
รหัสนักศึกษา  53221875 
ช่ือ   นางสาวกฤติยา สุขพฒันากลุ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Krittiya  Sukputtanakul 
วัน/เดือน/ปเกิด       3  กันยายน  2528 
ท่ีอยู                30/8 ม.8 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 

      โทรศัพท           084-3134639 
สถานที่ทํางาน         สํานักทางหลวงชนบทที่11 (สุราษฎรธานี) 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            นักจัดการงานทั่วไป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาวิทยาศาสตรบัณฑติ   มหาวทิยาลัยทักษิณ                                 
                    E_mail : muggle_03@gmail.com 
                                                                                                         

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  53221883 
ช่ือ   นางสาวกนัยากร  ศิริโชต ิ
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Kanyakron Sirichod 
วัน/เดือน/ปเกิด       24  มกราคม 2531 
ท่ีอยู                168/29 เสาวลกัษณ 1 ต.บางกุง  อ.เมือง  
                               จ.สุราษฎรธาน ี 84000 
โทรศัพท           084-0533007 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี     สาขาธุรกิจระหวางประเทศ  มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
                         e-mail: Salimkim_j@hotmail.com                                                                          
                      

 

 

 



รหัสนักศึกษา  53221891 
ช่ือ   นางสาวกิ่งกาญจน  รอดเจริญ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. KIngkan Rodcharoen 
วัน/เดือน/ปเกิด    9  สิงหาคม  2530 
ท่ีอยู                55/3  ม.5  ถ.สายปากน้าํ ต.บางกุง 
                                        อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี84000   
โทรศัพท           081-9596737 

     สถานที่ทํางาน  Isuzu สหมอเตอร 
โทรศัพท              - 
ตําแหนง            เลขานุการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี    สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
                  e-mail: sawzanawan@hotmail.com 

 
 
 

รหัสนักศึกษา  53221909 
ช่ือ   นางสาวขนิษฐา พัฒนสิงห 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Kanittha  Pattanasing 
วัน/เดือน/ปเกิด    18  กุมภาพนัธ  2519 
ท่ีอยู                475  ม.2 ต.บานนา   
                               อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธาน ี84240 
โทรศัพท           081-4222279  

     สถานที่ทํางาน  บ.เอส.พี.บี.พาเนลอนิดัสตร้ีส  
     โทรศัพท             - 

ตําแหนง            ผูจัดการแผนกควบคุมคุณภาพ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมเคมี    
                                           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี             
                        e-mail: P_Kanitt@hotmail.com 

 

 

 



รหัสนักศึกษา  53221917 
ช่ือ   นางสาวจิรภา  ทองเคร็ง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Jirapa  Thongkreng 
วัน/เดือน/ปเกิด    24  มีนาคม  2530 
ท่ีอยู                174/1 ม.2   ถ.เพชรเกษม   ต.ไสไทย     
   อ.เมือง  จ.กระบี่  81000 
โทรศัพท           083-4772532 

     สถานที่ทํางาน  -    
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาภาษาจีนธุรกิจ   มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง                       
                          e-mail:babies_xu@hotmail.com                          

 
 

รหัสนักศึกษา  53221933 
ช่ือ   นางสาวจีราพร  คําสุข 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Jeraporn Kamsuk 
วัน/เดือน/ปเกิด    23  กันยายน  2524 
ท่ีอยู                  70 ม.2  ต.เขาพนม 
                               อ.เขาพนม  จ.กระบี่ 81140            
โทรศัพท           088-0808911 

     สถานที่ทํางาน         วสิาหกจิชุมชนกระบี่ เคเอสปาลม                    
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            ประธานกรรมการ 
การศึกษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ       

  e-mail: epong77@hotmail.com 
 
 

 

 



รหัสนักศึกษา  53221933 
ช่ือ   นางสาวดวงฤดี  วงศทาเรือ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Duangrudee  Wongtarua 
วัน/เดือน/ปเกิด       21  พฤษภาคม  2531 
ท่ีอยู                3   ถ.ววัหลอ  ต.นาสาร  
                               อ.บานนาสาร  จ.สุราษฎรธาน ี 84120 
โทรศัพท           087-4664530 
สถานที่ทํางาน         บริษัทปนรักอินเตอรเนชั่นแนลคอนสตรีคชั่น 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี        สาขาอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว  
                                              มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธาน ี
                        E_mail: nan_ticket@hotmail.com 
                                                                                  

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  53221941 
ช่ือ   นายทศพร  จาตุรานนท 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr.Todsaporn  Jaturanon 
วัน/เดือน/ปเกิด       29  ธันวาคม  2529 
ท่ีอยู                323 หมู 1 ถ.รักษนรกจิ  ต.ตลาด    
                               อ.ไชยา  จ. สุราษฎรธานี  84100  
โทรศัพท           089-6495733 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี    สาขาพนัธุศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน  
                               e-mail: joke_mcsquare@hotmail.com                 

 

 



                                                                          
รหัสนักศึกษา  53221966 
ช่ือ   นางสาวธีรนุช  จนีหน ู
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Theeranuch  Jeenhnu 
วัน/เดือน/ปเกิด       27 มกราคม  2518 
ท่ีอยู                177/30 ถ.กระบี่  ต.ปากน้ํา  อ.เมืองกระบี ่
                               จ.กระบี่  81000      
โทรศัพท           081-8934826 
สถานที่ทํางาน         บจก.สมารทพูลส 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            เจาของกิจการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี        สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลัยเกริก         
                       E_mail:  smartpools@gmail.com 
                                                                                                                         

 
 
 

รหัสนักศึกษา  53221974 
ช่ือ   นายนครินทร  ศรีสุวรรณ 

    ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr.  Nakarin  Srisuwan  
วัน/เดือน/ปเกิด       14  มีนาคม  2514 
ท่ีอยู                40/1  ม.7  ต.บาทมวง อ.ตะกั่วปา   
                               จ.พังงา  82190                                  
โทรศัพท           089-9383117 
สถานที่ทํางาน        บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            ผูจัดการทัว่ไป 
การศึกษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขาการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล                           
                                       E_mail: nakarin_sri@yahoo.com 
                     

 

 



รหัสนักศึกษา  53221982 
ช่ือ   นางน้าํฝน  แฝงกาย 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mrs. Namphon  Fangguy 
วัน/เดือน/ปเกิด       7  กรกฎาคม  2524 
ท่ีอยู                22/25  หมู5   ต.วัดประดู อ.เมือง   
                               จ.สุราษฎรธานี   84000                                            
โทรศัพท           086-9476886 
สถานที่ทํางาน         สํานักงานสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจภาคใต  
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            พนักงาน (ระดับ4) 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชี   วทิยาลัยตาป 
                     e-mail: nam_namphon111@hotmail.com 
                                                                                                                         

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา  53222006 
ช่ือ   นางสาวปทมาพร  นาคฉายา 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Pattamaporn  Nakchaya 
วัน/เดือน/ปเกิด       25  กันยายน  2530 
ท่ีอยู                163    ถนนเขาเงนิ  ต.ขันเงนิ  อ.หลังสวน  
                               จ.ชมุพร  86110 
โทรศัพท           086-6891157 
สถานที่ทํางาน         -  
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการเงิน   มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ 
 

                              

 

 



รหัสนักศึกษา  53222014 
ช่ือ   นางสาวปาริชาต  ผลสันเพียะ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Parichat  Phonsanphear  
วัน/เดือน/ปเกิด       11  สิงหาคม  2530 
ท่ีอยู                375  ม.4  ต.ขุนทะเล   อ.เมอืง  
                               จ.สุราษฎรธานี   84100                              
โทรศัพท           089-5927189 
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี      สาขาการบัญชี    วทิยาลัยตาป          
                             e-mail: katae55@ windowslive.com 
                                                                                                                         

 
 
 

รหัสนักศึกษา  53222022 
ช่ือ   นางสาวพรพรรณ  พูลศิริ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Pornpan Pulsiri 
วัน/เดือน/ปเกิด       16  พฤศจิกายน  2530 
ท่ีอยู                464  ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ  อ.เมือง 
                                จ.กระบี่ 81000                                 
โทรศัพท           083-7510806 
สถานที่ทํางาน         -  
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี      สาขาการตลาด  มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ  
                     e-mail: vennessdhoom@hotmail.com                       
                   
                                                                                                                         

 

 



รหัสนักศึกษา  53222030 
ช่ือ   นางสาวรุงกานต  วัฒนะ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss.Rungkarn  Wattana 
วัน/เดือน/ปเกิด       15  เมษายน  2524 
ท่ีอยู                113/6   ม.1  ต.มะขามเตี้ย   
                                อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน ี  84000                                                                                   
โทรศัพท           089-4724188 
สถานที่ทํางาน         ธนาคารกรุงไทย 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            เจาหนาที่ธุรกจิและการตลาด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชี   มหาวทิยาลยักรุงเทพ                                     
                           e-mail: rungkarn.wattana@ktb.co.th     
                                                                                                                                 

 
 

รหัสนักศึกษา  53222055 
ช่ือ   นายวนัชัย  ทพัเมือง 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Wanchai  Tammuang 
วัน/เดือน/ปเกิด       23  พฤษภาคม  2512 
ท่ีอยู                ธนาคารนครหลวงไทย สาขากระบี่ 
                         60-70  ถ.มหาราช  ต.ปากน้าํ  อ.เมอืงกระบี ่
                               จ.กระบี่   81000                                                      
โทรศัพท           081-9791338 
สถานที่ทํางาน         ธนาคารนครหลวงไทย สาขากระบี่  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            เจาหนาที่ปฎิบัติการสินเชื่อ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการจดัการทั่วไป (บริหารงานบุคคล 
                                               มหาวทิยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 
                            e-mail: smartpools@gmail.com     
                                                                                                                                 

 

 



 

รหัสนักศึกษา  53222063 
ช่ือ   นางสาววิไลวรรณ  ไทยบุญรอด 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Vilaiwan  Thaibunrod 
วัน/เดือน/ปเกิด       30  ธนัวาคม  2530 
ท่ีอยู                50/1  ม.1  ต.ทาทองใหญ 
                               อ.กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี   84160                                                                             
โทรศัพท           080-5250777 
สถานที่ทํางาน         -  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชี  วิทยาลยัตาป 
                            e-mail: vilaiwan@hotmail.com     
                                                                                                                                 

 
 

รหัสนักศึกษา  53222071 
ช่ือ   นายสวัสด์ิ  ต้ังเจริญพัฒนา 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Sawat  Tangcharoenphatthana 
วัน/เดือน/ปเกิด       7  กรกฎาคม  2514 
ท่ีอยู                403  ถ.เพชรเกษม  ต.พระประโทน  อ.เมือง 
                               จ.นครปฐม   73000                                                     
โทรศัพท           081-9688770 
สถานที่ทํางาน         บมจ.ประกันคุมภัย  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            ผูชวยผูอํานวยการภาคกลางฝายบรหิาร 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการฝกการจัดการกฬีา  
                         วทิยาลัยครฉูะเชิงเทราตามโครงการรับวิทยาลัยพลศกึษาจ.ชลบุรี เขาสมทบ 
                            e-mail: safetynp@safety.co.th     
                                                                                                                                 

 

 



 
 

รหัสนักศึกษา  53222086 
ช่ือ   นางสิริรัชนี  พชืมงคล 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mrs. Siriratchanee  Phuetmongkhon 
วัน/เดือน/ปเกิด       22  กุมภาพนัธ  2515 
ท่ีอยู                387/210  ถ.ดอนนก11   ต.มะขามเตี้ย 
                               อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี  84000                                                                                
โทรศัพท           081-6773591 
สถานที่ทํางาน         สนง.คปภ.จ.สุราษฎรธาน ี 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            เจาหนาที ่
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการตลาด  มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
                                        e-mail: ratchaneep@oic.or.th 
                                                                                                                                 

 
 

รหัสนักศึกษา  53222097 
ช่ือ   นายอนวชั  พวงจนัทร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Mr. Anawat  Puangchan 
วัน/เดือน/ปเกิด       11  มิถุนายน  2518 
ท่ีอยู                129  ม.3   ต.หนองไทร อ.พุนพนิ 
                               จ.สุราษฎรธาน ี  84130                                                    
โทรศัพท           077-441086 
สถานที่ทํางาน         สหกรณสุราษฎรธานีจํากัด 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            หัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
                              e-mail:  
                                                                                                                                 

 

 



รหัสนักศึกษา  53222105 
ช่ือ   นางสาวอรวรรณ  แกวสกุ 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Orrawan  Keavsuk 
วัน/เดือน/ปเกิด       20  กันยายน  2530 
ท่ีอยู                148/71  ม.4  ต.มะขามเตีย้ 
                               อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี  84000                                                                                
โทรศัพท           077-286133 
สถานที่ทํางาน         โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ(สุราษฎรธานี)  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            อาจารยประจาํ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาการบัญชี   
                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวทิยาเขตภาคใต (สงขลา) 
                                        e-mail: aan_acc@hotmail.com 
                                                                                                                                 

 
 

รหัสนักศึกษา  53222113 
ช่ือ   นางสาวอารียา  หวงักา 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Miss. Ariya  Wangka 
วัน/เดือน/ปเกิด       17 สิงหาคม  2529 
ท่ีอยู                275/35  ม.2  ต.ทาทองใหม 
                               อ.กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี   84290                                                                            
โทรศัพท           082-4366669 
สถานที่ทํางาน         ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            เจาหนาที่บริการลูกคา 
การศึกษาระดับปริญญาตรี         สาขาภาษาอังกฤษ  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร                   
                                        e-mail: ariya_wa@ibank.co.th 
                                                                                                                                 

 

 

 


