 

 

 



รหัสนักศึกษา  52221793 
ช่ือ   นางสาวศิวพร  วงศเล็ก 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Siwaporn Wonglek 
วัน/เดือน/ปเกิด       1  สิงหาคม  2527 
ท่ีอยู                99/51  ม.1  ถ.กาญจนวิถ ี ต.บางกุง 
                               อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี  84000                                                                                 
โทรศัพท           084-0620672 
สถานที่ทํางาน         บริษัทเชฎฐเตอรลอว แมนเนจเมนท จํากัด  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            Callecter 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการจดัการทองเทีย่ว  มหาวทิยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
                            e-mail: keilao_@hotmail.com     
                                                                                                                                 

 
 

รหัสนักศึกษา  52221801 
ช่ือ   นางสาวสุธาสนิี  วัดแกว 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Suthasinee  Watkaew 
วัน/เดือน/ปเกิด       8  สิงหาคม  2529 
ท่ีอยู                247/183  ม.1  ต.มะขามเตีย้  อ.เมือง 
                               จ.สุราษฎรธาน ี  84000                                                     
โทรศัพท           087-2811104 
สถานที่ทํางาน         -  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนกิส  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
                            e-mail: tangmo_w50@hotmail.com     
                                                                                                                                 

 
 

 

 



รหัสนักศึกษา  52221819 
ช่ือ   นางสาวหนอมสิน  เรืองเพชร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Nomsin  Ruengpesh 
วัน/เดือน/ปเกิด       18  มกราคม  2523 
ท่ีอยู                168  ถ.ธราธิบดี   ต.ทาขาม 
                               อ.พุนพนิ  จ.สุราษฎรธาน ี  84130                                                                                 
โทรศัพท           086-6189068 
สถานที่ทํางาน         เทศบาลเมืองทาขาม อําเภอพนุพนิ  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            นักวชิาการคลัง4 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                                        e-mail: nomsin6@gmail.com 
                                                                                                                                 

 
 

รหัสนักศึกษา  52221827 
ช่ือ   นางสาวอรวรรณ  ชูประสิทธิ ์
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Orawan  Chuprasit 
วัน/เดือน/ปเกิด       4  กุมภาพันธ  2525 
ท่ีอยู                13/1  ถ.เหมทานนท  ต.ปากน้ํา  อ.เมือง  
                               จ.กระบี่   81000                                                     
โทรศัพท           084-6293049 
สถานที่ทํางาน         คลินิกแล็บอรวรรณการการแพทย 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            ผูจัดการคลินกิ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาเทคนิคการแพทย  มหาวทิยาลัยรังสิต 
                              e-mail: mojiki66@hotmail.com 
                                                                                                                                 

 

 

 



รหัสนักศึกษา  52221835 
ช่ือ   นางสาวอรุณาภรณ  สุขศรีมล 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Arunaporn  Suksrimol 
วัน/เดือน/ปเกิด       15  สิงหาคม  2517 
ท่ีอยู                78/159  ม.2  ถ.นาเนียน   ต.มะขามเตี้ย 
                               อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี  84000                                                                                
โทรศัพท           081-6986446 
สถานที่ทํางาน         สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย จ.สุราษฎร  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            นักพฒันาสังคม 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 
                                        e-mail: nokia_06@hotmail.com 
                                                                                                                                 

 

รหัสนักศึกษา  52221652 
ช่ือ   นางสาวเตือนใจ  จิตตรง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Thearnjai  Jittrong 
วัน/เดือน/ปเกิด    16  มกราคม  2506 
ท่ีอยู                70/99  ม.2 ถ.นาเนียน  ต.มะขามเตี้ย 
                               อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน ี84000 
โทรศัพท           081-0880757  

     สถานที่ทํางาน  ธกศ.พระแสง  
     โทรศัพท             - 

ตําแหนง            พนักงานการเงิน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการบริหารทั่วไป  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
              
 

 

 

 


