
 
 

 
รหัสนักศึกษา 55221303 
ชื่อ   นายกิตติพัฒน์  จันทร์ด้วน 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr.Kittipat Jandoun 
วัน/เดือน/ปีเกิด      14 พฤศจิกายน 2530 
ที่อยู่                125 ม.2 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 
โทรศัพท ์          082-8342581 
สถานทีท่ํางาน        108 Shop ท่าสะท้อน   
โทรศัพท ์            084-3060248  
ตําแหน่ง            ลูกจ้าง 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี    มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
                      

 
 
 
 
 
 

 
รหัสนักศึกษา 55221337 
ชื่อ   นางสาวจิตรกมล  สังข์เพชร 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Jitkamol Sangpeth 
วัน/เดือน/ปีเกิด    7 พฤษภาคม 2533 
ที่อยู่                25/52 ถ.ราษฎร์บํารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000                                  
โทรศัพท ์          085-7831943  

     สถานที่ทาํงาน  - 
     โทรศัพท ์            - 

ตําแหน่ง            - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์สาขาวิทยาการจัดการ             
                         

 
 
 

 



 
 
 

 
รหัสนักศึกษา 55221345 
ชื่อ   นางสาวจุฑารัตน์  สุทธิวิริยาภรณ์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Jutharat Sutthiviriyaporn 
วัน/เดือน/ปีเกิด    9 มีนาคม 2522 
ที่อยู่                65 ซ.ร้านสุทธิพานิช ถ.ศรีเวียง ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร  
                          จ.สุราษฎร์ธานี 84120 
โทรศัพท ์          089-2189258 

     สถานที่ทาํงาน  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา    
โทรศัพท ์            076-460607 
ตําแหน่ง            นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาการบัญชี   
                     

 
 
 
 
 

 
รหัสนักศึกษา 55221352 
ชื่อ   นางสาวชนิดาภา  นิลสดใส 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Chanidapa Nilsodsai 
วัน/เดือน/ปีเกิด    10 กันยายน 2531 
ที่อยู่                  289/2 ม.1 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180           
โทรศัพท ์          087-6295250 

     สถานที่ทาํงาน         -  
โทรศัพท ์             - 
ตําแหน่ง             - 
การศึกษาระดบัปริญญตรี  มหาวิทยาลัยรงัสิต สาขาบัญชี  
   

 

 



 
รหัสนักศึกษา 55221360 
ชื่อ   นางสาวชวพร  เทิดรัตนพงศ์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Chavaporn Thoetrattanapong 
วัน/เดือน/ปีเกิด      18 พฤษภาคม 2530 
ที่อยู่                1 ม.2 ถ.ทางหลวงหมายเลข41 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท ์          085-0809040 
สถานทีท่ํางาน        บริษัท นทีชัย จํากัด  
โทรศัพท ์            077-357170-2 
ตําแหน่ง                วิศวกรโรงงาน 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
                         
                                                                                  

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา 55221386 
ชื่อ   นายปรัชญา  บํารุงรักษ์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr. Prachaya  Bumrurgrak 
วัน/เดือน/ปีเกิด      5 มกราคม 2521 
ที่อยู่                355/46 ม.4 ซ.27 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท ์          082-4233915 
สถานทีท่ํางาน        บริษัทแพนเอเชีย (1981) จํากัด 
โทรศัพท ์            - 
ตําแหน่ง            Process Engineering 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี   มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
                                                        
                                                                  

 
 
 
 
 

 

 



 

 
รหัสนักศึกษา 55221394 
ชื่อ   นายพงษ์พัฒน์  ช่วยเวช 

     ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr. Pongpat Chouyvet 
วัน/เดือน/ปีเกิด       3 กุมภาพันธ์ 2522 
ที่อยู่                 33/67 ถ.กาญจนวิถี 14 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท ์          077-286339 
สถานทีท่ํางาน         สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานประจําเขต11(สุราษฎร์ธานี) 
โทรศัพท ์            077-285312  
ตําแหน่ง            เจ้าหน้าที่ทั่วไป 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิศวกรรมโยธา 
 
                                                                                                                                                    

 
 
 
 

 
รหัสนักศึกษา 55221410 
ชื่อ   นางสาวพิมพ์เพ็ญ  พัฒนวิริยะพิศาล 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss.Phimphen Pattanaviriyapisan 
วัน/เดือน/ปีเกิด       23 ธันวาคม 2531 
ที่อยู่                9/1 ม.1 ต.อิปัน  อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท ์          088-4469264 
สถานทีท่ํางาน         9/1 ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท ์            - 
ตําแหน่ง            - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาภาษาจัน 
 

                              
 
 
 
 

 

 



 
 

 
รหัสนักศึกษา 55221451 
ชื่อ   นางสาวรุ่งกมล  สุวรรณนิมติร 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Rungkamon Suwannimit 
วัน/เดือน/ปีเกิด      18 สิงหาคม 2520 
ที่อยู่                69/1 ม.2 ต.บางไทร  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท ์          081-0829150 
สถานทีท่ํางาน        องค์การบริหารส่วนตําบลบางไทร  
โทรศัพท ์            077-292478 
ตําแหน่ง            นักวิชาการเงินและบัญช ี
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาการบัญชี                 
                   
                                                                                                                         

 
 
 
 

 
รหัสนักศึกษา 55221493 
ชื่อ   นายสุภกิจ  ทองชะอุ่ม 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr.Supakit Tongchaum 
วัน/เดือน/ปีเกิด       7 กันยายน 2527 
ที่อยู่                184 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท ์          081-9506048 
สถานทีท่ํางาน         สวนยางพารา   
โทรศัพท ์            - 
ตําแหน่ง            ผู้ดูแลจัดการ 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
                             
                                                                                                                                 

 
 
 

 

 



 
รหัสนักศึกษา 55221501 
ชื่อ   นายสุรินทร์  แสงสวัสด์ิ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Surin  Sangsawas 
วัน/เดือน/ปีเกิด       17 มิถุนายน 2527 
ที่อยู่                34 ม.9 ต.สินเจริญ  อ.พระแสง จ.สุราษฎรธ์านี                                                     
โทรศัพท ์          089-2042872 
สถานทีท่ํางาน         -  
โทรศัพท ์            077-871859 
ตําแหน่ง             - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี        มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิชารัฐศาสตร์  
                             
                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

 
รหัสนักศึกษา 55221519 
ชื่อ   นางสาวสุวดี  โรจนพิทยากร 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Suwadee Rochjanaphitthayakorn 
วัน/เดือน/ปีเกิด       20 กรกฏาคม 2528 
ที่อยู่                165 ม.1 ถ.วิชิตภักดี ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี                                                    
โทรศัพท ์          089-6976899 
สถานทีท่ํางาน        3 อ.มินิมาร์ท  
โทรศัพท ์            077-431283  
ตําแหน่ง            เจ้าของกิจการ 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี     มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ สาขาบรหิารธุรกิจ 
                                         
                                                                                                                                 

 
 

 

 



 
รหัสนักศึกษา 55221576 
ชื่อ   นางสาวธารทิพย์  อุบลสถิตย์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Thanthip Ubonsathit 
วัน/เดือน/ปีเกิด      18 กันยายน 2531 
ที่อยู่                120/1 ม.1 ถ.วัดโพธ์ิ-บางใหญ่ ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
โทรศัพท ์          083-6457256 
สถานทีท่ํางาน        - 
โทรศัพท ์            - 
ตําแหน่ง            - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ            
       

 
 
 
 
 
 

 
รหัสนักศึกษา 55221584 
ชื่อ   นางสาวนิภาภรณ์  ช่วยอักษร 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Nipaporn Chuayaksorn 
วัน/เดือน/ปีเกิด      22 มกราคม 2528 
ที่อยู่                116 ม.8 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี  
โทรศัพท ์          084-8392968 
สถานทีท่ํางาน        - 
โทรศัพท ์            - 
ตําแหน่ง            - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี   มหาวิทยาลยัรามคําแหง สาขาวิชารัฐศาสตร์           
       

 
 
 
 

 

 



รหัสนักศึกษา 55221402 
ชื่อ   นางสาวพนิดา  เจรญิยิ่ง 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Panida Charoenying 
วัน/เดือน/ปีเกิด       29 พฤษภาคม 2555 
ที่อยู่                141 ม.10 ต.ทา่เคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท ์          077-331103 
สถานทีท่ํางาน        - 
โทรศัพท ์            - 
ตําแหน่ง            - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
                                      สาขา วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 

รหัสนักศึกษา 55221477 
ชื่อ   นายศราวุฒิ  ไหมสีทอง 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Mr.Sarawut Maiseetong 
วัน/เดือน/ปีเกดิ       24 กรกฏาคม 2530 
ที่อยู่                75/2 ม.3 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง  จ.สุราษฎร์ธานี  
โทรศัพท ์          087-8836404 
สถานทีท่ํางาน         - 
โทรศัพท ์            - 
ตําแหน่ง            - 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี   มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา      
 
                              

 
 
 
 
 
 

 

 



รหัสนักศึกษา 55221535 
ชื่อ   นางสาวมานิดา  วิปุลากร 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Miss. Manida Wipulakorn 
วัน/เดือน/ปีเกิด       8 มีนาคม 2532 
ที่อยู่                69/42 ม.2 ซ.ศรีวิชัย 15 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย  
                          อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี                                                                                
โทรศัพท ์          087-8880898 
สถานทีท่ํางาน        โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9  
โทรศัพท ์            - 
ตําแหน่ง            ครูธุรการ 
การศึกษาระดบัปริญญาตร ี      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขา บรหิารธุรกิจ 
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