
ทําเนียบรุนนักศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA31) เขา 1/2560

รหัสนักศึกษา 60220019
ชื่อ นางสาวกิตติญา มลิเครือ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Kittiya Malikrua
วัน/เดือน/ปเกิด 24 กุมภาพันธ 2536
ท่ีอยู 26/541 ม.3 ซ.พอขุนทะเล 15/2 ถ.พอขุนทะเล

ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี 84000
โทรศัพท 084-8428978
E-mail dear.pgm@gmail.com
สถานท่ีทํางาน เข่ือนรัชชประภา
ตําแหนงงาน นักบัญชีระดับ 4
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บัญชีบันฑิต

รหัสนักศึกษา 60220050
ชื่อ นางสาวปดิวรัดา หลิมกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss. Padiwaradda Limkul
วัน/เดือน/ปเกิด 18 สิงหาคม 2538
ท่ีอยู 25/2 หมู  4 ต.บานใต อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 061-1725599
E-mail phangan903@hotmail.com
สถานท่ีทํางาน พะงันเรนโบวบังกะโลว
ตําแหนงงาน พนักงานตอนรับสวนหนา
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)



รหัสนักศึกษา 60220092
ชื่อ นางสาวเบญจมาศ คุมเสถียร
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss .Benjamart Khumsathian
วัน/เดือน/ปเกิด 22 ธันวาคม 2521
ท่ีอยู 150/394 ม.4 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง

จ.สุราษฏรธานี 84000
โทรศัพท 099-3156549
E-mail chopuck_benjamart@hotmail.com
สถานท่ีทํางาน สสอ.บานนาสาร
ตําแหนงงาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี วพ.บ.สุราษฎรธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รหัสนักศึกษา 60220134
ชื่อ นางสาวเพ็ญศิริ ศรียัง
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Phensiri  Sriyoung
วัน/เดือน/ปเกิด 7 สิงหาคม 2533
ท่ีอยู 255 หมู 5 ถนนเหนือคลอง-ชยับุรี ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โทรศัพท 098-3934006
E-mail Baby_smaller@hotmail.com
สถานท่ีทํางาน รานพนมวิทยุการไฟฟา
ตําแหนงงาน ผูจัดการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย นิติศาสตร



รหัสนักศึกษา 60220142
ชื่อ นางสาวปวีณา  จุลกัลป
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Paweena  Jullakan
วัน/เดือน/ปเกิด 11 สิงหาคม  2536
ท่ีอยู 24 หมูท่ี 4 ต.โมถาย  อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 84110
โทรศัพท 091-8205550
E-mail paweena.jullakan@gmail.com
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พัฒนาธุรกิจ

รหัสนักศึกษา 60220712
ชื่อ นางสาวจิราพร  รัตนบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Jiraporn  Rattanaburee
วัน/เดือน/ปเกิด 20  มิถุนายน 2538
ท่ีอยู 72  หมูท่ี 3 ต.บางขัน  อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท 080-8819892
E-mail Ooy-girl@hotmail.com
สถานท่ีทํางาน บริษัทสิชล เม็ททัลชีท จํากัด
ตําแหนงงาน ธุรการฝายผลิต
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ



รหัสนักศึกษา 60220720
ชื่อ นายภาณุพงค  โพธิ์ทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Panupong  potong
วัน/เดือน/ปเกิด 10 มิถุนายน 2525
ท่ีอยู 39/210  หมูท่ี 1 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.บางกุง

อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 081-6760400
E-mail Portong.Mr@Windowslive.com
สถานท่ีทํางาน การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเวียงสระ
ตําแหนงงาน นักปฏิบัติงานเทคนิคระดับ 6
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม  วิศวะกรรมไฟฟา

รหัสนักศึกษา 60220860
ชื่อ นางสาวนฤมล เจริญจิตร
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Naruemon  Jareanjit
วัน/เดือน/ปเกิด 19 พฤศจิกายน  2527
ท่ีอยู 38/5 หมูท่ี 1 ต.บางไทร  อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 061-6293545
E-mail naroemon.jar@uob.co.th
สถานท่ีทํางาน ธนาคารยูโอบี
ตําแหนงงาน เจาหนาท่ีการธนาคาร
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  บัญชีบัณฑิต



ทําเนียบรุนนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA 31 ) เขา2/2560

รหัสนักศึกษา 60220894
ชื่อ นายทัพพเทพ  ถิรวัฒนาไพศาล
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Thupthep  Thirawattanapaisarn
วัน/เดือน/ปเกิด 10 กรกฏาคม 2528
ท่ีอยู 135/21 หมูท่ี 2 ซ.บอนไก

ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏรธานี 84320
โทรศัพท 085-4497414
สถานท่ีทํางาน บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด
ตําแหนงงาน ผูจัดการรานคา
การศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

รหัสนักศึกษา 60220902
ชื่อ นางสาวฐิติมา  ชื่นวิเศษ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss. Thitima Chuenwiset
วัน/เดือน/ปเกิด 18 ธันวาคม  2534
ท่ีอยู 34 หมูท่ี 5  ต.เขาถาน อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี 84150
โทรศัพท 087-6229420
สถานท่ีทํางาน โรงพยาบาลไชยา
ตําแหนงงาน เจาพนักงานพัสดุ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน



รหัสนักศึกษา 60220910
ชื่อ นางสาวธิดา ตระกูลแกนชาเดช
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Tida  Trakulganchadej
วัน/เดือน/ปเกิด 4 มิถุนายน  2519
ท่ีอยู 137/8  หมูท่ี 1  ซอย ศรีเกษม 12 ถ.ตัดใหมในลึก

ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี 84000
โทรศัพท 089-0844778
สถานท่ีทํางาน ศูนยสายตาเฮลทตี้วิชั่น
ตําแหนงงาน ประธานผูจัดการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  บริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด

รหัสนักศึกษา 60220936
ชื่อ นางสาวหยาดพิรุณ  ขุนศรี
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss .Yardpirun  Khunsri
วัน/เดือน/ปเกิด 8 กรกฏาคม  2537
ท่ีอยู 375/6  หมูท่ี 4 ซ.โฉลกรัฐ 20/1 ถ.โฉลกรัฐ

ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี 84000
โทรศัพท 089-6481941
สถานท่ีทํางาน โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎรธานี
ตําแหนงงาน ผูชวยแพทย
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร



รหัสนักศึกษา 60220944
ชื่อ นางสาวรังสินี  ชาสุวรรณ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Rangsini  Chasuwan
วัน/เดือน/ปเกิด 28 พฤศจิกายน  2533
ท่ีอยู 56/179 หมูท่ี 5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 089-6482882
สถานท่ีทํางาน ธนาคารกสิกรไทย
ตําแหนงงาน เจาหนาท่ีวิเคราะหสินเชื่อธุรกิจ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยตาป บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 60220969
ชื่อ นายศักยศรณ  ศรีออน
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Saksorn  Sri-oan
วัน/เดือน/ปเกิด 30 สิงหาคม 2527
ท่ีอยู 148 หมูท่ี 5  ต.เขากอบ  อ.หวยยอด  จ.ตรัง
โทรศัพท 089-1953419
E-mail -
สถานท่ีทํางาน SME BANK สาขาสุราษฎรธานี
ตําแหนงงาน เจาหนาท่ีระดับ 5
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  นิติศาสตรบัณฑิต



รหัสนักศึกษา 60220977
ชื่อ นางสาวสุภลักษณ  พิริพล
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Supalak  Phiriphon
วัน/เดือน/ปเกิด 28  ตุลาคม  2536
ท่ีอยู 261/3 หมูท่ี 1 ต.เวียงสระ  อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 082-2882633
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา

บริหารธุรกิจ  (การจัดการโลจิสติกส)

รหัสนักศึกษา 60220985
ชื่อ นายณัฐกร  โพติยะ
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Nattakorn  Potiya
วัน/เดือน/ปเกิด 30 พฤศจิกายน  2531
ท่ีอยู 161/36-37  หมูท่ี 1  ถ.ทองศาลา

ต.เกาะพงัน อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎรธานี 84280
โทรศัพท 089-7914409
สถานท่ีทํางาน ธนาคารกสิกรไทย  สาขาเกาะพงัน
ตําแหนงงาน เจาหนาท่ีดูแลลูกคา
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ



ทําเนียบรุนนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA 31 ) เขา 3/2560

รหัสนักศึกษา 60221074
ชื่อ นางสาวจุฑามาศ  ซุยรักษา
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss. Chuthamat  Suiraksa
วัน/เดือน/ปเกิด 7 เมษายน 2538
ท่ีอยู 16/2 หมูท่ี 4  ต.ไทยโสภา

อ.พระแสง  จ.สุราษฎรธานี  84210
โทรศัพท 091-8021707
สถานท่ีทํางาน ธุรกิจสวนตัว
ตําแหนงงาน เจาของกิจการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)

รหัสนักศึกษา 60221124
ชื่อ นายเตชภัช  ยกศิริ
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Techabhat  yoksiri
วัน/เดือน/ปเกิด 3 สิงหาคม 2525
ท่ีอยู 35/16 หมูท่ี 6 ถ.ทวีราษฎรภักดี

ต.บอผุด  อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏรธานี 84320
โทรศัพท 098-0178714
สถานท่ีทํางาน Wedding Idea & The Event Thailand
ตําแหนงงาน กรรมการผูจัดการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ ศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาการทองเท่ียว



รหัสนักศึกษา 60221157
ชื่อ นายกฤษฎา  ยังหัตถี
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Krisada  Yunghattee
วัน/เดือน/ปเกิด 10 สิงหาคม 2535
ท่ีอยู 100/231  หมูท่ี 2 ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี
โทรศัพท 092-9652636
สถานท่ีทํางาน รานละแมเภสัช
ตําแหนงงาน เภสัชประจําราน
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทยแผนตะวันออก)

รหัสนักศึกษา 60221165
ชื่อ นางสาวกฤติมาอัณณชญาณ  เจริญผล
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Kittimaanchaya  Jarernpon
วัน/เดือน/ปเกิด 12 ธันวาคม 2529
ท่ีอยู 159/49 หมูท่ี 1 ต.ปากน้ํา

อ.เมืองระนอง  จ.ระนอง
โทรศัพท 085-5576045
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน เจาของกิจการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร



รหัสนักศึกษา 60221298
ชื่อ นางสาวพัชราภรณ  จันทรแกว
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Patcharaporn Chenkaew
วัน/เดือน/ปเกิด 7 กันยายน 2533
ท่ีอยู 91 หมูท่ี 4 ซ.ไสดง  ถ. สุราษฎร-นาสาร ต.ทุงเตาใหม

อ.บานนาสาร  จ.สุราษฎรธานี 84120
โทรศัพท 082-8339341
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา  การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการท่ัวไป)

รหัสนักศึกษา 60221306
ชื่อ นางสาวศรินธร  เรืองเกตุ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Sarintorn  Ruenggate
วัน/เดือน/ปเกิด 2 พฤศจิกายน 2535
ท่ีอยู 32 หมูท่ี 3 ต.นาพญา  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท 082-8062988
สถานท่ีทํางาน สํานักงานบริการโทรศัพทหลังสวน TOT
ตําแหนงงาน Cashier พนักงานรับเงิน
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิน บัญชีบัณฑิต



รหัสนักศึกษา 60221314
ชื่อ นางสาวสุดา  หนูรักษ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss. Suda  Noorak
วัน/เดือน/ปเกิด 29 กรกฏาคม 2536
ท่ีอยู 137 หมูท่ี 2 ต.คลองสระ

อ.กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี 84160
โทรศัพท 081-9585859
สถานท่ีทํางาน ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน
ตําแหนงงาน จางเหมาอนุบาลเตาทะเล
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาริชศาสตร

รหัสนักศึกษา 60221322
ชื่อ นางสาววรรณิสา  พิบูลยสวัสดิ์
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss Wannisa  Phiboonsawat
วัน/เดือน/ปเกิด 2 มีนาคม 2533
ท่ีอยู 1/11 หมูท่ี 7 ต.ทาขาม

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 098-2721265
สถานท่ีทํางาน มัตสยาพันธุปลา
ตําแหนงงาน เจาของธุรกิจ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยตาป บริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ



รหัสนักศึกษา 60221330
ชื่อ นายธนัญกรณ  นุยเมือง
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Tanankorn  Nuimueang
วัน/เดือน/ปเกิด 7 กุมภาพันธ  2537
ท่ีอยู 101/1 หมูท่ี 4  ต.วังตะกอ

อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โทรศัพท 087-3815787
สถานท่ีทํางาน Tana Art’Construction
ตําแหนงงาน เจาของกิจการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการท่ัวไป)

รหัสนักศึกษา 60221348
ชื่อ นายพรภัทร  วิเศษรัตน
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Pornpat  Visesrat
วัน/เดือน/ปเกิด 7 ตุลาคม 2535
ท่ีอยู 153/1  หมูท่ี 1 ต.ทาโรงชาง

อ.พุนพิน  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 089-5919557
สถานท่ีทํางาน ธนาคารกสิกรไทย
ตําแหนงงาน ผูจัดการเงินทุนบุคคล
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ


