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รหัสนักศึกษา   57220097  

ชื่อ     นายทศพร  พิมาน  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Mr.Tossaporn  Pimarn    

วัน/เดือน/ปเกิด  18 กันยายน 2532      

ที่อยู             24/59 ม.2 ซ.ศรีวิชัย 51 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      089-8732988   

     e-mail        Toki-tos@hotmail.com      

สถานที่ทํางาน   บริษัททกัษิณปาลม 2521 จํากัด   

     ตําแหนงงาน   พนักงานผลิต ALA            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต      

                         สาขา วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ                     

                                                                                                         

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา   57220105  

ชื่อ     นายคงศักดิ์  พงศศุภสมิทธิ์  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Mr.Kongsak Phongsupasmit    

วัน/เดือน/ปเกิด  30 กรกฏาคม 2514      

ที่อยู             324/20 ถ.ธราธิบดี ต.ทาขาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      081-8956780   

     e-mail        P.kongsak@hotmail.com      

สถานที่ทํางาน   หจก.งานทวีทรัพยพาราวูด   

     ตําแหนงงาน   หุนสวนผูจัดการ            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต      

                         สาขา วิศวกรรมโยธา                     
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รหัสนักศึกษา   57220113  

ชื่อ     นางสาวจริภัทร  อินทรจันทร  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Jirapat Inchan    

วัน/เดือน/ปเกิด  1/3/2534      

ที่อยู             12/4 ถ.ศิริรักษ ต.ทาขาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      084-3045644   

     e-mail        jirapat.inc@gmail.com      

สถานที่ทํางาน   -   

     ตําแหนงงาน   -            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต      

                         สาขา เทคโนโลยีอาหาร                     

                                                                                                         

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา   57220121  

ชื่อ     นางสาวฐิติมา  ฉิมวารี  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Thitima  Chimwaree    

วัน/เดือน/ปเกิด  3 มกราคม 2529      

ที่อยู             309/35 ถ.ตลาดใหม18 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      083-2220244   

     e-mail        sweetlove_ae@hotmail.com      

สถานที่ทํางาน   คิดถึงเภสัช   

     ตําแหนงงาน   เภสัชกร            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต      

                         สาขา เภสัชศาสตร                     
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รหัสนักศึกษา   57220139  

ชื่อ     นางสาวณัฐิกานต  อดิศัยรัตนกุล  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Nattikan Adisairattanakun    

วัน/เดือน/ปเกิด  13 มิถุนายน 2533      

ที่อยู             24/59 ม.2 ซ.ศรีวิชัย51 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      084-6305229   

     e-mail        nattikan_adi@hotmail.com      

สถานที่ทํางาน   สวนแผนงานและกลยุทธตลาดภูมิภาคที่ 4 (บมจ.ทีโอที)   

     ตําแหนงงาน   พนักงานวางแผนและกลยุทธ            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต      

                         สาขา การตลาด                     

                                                                                                         

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา   57220154  

ชื่อ     นายบุรินทร  สุปนต ี  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Mr.Burin  Supuntee    

วัน/เดือน/ปเกิด  29 มกราคม 2530      

ที่อยู             22 ม.4 ต.บางเคียน อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      085-4863485   

     e-mail        pippo_burin@icloud.com      

สถานที่ทํางาน   ธนาคารกสิกรไทย  สาขาเกาะพงัน   

     ตําแหนงงาน  เจาหนาที่ใหบริการเงินสด            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หลักสูตร อุตสาหกรรมทองเที่ยว      

                         สาขา วิชาธุรกิจการบิน                     
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รหัสนักศึกษา   57220162  

ชื่อ     นายประกจิ  จิ๋วพัฒนกลุ  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Mr.Prakit  Jiwputtanakoon    

วัน/เดือน/ปเกิด  3 กันยายน 2533      

ที่อยู             5 ม.1 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      081-6151694   

     e-mail        Prakit.jin@gmail.com      

สถานที่ทํางาน   หางทองสรุชัย 2   

     ตําแหนงงาน   พนักงาน            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต      

                         สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ                     

                                                                                                         

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา   57220170  

ชื่อ     นางสาวปาณวาท  ดําประไพ  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Pannaward  Damprapai    

วัน/เดือน/ปเกิด  13 ธันวาคม 2533      

ที่อยู             138/73 ม.4 ซ.ชนเกษม 24 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      089-4698989   

     e-mail        plong_13@hotmail.com      

สถานที่ทํางาน   บ.หลักทรัพยกสิกรไทย   
     ตําแหนงงาน   ที่ปรึกษาทางการลงทุน            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต      

                         สาขา การเงินและการธนาคาร                     
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รหัสนักศึกษา   57220196  

ชื่อ     นายพลาธิป วิกรัยศักดา  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Mr.Palatip  Wigraisakda    

วัน/เดือน/ปเกิด  18 พฤศจิกายน 2521      

ที่อยู             18 ม.10 ต.วัดประดู  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      091-8205699   

     e-mail        baalferes@hotmail.com      

สถานที่ทํางาน   บจก.สรุาษฎรสริิพิริยะ (1999) จํากัด   

     ตําแหนงงาน  กรรมการผูจัดการ            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยหอการคาไทย หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต      

                         สาขา -                     

                                                                                                         

 

 

 

รหัสนักศึกษา   57220212  

ชื่อ     นางสาวรัชดา ฉิมวาร ี  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss Ratchda Chimwaree    

วัน/เดือน/ปเกิด  9 พฤษภาคม 2533      

ที่อยู             309/35 ถ.ตลาดใหม18 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      083-1917912   

     e-mail        little-cupid@hotmail.com      

สถานที่ทํางาน   คิดถึงเภสัช   

     ตําแหนงงาน  เภสัชกร            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต      

                         สาขา เภสัชศาสตร                     
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รหัสนักศึกษา   57220220  

ชื่อ     นางสาวรัฐริกา บัวพา  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Rattarika  Buapa    

วัน/เดือน/ปเกิด  1 มิถุนายน 2531      

ที่อยู             80/3 ม.6 ซ.เลี่ยงเมือง7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      085-6667718   

     e-mail        ann_thongno@hotmail.com      

สถานที่ทํางาน   บมจ.ธนาคารกสกิรไทย   

     ตําแหนงงาน   เจาหนาที่ใหคําปรึกษาและการขาย            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต      

                         สาขา การเงิน                     

                                                                                                         

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา   57220246  

ชื่อ     นางสาวสโรชา ศรีสวัสดิ ์  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Sarocha  Srisawat    

วัน/เดือน/ปเกิด  21 กันยายน 2534      

ที่อยู             168/235 ม.5 ซ.12 ถนนสุราษฎร-ปากน้ํา ต.บางกุง  อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      094-5952992   

     e-mail        sarochafon@gmail.com      

สถานที่ทํางาน   -   

     ตําแหนงงาน   -            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต      

                         สาขา การตลาด                     
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รหัสนักศึกษา   57220253  

ชื่อ     นางสาวเสาวภา  เพ็งเอียด  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Saowapha  Phengaiad    

วัน/เดือน/ปเกิด  15 กุมภาพันธ 2533      

ที่อยู             35/3 ม.6 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      087-4714414   

     e-mail        noona_za1@hotmail.com      

สถานที่ทํางาน   รานบาทาด ี  

     ตําแหนงงาน   เจาของกิจการ            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต      

                         สาขา คอมพิวเตอรธุรกิจ                     

                                                                                                         

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา   57220261  

ชื่อ     นางสาวอมรรัตน ยุวกุลกําธร  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Amornrat  Yuwakulkumtorn    

วัน/เดือน/ปเกิด  5 สิงหาคม 2522      

ที่อยู             18 ม.10 ต.วัดประดู  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      081-6765827   

     e-mail        khunaingrintage@gmail.com      

สถานที่ทํางาน   บจก.สรุาษฎรสริิพิริยะ (1999) จํากัด   

     ตําแหนงงาน   หัวหนาฝายบัญช ี           

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตร บัญชีบัณฑิต      

                         สาขา การบัญชี                     
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รหัสนักศึกษา   57220543  

ชื่อ     นายชัยรัตน  ชิตจุย  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Mr.Chairat Chitjui    

วัน/เดือน/ปเกิด  2 เมษายน 2521      

ที่อยู             320/12 ถ.ธราธิบดี ต.ทาขาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      08-46263067   

     e-mail        Chairat_chitjui@hotmal.com      

สถานที่ทํางาน   บจก.เอส เอช ชี ดีเวลลอปเมนท   

     ตําแหนงงาน   กรรมการผูจัดการ            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา      

                         สาขา วิศวกรรมชนบท                     

                                                                                                         

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา   57220576  

ชื่อ     นายธีรพล  ทนุก  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Mr.Teerapon Tanook    

วัน/เดือน/ปเกิด  29 สิงหาคม 2532      

ที่อยู             396/115 ม.4 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      087-3809434   

     e-mail        nookkie5556@gmail.com      

สถานที่ทํางาน   สนง.บังคับคดีจังหวัดสุราษฎรธาน ี  
     ตําแหนงงาน   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต      

                         สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย                     
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รหัสนักศึกษา   57220584  

ชื่อ     นายธีระพันธ เทือกสุบรรณ  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Mr.Teerapan Tucksuban    

วัน/เดือน/ปเกิด  19 ตุลาคม 2531      

ที่อยู             354/63 ม.4 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      087-4196024   

     e-mail        teerapan.tuc@gmail.com      

สถานที่ทํางาน   โรงเรียนบานปากดาน   

     ตําแหนงงาน   ลูกจางรายเดือน            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต      

                         สาขา การโฆษณา                     

                                                                                                         

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา   57220592  

ชื่อ     นางสาวปยวรรณ  สุรวัฒนาพร  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Piyawun  Surawattanaporn    

วัน/เดือน/ปเกิด  6 กุมภาพันธ 2535      

ที่อยู             58/87 ม.5 ถ.สุราษฎร-ปากน้ํา ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      089-5943777   

     e-mail        Piyawun_58@hotmail.com      

สถานที่ทํางาน   -   
     ตําแหนงงาน   -            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยตาป หลักสูตร บัญชีบัณฑิต      

                         สาขา การบัญชี                     
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รหัสนักศึกษา   57220600  

ชื่อ     นายพงศขจร  สรุวัฒนาพร  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Mr.Pongkajone Surawattanaporn    

วัน/เดือน/ปเกิด  6 กันยายน 2531      

ที่อยู             58/87 ม.5 ถ.สุราษฎร-ปากน้ํา ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      08-19686909   

     e-mail        -      

สถานที่ทํางาน   -   

     ตําแหนงงาน   -            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต      

                         สาขา การตลาด                     

                                                                                                         

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา   57220618  

ชื่อ     นางสาวพิมพธัญญา ทองขาว  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Pimthanya  Thongkao    

วัน/เดือน/ปเกิด  30 มีนาคม 2533      

ที่อยู             113 ม.4 ต.คลองพา อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      084-6276588   

     e-mail        t.pimthanya@gmail.com      

สถานที่ทํางาน   บริษัท เอไอเอ สํานักงานคุณสุวลกัษณ   

     ตําแหนงงาน  ตัวแทนประกัน            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต      

                         สาขา การเงิน                     
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รหัสนักศึกษา   57220626  

ชื่อ     นางสาวรวมพร  วาณิชชาภาณุพงศ  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Roumporn  Wanitchapanupong   

วัน/เดือน/ปเกิด  20 เมษายน 2530      

ที่อยู             116/20ม.1 ซ.การุณราษฎร5 ถ.การุณราษฎร ต.มะขามเตี้ย  

                      อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      085-2139707   

     e-mail        april_rw1987@hotmail.com      

สถานที่ทํางาน   ธกส.สรุาษฎรธานี   

     ตําแหนงงาน  พนักงานการเงิน4           

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยรามคําแหง หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต      

                         สาขา การบัญชี                     

                                                                                                         

 

 

รหัสนักศึกษา     57220634  

ชื่อ     นางสาวรุงกานต  แกวเจรญิ  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Roongkan  Kaewcharoen    

วัน/เดือน/ปเกิด  9 มกราคม 2534      

ที่อยู             71/39 ม.2 ถ.นาเนียน ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      08-87614136   

     e-mail        roongjang-german@hotmail.co.th      

สถานที่ทํางาน   -   

     ตําแหนงงาน   -            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร อักษรศาสตรบัณฑิต      

                         สาขา ภาษาเยอรมัน 
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รหัสนักศึกษา   57220659  

ชื่อ     นางสาวศศิธร  พรหมแกว  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Sasitron  Promkeaw    

วัน/เดือน/ปเกิด  10 กรกฏาคม 2530      

ที่อยู             82 ม.8 ต.บานทําเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      087-2669990   

     e-mail        fanta_zar@hotmail.com      

สถานที่ทํางาน   -   

     ตําแหนงงาน   -            

การศึกษาระดับปริญญาตรี      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การเงิน                 

     

 

 

                                                                                                      

 

รหัสนักศึกษา    57220667  

ชื่อ     นางสาวสุภัตรา  ไชยนาเคนทร  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Supattra  Chainakhan    

วัน/เดือน/ปเกิด  19 พฤศจิกายน 2535      

ที่อยู             249/38 ม.4 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      08-12706211   

     e-mail        may.pattynice@hotmail.com      

สถานที่ทํางาน   -   
     ตําแหนงงาน   -            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต      

                         สาขา เศรษฐศาสตร        
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รหัสนักศึกษา   57220683  

ชื่อ     นางสาวอรุณรัตน  สุวรรณรัตน  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Miss.Arunrat  Suwanrat    

วัน/เดือน/ปเกิด  17 กันยายน 2532      

ที่อยู             6 ม.2 ต.โมถาย อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      08-72751512   

     e-mail        pk_moonoi@msn.com      

สถานที่ทํางาน   -   
     ตําแหนงงาน   -            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต      

                           สาขา โรงแรมและการจัดการการทองเที่ยว        

                                                                                                            

 

                                                                           
รหัสนักศึกษา   57220709  

ชื่อ     นายอุเธน  พัฒนประดิษฐ  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Mr.Utain  Pattanapradit    

วัน/เดือน/ปเกิด  24 เมษายน 2519      

ที่อยู             133/52 ม.1 ซ.วัดโพธ 29 ถ.วัดโพธ์ิ-บางใหญ ต.มะขามเตี้ย  

                        อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    

     โทรศัพท      08-99745878   

     e-mail        utainmax@yahoo.com      

สถานที่ทํางาน   บริษัท ชัวรเทก็ซ จํากัด   
     ตําแหนงงาน   S&T Engineering manager            

การศึกษาระดับปริญญาตรี     

                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต      

                         สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ                     

                                                                                                         

 

 


