
รหัสนักศึกษา 59220012
ชื่อ นายจิตรกร  ไชยราช
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Jittakorn  Chairach
วัน/เดือน/ปเกิด 2 เมษายน 2521
ท่ีอยู 66/107 หมูท่ี 3 ถ.สุราษฎร-พุนพิน

ต.วัดประดู อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 083-6379736
e-mail Jittakorn@surapon.com
สถานท่ีทํางาน บริษัทสุราษฎรซีฟูดส จํากัด
ตําแหนงงาน General  Manager
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

รหัสนักศึกษา 59220046
ชื่อ นางสาวพิไลวรรณ  ดุษฎี
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Pilaiwan  Dutsadee
วัน/เดือน/ปเกิด 25 มิถุนายน 2535
ท่ีอยู 139  หมูท่ี 5  ต.ทาเคย อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 082-4166956
e-mail P_Pin007@hotmail.com
สถานท่ีทํางาน บริษัทแพนเอเชีย จํากัด
ตําแหนงงาน Supervisor
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



รหัสนักศึกษา 59220079
ชื่อ นายอภิวัฒน  หุนเกา
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Apiwat Hunkao
วัน/เดือน/ปเกิด 24 มิถุนายน 2533
ท่ีอยู 24/11 ถนนประชาราษฎร  ต.ขันเงิน

อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โทรศัพท 080-6555520
e-mail tortasty@gmail.com
สถานท่ีทํางาน การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหลังสวน
ตําแหนงงาน วิศวกรไฟฟา
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)

รหัสนักศึกษา 59220095
ชื่อ นางสาวอรสา  เชี่ยวชํานาญ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Orasa  Cheawchamnan
วัน/เดือน/ปเกิด 20  กุมภาพันธ 2535
ท่ีอยู 117/3 หมู 3 ซ.บานนาใหญ ต.ทาโรงชาง

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 086-9473165
e-mail nooaoy35@gmail.com
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส)



รหัสนักศึกษา 59220103
ชื่อ นางสาวเกศินี  โพธิ์เพชร
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Kesinee  Popet
วัน/เดือน/ปเกิด 1 กรกฏาคม 2531
ท่ีอยู 52/108 ถ.สุราษฎรธานี-นาสาร ต.ขุนทะเล

อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 087-5658060
e-mail Kesinee.po@gmail.com
สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎรธานี
ตําแหนงงาน นักวิชาการอุดมศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต

รหัสนักศึกษา 59220111
ชื่อ นางสาวจิตติมา  ขําดํา
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Jitima  Khamdam
วัน/เดือน/ปเกิด 14 ธันวาคม 2519
ท่ีอยู 47/1 หมูท่ี 1 ซ.ผูพิพากษา ต.ขุนทะเล

อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 086-9520852
e-mail jittima.2008@hotmail.com
สถานท่ีทํางาน สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานี
ตําแหนงงาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)



รหัสนักศึกษา 59220137
ชื่อ นางสาวจุฑาทิพย  คงเมืองแท
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Jutathip  Kongmaungtae
วัน/เดือน/ปเกิด 13  กุมภาพันธ 2535
ท่ีอยู 32/3 หมูท่ี 9 ซ.พิเศษ-มอ. ถ.สุราษฎร-นาสาร

ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 087-6289992
e-mail thinkthunk13@gmail.com
สถานท่ีทํางาน บจก.กิตติวัฒนาวอเตอรสปอรต
ตําแหนงงาน พนักงานบัญชี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)

รหัสนักศึกษา 59220152
ชื่อ นายณัฐธงชัย  เหมยากร
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Natthathongchai  Hemyakorn
วัน/เดือน/ปเกิด 9 มิถุนายน 2530
ท่ีอยู 61/100 ม.3  ซ.17/4 ถ.พอขุนทะเล  ต.มะขามเตี้ย

อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 098-0151844
e-mail nttc.d.hyk@gmail.com
สถานท่ีทํางาน บริษัทกรีนกลอรี่ จํากัด
ตําแหนงงาน พนักงานการเงิน
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการเงินการธนาคาร



รหัสนักศึกษา 59220160
ชื่อ นางสาวณัฐวลี  แซตัน
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Natthawali  Saetan
วัน/เดือน/ปเกิด 12 กันยายน  2536
ท่ีอยู 56  หมูท่ี 5 ต.พังกาญจน

อ.พนม จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 084-8554739
e-mail natthawali2536@gmail.com
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาชีววิทยา

รหัสนักศึกษา 59220178
ชื่อ นางสาวธัญลักษณ  แสงมณี
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Thunyaluck  Sangmanee
วัน/เดือน/ปเกิด 16 พฤษภาคม 2531
ท่ีอยู 21/10  ถ.ดรุโณทัย  ต.ทาขาม

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 084-8427447
e-mail GirlyGals_p@gmail.com
สถานท่ีทํางาน หอพักนักศึกษา
ตําแหนงงาน เจาของกิจการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต



รหัสนักศึกษา 59220210
ชื่อ นางสาวพิชญลดา  สุพรรณพงศ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Pichlada  Supunpong
วัน/เดือน/ปเกิด 1 กันยายน 2533
ท่ีอยู 35/4 หมูท่ี 1 ต.ทุงกง  ต.ตลาด  อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 087-5448104
e-mail pampers_s@hotmail.com
สถานท่ีทํางาน สํานักงานพาณิชยจังหวัด
ตําแหนงงาน เจาหนาท่ีบริหารโครงการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตตรัง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร)

รหัสนักศึกษา 59220228
ชื่อ นายวรธน  จิตอดิสัย
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Waraton  Chitadisai
วัน/เดือน/ปเกิด 15 สิงหาคม 2531
ท่ีอยู 30/21 หมู 9 ซ.พิเศษแยก มอ. ถ.สุราษฎร-นาสาร

ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 081-5409449
e-mail mokullas@gmail.com
สถานท่ีทํางาน 7-11 มอ.สุราษฎรธานี
ตําแหนงงาน ผูชวยผูจัดการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ



รหัสนักศึกษา 59220236
ชื่อ นางสาววรลักษณ  เจริญผล
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Woralak  Charoenphon
วัน/เดือน/ปเกิด 1  มิถุนายน 2531
ท่ีอยู 40/5 หมูท่ี 4 ต.เพ่ิมพูนทรัพย

อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 081-8954517
e-mail rainbowbb@outlook.co.th
สถานท่ีทํางาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรเวียงสระ
ตําแหนงงาน พนักงานการเงิน
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 59220244
ชื่อ นางสาววัฒนชญา  จันทรอุดม
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Watchaya  Janudom
วัน/เดือน/ปเกิด 23  ธันวาคม 2535
ท่ีอยู 85 หมูท่ี 1  ต.หนองหงส  อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท 085-5792407
e-mail -
สถานท่ีทํางาน บจก.สัมพันธพาณิชยการ
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

บัญชีบัณฑิต



รหัสนักศึกษา 59220251
ชื่อ นางสาวสกุลรัตน  แกวเพ่ิมพูล
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Sakunrat  kaeophoemphun
วัน/เดือน/ปเกิด 10 มีนาคม 2536
ท่ีอยู 145  หมูท่ี 3 ต.ทาไร อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท 091-0439937
e-mail crustacean.ever@gmail.com
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส

รหัสนักศึกษา 59220269
ชื่อ นางสาวสิริมา  รักษเจริญ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Sirima  Rukcharoen
วัน/เดือน/ปเกิด 29 กุมภาพันธ 2535
ท่ีอยู 30/6 หมูท่ี 5 ซ.อางทอง8 ถ.รอบเกาะ

ต.อางทอง อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 096-8170479
e-mail pach0229@hotmail.com
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)



รหัสนักศึกษา 59220350
ชื่อ นางสาว สินีรัตน อินทรฤกษ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss. Sineerat Inreak
วัน/เดือน/ปเกิด 21 มีนาคม  2530
ท่ีอยู 338/12 หมูท่ี 4 ซ.33 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย

อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 091-0340204
e-mail -
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน นักกายภาพบําบัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)



รหัสนักศึกษา 59220780
ชื่อ นายวุฒิไกร  ติณชาติอารักษ
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Wutthigrai  Tinnachadaruk
วัน/เดือน/ปเกิด 6 พฤษภาคม 2527
ท่ีอยู 31/1 ม.4  ต.เขาหัวควาย  อ.พุนพิน

จ.สุราษฎรธานี 84130
โทรศัพท 081-9386569
e-mail -
สถานท่ีทํางาน โรงงานชัวเท็กซ (แอนเซล)
ตําแหนงงาน ผูจัดการฝายปฏิบัติการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

วิศวกรรมศาสตร (เคมี)

รหัสนักศึกษา 59220806
ชื่อ นายอิศรานุพงศ  พุมชวย
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Issaranupong  Pumchouy
วัน/เดือน/ปเกิด 23 มีนาคม 2531
ท่ีอยู 41/1  หมูท่ี 2 ต.อางทอง  อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎรธานี 84140
โทรศัพท 083-5413912
e-mail -
สถานท่ีทํางาน ธนาคารกรุงไทย สํานักงานธุรกิจเกาะสมุย
ตําแหนงงาน เจาหนาท่ีวิเคราะหสินเชื่อธุรกิจ SME
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)



รหัสนักศึกษา 59220962
ชื่อ นางสาวจุฬาลักษณ  วงษสวัสดิ์
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss Julaluk  Wongsawat
วัน/เดือน/ปเกิด 30 พฤศจิกายน  2532
ท่ีอยู 182/232  หมูท่ี 2  ซ.ศรีวิชัย 20 ถ.ศรีวิชัย  ต.มะขามเตี้ย

อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 086-2809777
e-mail the.julaluk@gmail.com
สถานท่ีทํางาน บานบัญชี
ตําแหนงงาน พนักงานบัญชี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 59220954
ชื่อ นางสาวกรกมล  ไชยชุมพล
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss. Kornkamon Chaichumpol
วัน/เดือน/ปเกิด 10 มิถุนายน  2534
ท่ีอยู 182/188 หมูท่ี 2  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง

จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 082-3219013
e-mail -
สถานท่ีทํางาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ตําแหนงงาน นักบัญชี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บัญชีบัณฑิต



รหัสนักศึกษา 59220988
ชื่อ นางสาวปอรณิช  มาสังข
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss Poranit  Masang
วัน/เดือน/ปเกิด 17  กุมภาพันธ 2534
ท่ีอยู 184/34 หมูท่ี 2  ต.บอผุด  อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎรธานี 84320
โทรศัพท 098-0613176
e-mail -
สถานท่ีทํางาน Samui  PK  Tour
ตําแหนงงาน พนักงาน
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

อุตสาหกรรมทองเท่ียว (แขนงวิชาธุรกิจการบิน)

รหัสนักศึกษา 59221002
ชื่อ นางสาวสุชาวดี  มีชัย
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss Suchawadee  Meechai
วัน/เดือน/ปเกิด 18 ตุลาคม 2530
ท่ีอยู 104/32  ซ.1  ต.ขุนทะเล  อ.เมือง

จ.สุราษฎรธานี 84100
โทรศัพท 086-2929053
e-mail -
สถานท่ีทํางาน โรงพยาบาลสุราษฎรธานี
ตําแหนงงาน เภสัชกร
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เภสัชศาสตรบัณฑิต



รหัสนักศึกษา 59220970
ชื่อ นางสาวพัชรี  แนมสัย
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss Phatcharee  Namsai
วัน/เดือน/ปเกิด 14 เมษายน  2528
ท่ีอยู 140/86 หมูท่ี 1  ถนน.วัดโพธิ์-บางใหญ

ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 089-2974846
e-mail -
สถานท่ีทํางาน ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงงาน Head Teller
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

รหัสนักศึกษา 59220996
ชื่อ นายทนงศักดิ์  เองฉวน
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Thanongsak  Angchuan
วัน/เดือน/ปเกิด 22 กุมภาพันธ  2538
ท่ีอยู 39  หมูท่ี 2  ต.ดินอุดม  อ.ลําทับ

จ.กระบี่ 81190
โทรศัพท 094-5833222
e-mail -
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เศรษฐศาสตรบัณฑิต



รหัสนักศึกษา 59221010
ชื่อ เรือโทหญิง ศิรัญญา  เทพรัตน
ชื่อภาษาอังกฤษ Lt.JG.Sirunya Thepprat
วัน/เดือน/ปเกิด 25 พฤศจิกายน  2526
ท่ีอยู 76/2  ต.วัดประดู  อ.เมือง

จ.สุราษฎรธานี  84000
โทรศัพท 086-9993151
e-mail -
สถานท่ีทํางาน หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 46
ตําแหนงงาน ผูชวยนายทหารสงกําลังบํารุง
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีและการเงิน)


