
รหัสนักศึกษา 51222719
ช่ือ นางกนิษฐา จันทรโกมุท
ช่ือภาษาอังกฤษ Mrs.Kanittha Jangomut
วัน/เดือน/ปเกิด 29 มกราคม 2514
ท่ีอยู 75 หมู 1 ต.เขาถาน อ.ทาฉาง

จ.สุราษฎรธานี  84150
โทรศัพท 081-8944420
สถานท่ีทํางาน อบต.พุนพิน
โทรศัพท -
ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

รหัสนักศึกษา 51222727
ช่ือ นางกาญจนา หิรัญเรือง
ช่ือภาษาอังกฤษ Mrs.Kanchana Hiranruang
วัน/เดือน/ปเกิด 15 ตุลาคม 2520
ท่ีอยู 48 หมู1 ต.ตะเคียนทอง

อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 84160
โทรศัพท 080-5191229
สถานท่ีทํางาน อบต.คลองสระ
โทรศัพท 077-408081
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี



รหัสนักศึกษา 51222735
ช่ือ นางจงกลณี พูลสุข
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Chongkolnee  Poolsuk
วัน/เดือน/ปเกิด 2 พฤษภาคม 2509
ท่ีอยู 87/6 หมู5 ถ.วิภาวดี ต.มะขามเต้ีย

อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 081-8056063
สถานท่ีทํางาน บริษัทยัม  เรสเทอรรองท (KFC)
โทรศัพท 075-320018
ตําแหนง ผูประสานงานฝกอบรมภาค
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

e-mail:chongkolnee.poolsuk@yum.com

รหัสนักศึกษา 51222750
ช่ือ นางสาวจิรนันท  จันทิพนา
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Chiranan Chanthipna
วัน/เดือน/ปเกิด 3 เมษายน 2528
ท่ีอยู 78 หมู 5 ต.ไทรโสภา อ.พระแสง

จ.สุราษฎรธานี  84210
โทรศัพท 084-8406635
สถานท่ีทํางาน ศูนยฟวเจอรคิดส
โทรศัพท -
ตําแหนง เจาหนาที่คอมพิวเตอร
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎธานี

e-mail:yim-joke@hotmail.com



รหัสนักศึกษา 51222768
ช่ือ นางสาวจิราวรรณ  บุญเชิด
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss.Jirawan Bunchert
วัน/เดือน/ปเกิด 13 กรกฎาคม 2521
ท่ีอยู 55 ถ.พัฒนาการทุงปรัง ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 085-4722737
สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี
โทรศัพท -
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

e-mail:poom_ping@hotmail.com

รหัสนักศึกษา 51222784
ช่ือ นางชลัมพร ฤทธิชัย
ช่ือภาษาอังกฤษ Mrs. Chalumporn Ritichai
วัน/เดือน/ปเกิด 30 เมษายน 2510
ท่ีอยู 18/3 หมู 2 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ

จ. สุราษฎรธานี 84160
โทรศัพท 081-9589857
สถานท่ีทํางาน อบต.ตะเคียนทอง
โทรศัพท 077-255049
ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี



รหัสนักศึกษา 51222800
ช่ือ นางสาวณัฐชา  สุวรรณโชติ
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Natcha  Suwannachot
วัน/เดือน/ปเกิด 6 มิถุนายน 2519
ท่ีอยู 104 ม.3 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง

จ.สุราษฎรธานี  84000
โทรศัพท 086-9622303
สถานท่ีทํางาน สํานักทางหลวงชนบทที่11 (สุราษฎรธานี)
โทรศัพท 077-405294
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รหัสนักศึกษา 51222818
ช่ือ นายธีรพาณิชย เนียมสร
ช่ือภาษาอังกฤษ Mr. Teeranit Neumsorn
วัน/เดือน/ปเกิด 13 เมษายน 2514
ท่ีอยู 29/23 ม.3 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง

จ.สุราษฎรธานี  84000
โทรศัพท 085-9995903
สถานท่ีทํางาน บริษัททรอปคอลแคลนิ่งสุราษฎรธานี
โทรศัพท -
ตําแหนง ผูจัดการฝายการเงิน
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง



รหัสนักศึกษา 51222826
ช่ือ นางสาวนันฑิญา สุรชัย
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Nantiya Surachai
วัน/เดือน/ปเกิด 29 พฤษภาคม 2522
ท่ีอยู 8  หมู 1 ต.เสวียด อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี  84150
โทรศัพท 081-0880833
สถานท่ีทํางาน อบต.เขาถาน
โทรศัพท 077260580
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี วิทยาลัยเมืองหาดใหญ

รหัสนักศึกษา 51222834
ช่ือ นางผกากรอง สําลี
ช่ือภาษาอังกฤษ Mrs. Pakakrong Sumlee
วัน/เดือน/ปเกิด 22 สิงหาคม 2517
ท่ีอยู 71/2 ม.3 ต.บางไทร อ.เมือง

จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 089-7248840
สถานท่ีทํางาน อบต.ทางใบไม
โทรศัพท 077-284892
ตําแหนง นักบริหารงานคลัง
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี



รหัสนักศึกษา 51222842
ช่ือ นางเยาวพรรณ วาสิการ
ช่ือภาษาอังกฤษ Mrs. Yaowapan Vasikran
วัน/เดือน/ปเกิด 16 ธันวาคม 2513
ท่ีอยู 19/1  หมู 6 ต.นบปริง อ.เมือง

จ.สุราษฎรธานี  82000
โทรศัพท 089-7337633
สถานท่ีทํางาน อบต.กะไหล
โทรศัพท 076-444151
ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูภูเก็ต

รหัสนักศึกษา 51222859
ช่ือ นางวิยดา พรประสิทธิ์
ช่ือภาษาอังกฤษ Mrs. Viyada Pornprasit
วัน/เดือน/ปเกิด 18 กันยายน 2517
ท่ีอยู 1 ม.3 ต.กะปง อ.กะปง

จ.พังงา 82170
โทรศัพท 081-0793373
สถานท่ีทํางาน อบต.เหมาะ
โทรศัพท 076-499161
ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎภูเก็ต



รหัสนักศึกษา 51222867
ช่ือ นางสาวสุนิศา เกตุแดง
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Sunisa  Katedaeng
วัน/เดือน/ปเกิด 18 ธันวาคม 2524
ท่ีอยู 89  หมู 1 ต.พนม อ.พนม

จ.สุราษฎรธานี  84250
โทรศัพท 084-4646963
สถานท่ีทํางาน เทศบาลตําบลพนม
โทรศัพท 077-399140
ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รหัสนักศึกษา 51222875
ช่ือ นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Unchalee Pronchaicharoen
วัน/เดือน/ปเกิด 26 พฤษภาคม 2520
ท่ีอยู 141/19 ม.2 ต.ทานา อ.กะปง

จ.พังงา   82170
โทรศัพท 081-3678996
สถานท่ีทํางาน เทศบาลตําบลทานา
โทรศัพท 076-499113
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎเชียงราย



รหัสนักศึกษา 51222883
ช่ือ นางสาวอุรารัตน    ทองสัมฤทธิ์
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Urarat  Thongsumrit
วัน/เดือน/ปเกิด 6 กันยายน 2517
ท่ีอยู 7/4  หมู 4 ต.เขาวง อ.บานตาขุน

จ.สุราษฎรธานี  84230
โทรศัพท 081-9790420
สถานท่ีทํางาน เทศบาลตําบลบานตาขุน
โทรศัพท 077-397327-8
ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ

รหัสนักศึกษา 51222891
ช่ือ นางสาวอุสาห แปนประจุน
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Usa Panparjun
วัน/เดือน/ปเกิด 7 กันยายน 2515
ท่ีอยู 18/2 ม.5 ต.ทาอุแท อ.กาญจนดิษฐ

จ.สุราษฎรธานี 84160
โทรศัพท 083-2804355
สถานท่ีทํางาน อบต.ทาอุแท
โทรศัพท 077-259393
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง


