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รหัสนักศึกษา  56221096 

ชื่อ   นางสาวทาณิกา คํามะนาถ 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.TanikaKammanat 

วัน/เดือน/ปเกิด  15 ตุลาคม 2526 

ที่อยู   77/19  ม. 1  ถ.กาญจนวิถี  ต.บางกุง  อ.เมือง  จ.สรุาษฎรธานี  84000 

โทรศัพท   077-282588 

สถานที่ทํางาน  -  

โทรศัพท   - 

ตําแหนง     - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนอรกรงุเทพสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  

รหัสนักศึกษา  56221096 

ชื่อ   นางสาวธันยนิชา ธัญศิระวงคธร 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss. ThannichaThanyasirawongthon 

วัน/เดือน/ปเกิด  31 มกราคม 2519 

ที่อยู   9  ม. 3  ต.เขาหัวควาย  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎรธานี  84130 

โทรศัพท   077-294045 

สถานที่ทํางาน  สํานักงานสรรพากรภาค 11  

โทรศัพท   077-286072-3 ตอ 216 

ตําแหนง     นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรงุเทพ   สาขาบัญชีบัณฑิต  
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รหัสนักศึกษา  56221146 

ชื่อ   นางสาววาริชา วรสิทธิกร 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss. WarichaWorasittikorn 

วัน/เดือน/ปเกิด  22 กันยายน 2532 

ที่อยู   128/4  ม. 7  ต.กะแดะ  อ.กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี  84160 

โทรศัพท   087-3840235 

สถานที่ทํางาน  บริษัท ธุรกจิคอนกรีตผสมเสร็จ จํากัด 

โทรศัพท   02-5803383 

ตําแหนง     จป. หัวหนางาน 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

     

รหัสนักศึกษา  56221161 

ชื่อ   นางสาววิชาดา แพงยัง 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss. WichadaPangyoung 

วัน/เดือน/ปเกิด  22 พฤษภาคม 2531 

ที่อยู   224/13 ถ.ตลาดใหม  ต.ตลาด   อ.เมือง  จ.สรุาษฎรธานี  84000 

โทรศัพท   089-4744507 

สถานที่ทํางาน  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  

โทรศัพท   076-214056 

ตําแหนง     เจาหนาที่1 บรกิารลูกคา 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สาขาการเงิน   
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รหัสนักศึกษา  56221187 

ชื่อ   นางสาวอรอนงค หนูเรือง 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss. OnanongHnureang 

วัน/เดือน/ปเกิด  13 กุมภาพันธ 2532 

ที่อยู   10   ม.6 ต.เขาเขน  อ.ปลายพระยา  จ.กระบี8่1160 

โทรศัพท   087-4735331 

สถานที่ทํางาน  สหกรณนิคมปากน้ํา จํากัด  

โทรศัพท   075-685596 

ตําแหนง     ธุรการ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ    สาขาการสอบบญัชี    

รหัสนักศึกษา  56221203 

ชื่อ   นางสาวกรรณิการ คงวาริน 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss. Kannikar Kongwarin 

วัน/เดือน/ปเกิด  25 มกราคม 2529 

ที่อยู   324/43   ถ.ธราธิบดี  ต.ทาขาม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎรธาน8ี4100 

โทรศัพท   088-7528011 

สถานที่ทํางาน  บริษัททกัษิณปาลม (2521) จํากัด  

โทรศัพท   077-200655 ตอ 112 

ตําแหนง     Engineer/เจาหนาที่โครงการ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   
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รหัสนักศึกษา  56221229 

ชื่อ   นางเกรียงศักดิ์ ดัชถุยาวัตร 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Mr. Kriangsak Dutthuyawat 

วัน/เดือน/ปเกิด  21 กันยายน 2532 

ที่อยู   264   ม.5   ต.บานสอง  อ.เวียงสระ  จ.สรุาษฎรธาน8ี4190 

โทรศัพท   081-4166883 

สถานที่ทํางาน  รพร. เวียงสระ  

โทรศัพท   - 

ตําแหนง     เจาพนักงานสถิต ิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 

            

รหัสนักศึกษา  56221252 

ชื่อ   นางสาวจริารัตน แพงยงั 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss. Jirarat Panyoung 

วัน/เดือน/ปเกิด  24 มีนาคม 2530 

ที่อยู   224/13ถ.ตลาดใหมต.ตลาด  อ.เมือง จ.สรุาษฎรธานี84000 

โทรศัพท   080-5199911 

สถานที่ทํางาน  ธนาคารการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

โทรศัพท   - 

ตําแหนง     ผูชวยพนักงานการเงิน 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสาขาการบญัชี   
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รหัสนักศึกษา  56221286 

ชื่อ   นางสาววัลยลียา ชูศักดิ ์

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss. Wanleeya Chusak 

วัน/เดือน/ปเกิด  6 กุมภาพันธ 2534 

ที่อยู   52/6 ม.1   ต.กรูด  อ.กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธาน8ี4160 

โทรศัพท   086-3996507 

สถานที่ทํางาน  โรงเรียนธิดาแมพระ  

โทรศัพท   077-272572 

ตําแหนง     ครู 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    สาขาคอมพิวเตอรธุรกจิ   

      

รหัสนักศึกษา  56221328 

ชื่อ   นายพงศิทธรณ ภูมิชัยโยธิน 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Mr. Phongsittorn Phumichaiyotin 

วัน/เดือน/ปเกิด  3 มกราคม 2522 

ที่อยู   30 ม.4  ถ.พระแสง-ชัยบุรี  ต.ไทรขึง  อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี84210 

โทรศัพท   082-2744544 

สถานที่ทํางาน  บจก.ไทยทาโลว แอนด ออยล   

โทรศัพท   - 

ตําแหนง     Project Coordinator, หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   สาขาวิศวกรรมเคมี    
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รหัสนักศึกษา  56221336 

ชื่อ   นายพรหมพิรญิะ พิมพวงค 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Mr. Prompiriya Pimwong 

วัน/เดือน/ปเกิด  30 มิถุนายน 2530 

ที่อยู   86/51  ม.4  ซ.นิมิตร  ถ.เจาฟานอกต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเกต็83000 

โทรศัพท   086-3499840 

สถานที่ทํางาน - 

โทรศัพท  - 

ตําแหนง    - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรดสาขาการจัดการธุรกจิการบิน

       

รหัสนักศึกษา  56221344 

ชื่อ   นางสาวกัญญาวีร  เริงวิทย 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Kunyawee Rerngwit 

วัน/เดือน/ปเกิด  27 กันยายน 2532 

ที่อยู   3/127 ซ.6 ถ.การุณราษฎร ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน ี84000 

โทรศัพท   087-3833957 

สถานที่ทํางาน  บริษัท บาซิกา จํากัด 

โทรศัพท  - 

ตําแหนง    - 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตรสาขาวิศวกรรมศาสตรไฟฟา  
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รหัสนักศึกษา  56221351 

ชื่อ   นางสาวจันทรกานต  พรหมเหมอืน 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Chantarakarn Phrommuean 

วัน/เดือน/ปเกิด  30 ธันวาคม 2532 

ที่อยู   289/1 ม.1 ต.แมขรี  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง 93160 

โทรศัพท   091-0490823 

สถานที่ทํางาน  Sea Sun Sand Resort & Spa 

โทรศัพท   - 

ตําแหนง     Guest Relation officer 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภูเก็ต สาขาการจัดการโรงแรม  

      

รหัสนักศึกษา  56221377 

ชื่อ   นางสาวณัฐฐินี  บัวเนียม 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Nattinee Bauniame 

วัน/เดือน/ปเกิด  8 มีนาคม 2532 

ที่อยู   167 ม.4 ซ.บังเอญิ ต.ทาแค อ.เมอืง จ.พทัลงุ 93000 

โทรศัพท   088-7527414 

สถานที่ทํางาน  บริษัท ศุภสิริคอนโดทาวน จํากัด  

โทรศัพท   - 

ตําแหนง     การตลาดและฝายขาย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาไมยางพาราและผลิตภัณฑ  
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รหัสนักศึกษา  56221385 

ชื่อ   นางสาวณัฐพร  หมื่นภสู ี

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Nattaporn Meunpusee 

วัน/เดือน/ปเกิด  13  มิถุนายน 2533 

ที่อยู   135/1 ม.1 ซ.ชนเกษม 4 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สรุาษฎรธานี 84000 

โทรศัพท   085-1430100 

สถานที่ทํางาน  โรงแรม เค พารค แกรนด  

โทรศัพท   - 

ตําแหนง     Public relation 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาพฒันาธุรกจิเกษตร  

 

รหัสนักศึกษา  56221393 

ชื่อ   นางสาวณัฐศุภา  ไทยประยูร 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Nutthasupa Thaiprayul 

วัน/เดือน/ปเกิด  17 พฤศจิกายน 2531 

ที่อยู   99/561 ม.เสาวลักษณ2 ถ.กาญจนวิถี 15 ต.บางกุง อ.เมืองจ.สรุาษฎรธานี 

โทรศัพท   081-2708890 

สถานที่ทํางาน  บ.เซ็นทรลัพฒันา ดีเวลลอปเมนท จํากัด  

โทรศัพท   - 

ตําแหนง     เจาหนาที่แผนกการตลาด 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาวิเทศธุรกิจจีน  
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รหัสนักศึกษา  56221427 

ชื่อ   นางสาวเมธวดี  เพชรมาเกิด 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Mayadee Pechmakerd 

วัน/เดือน/ปเกิด  28  เมษายน 2533 

ที่อยู   18/9 ซ.การุณราษฎร ถ.การุณราษฎรต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สรุาษฎรธานี 

โทรศัพท   081-6074248 

สถานที่ทํางาน  บ.บงัอรและเพื่อนสอบบัญชี จํากัด  

โทรศัพท   - 

ตําแหนง     พนักงานบญัชี 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  สาขาการบัญชี  

 

รหัสนักศึกษา  56221435 

ชื่อ   นางสาวรินธิยา  ยอดพิจิตร 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Rintiya Yodpijit 

วัน/เดือน/ปเกิด  22 มีนาคม 2533 

ที่อยู   76 ม.1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎรธานี 84260 

โทรศัพท   083-2809996 

สถานที่ทํางาน  ธนาคารไทยพาณิชย    

โทรศัพท   - 

ตําแหนง     Teller2 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สาขาภาษาอังกฤษ 
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รหัสนักศึกษา  56221443 

ชื่อ   นางสาววันวิสาข  ชวยจันทร 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.WANVISA  CHOUIJAN 

วัน/เดือน/ปเกิด  18 พฤษภาคม 2532 

ที่อยู   94/4 ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี  

โทรศัพท   083-1828546 

สถานที่ทํางาน  โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําตาป จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี 

โทรศัพท   - 

ตําแหนง     เสมียนงานโครงการ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ สาขาปฐพศีาสตร 

     

รหัสนักศึกษา  562214683 

ชื่อ   นางสาวอังสนา  แสงมณ ี

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Augsana Sangmanee 

วัน/เดือน/ปเกิด  21 มกราคม 2529 

ที่อยู   389/59 ม.4 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 

โทรศัพท   081-2713371 

สถานที่ทํางาน  วิทยาลัยสารพัดชางสรุาษฎรธานี  

โทรศัพท   - 

ตําแหนง     ลูกจางชั่วคราว 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สาขาบรหิารทรพัยากรมนษุย  
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รหัสนักศึกษา  56221476 

ชื่อ   นางสาวอัจฉรา  สมมาตร 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Atchara Sommart 

วัน/เดือน/ปเกิด  31 สิงหาคม 2524 

ที่อยู   73/60 ม.3 ซ.ศูนยควบคุมการินสุราษฎรธานี ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 

โทรศัพท   086-6975179 

สถานที่ทํางาน  บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด  

โทรศัพท   - 

ตําแหนง     วิศวกรรมระบบอาวุโส 

การศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุ ี

     


