
 
รหัสนักศึกษา  54221577 
ชื่อ   ส.ต.ท.หญิง กมลพร  เกาเอี้ยน 
ชื่อภาษาอังกฤษ    MISS. KAMOLPORN KAO-IEAN 
วัน/เดือน/ปเกิด         14 กุมภาพันธ 2526 
ท่ีอยู                ตํารวจภูธรภาค 8 (ฝอ. 9) ต.ทาขาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 84130 

      โทรศัพท           084-3991243 
สถานที่ทํางาน          ตํารวจภูธรภาค 8 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี        สาขาบริหารธุรกิจ(ธุรกิจศึกษา)  มหาวทิยาลัยราชมงคลธัญบุรี                         
                     
                                                                                                         

 
 
 
 

 
รหัสนักศึกษา 54221585 
ชื่อ   นางสาวขนิษฐา  นุมนวล 
ชื่อภาษาอังกฤษ    MISS. KANISTHA  NUMAUAL 
วัน/เดือน/ปเกิด        27 ธันวาคม 2526 
ท่ีอยู                64  ม. 3  ต.ทาชี  อ.บานนาสาร  จ.สุราษฎรธานี  84120 
โทรศัพท           083-6408514 
สถานที่ทํางาน          ศาลากลาง จ.สุราษฎรธานี   
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            ธุรการ 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี    สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 
                      

 



 

 
รหัสนักศึกษา 54221593 
ชื่อ   นายจรินทร  พริกนุน 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr. JARIN  PRIKNUN 
วัน/เดือน/ปเกิด    30 มิถุนายน 2509 
ท่ีอยู                113/136 ม.5  ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง   
   จ.สุราษฎรธานี 84000   
โทรศัพท           081-8929874 

       สถานที่ทํางาน  บจก. ไทคุนเฮง 
โทรศัพท              077-224430 
ตําแหนง            กรรมการ 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี   สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
                   

 
 
 

 
รหัสนักศึกษา 54221601 
ชื่อ   นางสาวจุติพร  ช่ืนชม 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Jutiporn  Chuenchom 
วัน/เดือน/ปเกิด    11 เมษายน 2532 
ท่ีอยู                153/34  ซ.ศรีวิชัย 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง   
                                จ.สุราษฎรธานี 84000 
โทรศัพท           087-6294940  

      สถานที่ทํางาน  เรือนรับรอง สุราษฎรธานี(อิงน้ําเคียงจนัทร) 
     โทรศัพท             087-6294940 

ตําแหนง            ผูชวยจดัการ 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี สาขาการบัณชี   วิทยาลัยตาป             
                         



 
 

 
รหัสนักศึกษา 54221627 
ชื่อ   นางสาวชวนัรัตน  เจริญยิ่ง 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Chavanrat  Charoenying 
วัน/เดือน/ปเกิด    14  พฤศจิกายน  2531 
ท่ีอยู                187 ม.10  ต.ทาเคย  อ.ทาฉาง  จ.สุราษฎรธานี  84150 
โทรศัพท           084-3204289 

      สถานที่ทํางาน  -    
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี  สาขาการจัดการธุรกิจระหวางปะเทศ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   
                     

 
 
 

 
รหัสนักศึกษา 542211635 
ชื่อ   นางสาวชุติมา  หาวหาญ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Chutima  Hawhan 
วัน/เดือน/ปเกิด    31 พฤษภาคม 2531 
ท่ีอยู                   37/4 ม.2  ซ.ชองลา ถ.สุราษฎร-พุนพิน ต.วัดประดู 
                                อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี  84000            
โทรศัพท           081-4776477 

     สถานที่ทํางาน          หจก.ทวีวฒันกําจัดปลวก                    
โทรศัพท             077-200428 
ตําแหนง            ผูจัดการ 
การศึกษาระดับปริญญตรี  สาขาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
   



 
หัสนักศึกษา  54221643 
ชื่อ   นางสาวธนิตา  พัฒนพงศ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Tanita  Phattanapong 
วัน/เดือน/ปเกิด        25 มีนาคม  2531 
ท่ีอยู                30 ม.6  ต.กะแดะ  อ.กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี 84160 
โทรศัพท           082-1802619 
สถานที่ทํางาน           สํานักทางหลวงชนบทที่ 11 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง                    นักจัดการงานทั่วไป 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี       สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยแมโจ 
                         
                                                                                  

 
 
 
 

 
รหัสนักศึกษา 54221650 
ชื่อ   นางนิชาภา  วิเชียร 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mrs.Nichapa  Wichean 
วัน/เดือน/ปเกิด        13 กุมภาพนัธ 2526 
ท่ีอยู                103/52  ซ.ศรีวิชัย 26 ถ.ศรีวชัิย  ต.มะขามเตี้ย   อ.เมือง   
    จ. สุราษฎรธานี  84000  
โทรศัพท           087-2789359 
สถานที่ทํางาน          ธนาคารทหารไทย 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี   การบริหารทรัพยากรมนษุย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

 



รหัสนักศึกษา 54221668 
ชื่อ   นายบุญญา  นาคเกลี้ยง 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr. Bunya  Nakklieng 
วัน/เดือน/ปเกิด        6 กรกฎาคม  2516 
ท่ีอยู                3 ม.1 ต.ทุงเตาใหม อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี 84000 
โทรศัพท           081-9783470 
สถานที่ทํางาน           บมจ.แอกซาประกันภัย 
โทรศัพท             077-205300 
ตําแหนง            ที่ปรึกษา 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี   สาขาสุขศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี      
                                                                                                                         

 
 
 

 
รหัสนักศึกษา 54221676 
ชื่อ   นางสาวเบญจมาศ  หอมกระแจะ 

       ชื่อภาษาองักฤษ    Miss.Benjamas  Homkrajae 
วัน/เดือน/ปเกิด         13 สิงหาคม 2528 
ท่ีอยู                 38/1  ม.1 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 84160 
โทรศัพท           083-5909036 
สถานที่ทํางาน         สาธารณสุขสุราษฎรธานี 
โทรศัพท             077-272784  
ตําแหนง            ผูประสานโครงการฯ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 
 
                                       



 
 
รหัสนักศึกษา 54221684 
ชื่อ   นายพจนาถ  มาตรบุตร 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr. Potjanart  Martbut 
วัน/เดือน/ปเกิด        7 มีนาคม 2530 
ท่ีอยู                279/3 ม.1 ต.เวยีงสระ  อ.เวยีงสระ  จ.สุราษฎรธานี 84190 
โทรศัพท           086-9411797 
สถานที่ทํางาน          บ.ลิสซิ่งสินเอเชีย จํากดั  
โทรศัพท             086-9411797 
ตําแหนง            เจาหนาที่ปฏิบตัิการ 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี     สาขาการการเงินการธนาคาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
                                                                                                                         

 
 
 
 

 
รหัสนักศึกษา 54221692 
ชื่อ   นายภราดร  มาศเวช 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr.Paradon  Maswech 
วัน/เดือน/ปเกิด        3 ธันวาคม 2524 
ท่ีอยู                20/77 ม.3 ถ.สุราษฎร-พุนพนิ  ต.วัดประดู  อ.เมือง 
                                จ. สุราษฎรธานี 84150 
โทรศัพท           081-3707085 
สถานที่ทํางาน          บ.ไทยไบโอแกส จํากัด  
โทรศัพท             077-270414 
ตําแหนง            Engineer Leader 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี       สาขาวิศวกรรมการไฟฟา   มหาวิทยาลัยเทคโนยีมหานคร 
 



                              

 
รหัสนักศึกษา 54221700 
ชื่อ   นายภาคภูมิ  นยิมไทย 
ชื่อภาษาอังกฤษ      
วัน/เดือน/ปเกิด        
ท่ีอยู                  
                                
โทรศัพท            
สถานที่ทํางาน         - 
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี      
                                                                                                                         

 
 
 

 
รหัสนักศึกษา 54221718 
ชื่อ   นางสาวรัตนา  เงินสีเหม 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Rattana  Ngernsiham 
วัน/เดือน/ปเกิด        23 พฤศจิกายน 2528 
ท่ีอยู                60/5 ม.6  ต.ทุงหลวง  อ.เวียงสระ จ.สราษฎรธานี 84190 
โทรศัพท           081-1489692 
สถานที่ทํางาน          -  
โทรศัพท             - 
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี     สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
                      
                   



                                                                                                                         
รหัสนักศึกษา 54221726 
ชื่อ   ส.ต.ท.หญิงวลิษา  ชุมเศียร 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Walisa  Chumsian 
วัน/เดือน/ปเกิด        4 กรกฎาคม 2529 
ท่ีอยู                101 ม.3 ถ.พอขุนทะเล  ต.มะขามเตี้ย   อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี   84000                                        
โทรศัพท           087-8816696 
สถานที่ทํางาน          ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 
โทรศัพท             077-405424 
ตําแหนง            ผบ.หมูฝายอํานวยการ 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี   สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร  

                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                                   
                           
                                                                                                                                 

 
 

 
รหัสนักศึกษา 54221734 
ชื่อ   นายสรพงศ  จนัทรเหล็ก 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr. Sorapong  Chanlag 
วัน/เดือน/ปเกิด         18 พฤษภาคม 2521 
ท่ีอยู                60 ม.5 ต.บางใบไม อ.เมือง จ. สุราษฎรธานี  84000 
โทรศัพท           089-6870370 
สถานที่ทํางาน          อาคารเอ็มไพรทาวเวอร 
โทรศัพท             089-6870370  
ตําแหนง            ผูจัดการ SCM  
การศึกษาระดับปริญญาตร ี     อีเล็กโทรนิกสโทรคมนาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
                              

 



 
รหัสนักศึกษา 54221742 
ชื่อ   นางสาวสาวิตรี  เลิศตระกูล 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Sawitree  Lerdtrakoon 
วัน/เดือน/ปเกิด        27 มีนาคม 2526 
ท่ีอยู                136/24  ม.1  ต.วัดประดู  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี   84100                                                            
โทรศัพท           080-6930444 
สถานที่ทํางาน         รพ.สต.บานหวยกรวด 
โทรศัพท             077-280188 
ตําแหนง            เจาพนกังานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี        สาขาสาธารณสุขชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
                             
                                                                                                                                 

 
 

 
รหัสนักศึกษา 54221759 
ชื่อ   นางสาวสุพา  ปยะเขตร 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Supa Piyakhet 
วัน/เดือน/ปเกิด        14 พฤษภาคม 2518 
ท่ีอยู                120 ม.7 ต.กาแดะ  อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 84160                                                     
โทรศัพท           089-5980734 
สถานที่ทํางาน          ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 19  
โทรศัพท             077-379012 
ตําแหนง            นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี        สาขาการบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
                             
                                                                                                                                 

 
 



 
รหัสนักศึกษา 54221767 
ชื่อ   นายสุวิทศร  ธรรมรักษ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr. Suwitsorn  Tamrak 
วัน/เดือน/ปเกิด        6 พฤศจิกายน  2530 
ท่ีอยู                99/10  ถ.เอเชีย 41   ต.ประสงค  อ.ทาชนะ  จ.สุราษฎรธานี   84170                                              
โทรศัพท           089-4715765 
สถานที่ทํางาน          - 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            - 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี     สาขาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว (แขนงวิชาธุรกิจการบิน)      

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
                                         
                                                                                                                                 

 
 

 
รหัสนักศึกษา 54221775 
ชื่อ   นางสาวโสภาพรรณ  หมื่นจติร 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss Sopapan  Meunjit 
วัน/เดือน/ปเกิด        17 กุมภาพนัธ  2532 
ท่ีอยู                26/282  ม.3  ถ.พอขุนทะเล  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี   84000                                   
โทรศัพท           084-3097472 
สถานที่ทํางาน          บริษัทสายการบินนกแอร จาํกัด 
โทรศัพท             084-3097472 
ตําแหนง            พนักงานตอนรับภาคพื้น 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี    สาขาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว(แขนงวิชาธุรกิจการบิน)    
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
                                                                                                                                 



 
รหัสนักศึกษา 54221783 
ชื่อ   นายอนัคฆ  ใจสมุทร 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr. Anak  Chaisamut 
วัน/เดือน/ปเกิด        26 กุมพาพันธ  2531 
ท่ีอยู                92/ ม.9 ถ.สุราษฎร-นาสาร   ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี   84100                                      
โทรศัพท           086-7409215 
สถานที่ทํางาน         บริษัท เอเน็ตคอมพิวเตอร จํากัด  
โทรศัพท             077-210334 
ตําแหนง            ชางเทคนิค 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี      สาขาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)  
                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
                                                                                                                                 

 
 

 
รหัสนักศึกษา 54221791 
ชื่อ   นางสาวอารมย  โกงเหลง 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Arom  Kongleng 
วัน/เดือน/ปเกิด        6 เมษายน 2516 
ท่ีอยู                16/2 ม.3  ต.ควนสุบรรณ อ.บานนาสาร   จ.สุราษฎรธานี    84240                                                
โทรศัพท           081-7873156 
สถานที่ทํางาน         บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
โทรศัพท             -  
ตําแหนง            เจาหนาที่สาขาระดับ 5 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี   สาขาการเงินและการธนาคาร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง           
       

 


