
รหัสนักศึกษา 58220039
ชื่อ นางสาวกัญญวิญาน  สุทธิเนียม
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Kanviya  Sutthiniem
วัน/เดือน/ปเกิด 26 สิงหาคม 2530
ท่ีอยู 60 ม.1 ถ.สุราษฎร-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 089-5936440
e-mail aom.ps9@live.com
สถานท่ีทํางาน สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
ตําแหนงงาน เจาหนาท่ีกระจายเสียง
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

อุตสาหกรรมทองเท่ียว (แขนงวิชาธุรกิจการบิน)

รหัสนักศึกษา 58220054
ชื่อ นางสาวจีราพา  ทองปาน
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Jeerapa  Thongpan
วัน/เดือน/ปเกิด 10 มกราคม 2527
ท่ีอยู 29/5 ถ.ดอนนก  ต.ตลาด  อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 086-9484719
e-mail Add-M@hotmail.com
สถานท่ีทํางาน สํานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎรธานี
ตําแหนงงาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)



รหัสนักศึกษา 58220070
ชื่อ นางสาวชนิดาภา  มณีโชติ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Chanidapa  Maneechot
วัน/เดือน/ปเกิด 24 กุมภาพันธ 2527
ท่ีอยู 93/14 ม.6 ถ.รพช.อุทิศ  ต.ทายาง อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท 091-0434999
e-mail Khemisgod@gmail.com
สถานท่ีทํางาน รานขายยาฟาใสเภสัช
ตําแหนงงาน เภสัชกร
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

เภสัชศาตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 58220104
ชื่อ นางสาวณมน  ประจันบาน
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Narmon  Prajanban
วัน/เดือน/ปเกิด 16 มกราคม 2527
ท่ีอยู 133/8 ม.6 ซ.เสม็ดเรียง ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย

อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 080-6059561
e-mail Narmon@Svitranggroup.com
สถานท่ีทํางาน บริษัทสยามเซมพอรเมด จํากัด
ตําแหนงงาน หัวหนาสวนอาวุโสโลจิสติก
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

อุตสาหกรรมทองเท่ียว



รหัสนักศึกษา 58220120
ชื่อ นางสาวทิพยวรรณ  สุขผล
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Tipawan  Sukphol
วัน/เดือน/ปเกิด 12 กรกฏาคม 2510
ท่ีอยู 110/2 ม.3 ม.บรรจงเฮาสทาแขก ถ.ศรีวิชัย(ซอย21)

ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 081-5384619
e-mail tipawan.su@rd.go.th
สถานท่ีทํางาน สนง.สรรพากรพ้ืนท่ีสุราษฎรธานี 2
ตําแหนงงาน นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

รหัสนักศึกษา 58220153
ชื่อ นางสาวพิมพชนก  อุตรา
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Pimchanok  Ultra
วัน/เดือน/ปเกิด 21 กันยายน 2534
ท่ีอยู 192/8 ม.2 ต.ทาทองใหม อ.กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 085-6190855
e-mail -
สถานท่ีทํางาน 192/8 ม.2 ต.ทาทองใหม อ.กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการลงทุน



รหัสนักศึกษา 58220161
ชื่อ นายรณชัย  กาญจนาโรจนพันธ
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Ronnachai Kanchanaratphan
วัน/เดือน/ปเกิด 7 มีนาคม 2534
ท่ีอยู 116/1 ม.3 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 087-3835380
e-mail ronnachai@bangchak.co.th
สถานท่ีทํางาน บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด
ตําแหนงงาน ผูแทนการตลาด
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร

รหัสนักศึกษา 58220179
ชื่อ นายศิรวิชญ  สอนสง
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Sirawit  Sornsong
วัน/เดือน/ปเกิด 22 พฤศจิกายน 2516
ท่ีอยู 223/24 ม.4 ซ.ลูกเสือ9 ถ.ลูกเสือ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 081-9704262
e-mail sirawit.sornsong@th.yokoguwa.com
สถานท่ีทํางาน บริษัท โยโกกาวา
ตําแหนงงาน Engineer
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา



รหัสนักศึกษา 58220187
ชื่อ นางสาวสุดารักษ  วงศวิทูร
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Sudarux  Wongwitoon
วัน/เดือน/ปเกิด 12 พฤศจิกายน 2526
ท่ีอยู 49/32 ม.4 ต.แมน้ํา  อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 091-2078358
e-mail s_or2002@hotmail.com
สถานท่ีทํางาน Auntic Annc's Central Festival Samui
ตําแหนงงาน Asst.Shopmanager
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

รหัสนักศึกษา 58220203
ชื่อ นางสาวหนึ่งฤดี  จุลแกว
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Nuengruedee  Julkcaw
วัน/เดือน/ปเกิด 3 สิงหาคม 2533
ท่ีอยู 129 ม.2 ต.โมถาย อ.ไชยา  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 094-5955585
e-mail -
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง

บัญชีบัณฑิต



รหัสนักศึกษา 58220211
ชื่อ นางสาวอริศจิกา  สุวรรณ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Arisachika  Suwan
วัน/เดือน/ปเกิด 11 พฤศจิกายน 2533
ท่ีอยู 4 ม.12 ต.ประสงค อ.ทาชนะ  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 083-6447825
e-mail aris_suwan@gmail.com
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการกีฬา)

รหัสนักศึกษา 58220401
ชื่อ นางสาวกาญจนา   นาคเดช
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Kanjana  Nakdach
วัน/เดือน/ปเกิด 8 กันยายน 2532
ท่ีอยู 34/1 ม.5 ต.ทาเรือ  อ.บานนาเดิม  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 090-4851298
e-mail kanjana1189@gmail.com
สถานท่ีทํางาน ธนาคารกสิกรไทย แยกซอย กม.18
ตําแหนงงาน เจาหนาท่ีบริการลูกคา
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสราษฎรธานี

นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร)



รหัสนักศึกษา 58220419
ชื่อ นางสาวณัฐชยา   ทาทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Nutchaya  Thatong
วัน/เดือน/ปเกิด 7 เมษายน 2534
ท่ีอยู 41/90 ถ.พอขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 095-4158668
e-mail Nutchayakatae@gmail.com
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสราษฎรธานี

นิเทศศาสตร (แขนงวิชาสื่อสารมวลชน)

รหัสนักศึกษา 58220427
ชื่อ นางสาวนิชชานา   ขันฤทธิ์
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss Nichchana  Khanrith
วัน/เดือน/ปเกิด 22 กุมภาพันธ 2534
ท่ีอยู 103/560 ถ.พอขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 087-3831200
e-mail katcha_22@hotmail.com
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนสอนภาษาตางประเทศแอนดรูวบิ๊ก
ตําแหนงงาน เจาหนาท่ีธุรการบัญชีการเงิน
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎรธานี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)



รหัสนักศึกษา 58220450
ชื่อ นางสาวพัชรี   จิรดิลก
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Patcharee Jiradilok
วัน/เดือน/ปเกิด 25 พฤษภาคม 2520
ท่ีอยู 31/4 ม.6 ต.ทาสะทอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 089-9261175
e-mail kajood_surat@yahoo.com
สถานท่ีทํางาน เจาของธุรกิจ
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

รหัสนักศึกษา 58220476
ชื่อ นางสาววริสรา   วรยศ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Warisara  worayot
วัน/เดือน/ปเกิด 5 กรกฏาคม 2532
ท่ีอยู 99/516 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 098-5367555
e-mail wis.worayot@gmail.com
สถานท่ีทํางาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  อาคารสาขาพุนพิน
ตําแหนงงาน เจาหนาท่ีศูนยธุรกิจตางประเทศ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (English Program)



รหัสนักศึกษา 58220484
ชื่อ นางสาววิยะกาญจน   คุยจันทร
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Wiyakarn  Kuijan
วัน/เดือน/ปเกิด 24 มิถุนายน 2532
ท่ีอยู 41/16 ถ.สุขใจ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ
โทรศัพท 094-5540457
e-mail wiya_sara1102@hotmail.com
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน

ศิลปศาสตรบัณฑิต(การจัดการการพัฒนาสังคม)

รหัสนักศึกษา 58220492
ชื่อ นางสาวศิลาพันธ   ทองเกิด
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Silapan  Thongkoed
วัน/เดือน/ปเกิด 5 เมษายน 2528
ท่ีอยู 103/65 ม.3 ถ.นาเนียน  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 099-4830299
e-mail silapanpola@gmail.com
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)



รหัสนักศึกษา 58220500
ชื่อ นางสาวสุภัสสรา   โพธิ์ศรี
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Suphassara  Phosri
วัน/เดือน/ปเกิด 9 กุมภาพันธ 2534
ท่ีอยู 45/2 ม.4 ถ.บานนาขอม ต.สิชล อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท 083-6330537
e-mail one_suphassara@hotmail.com
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสครประยุกต)

รหัสนักศึกษา 58220666
ชื่อ นางสาวกมลทิพย  เฮงศิริ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Kamontip  Hangsiri
วัน/เดือน/ปเกิด 20 กุมภาพันธ 2534
ท่ีอยู 63/102 ซ.พอขุนทะเล 18 ถ.พอขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย

อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 062-4581448
e-mail -
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ)


